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1. VLASTNÉ CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 

 

 v praktických situáciách nadobúdať a uplatňovať zásady bezpečného správania sa v cestnej 

premávke podľa predpisov v role chodca, kolobežkára či cyklistu 

 aktívnou pohybovou činnosťou rozvíjať špeciálne pohybové zručnosti 

 v dopravnom prostredí materskej školy rozvíjať schopnosť detí pozorovať a vedieť hodnotiť 

vzniknuté situácie z hľadiska bezpečnosti 

 praktickými poznatkami získavať poznatky o význame a úlohe integrovaného záchranného 

systému - linka 112 /hasiči, rýchla zdravotná pomoc, polícia/ 

 rozvíjať myslenie pre rýchle a správne rozhodovanie sa pri vzniknutých situáciách 

 pochopiť významu bezpečného správania sa a postojov v prostredí cestnej dopravy 

 v aktivitách nadobúdať poznatky a elementárne spôsobilosti súvisiace so zásadami správania sa 

a poskytovaním prvej pomoci zranenej osobe pri dopravnej nehode 

 vedieť sa samostatne pohybovať v cestnej premávke s dôrazom na dodržiavanie pravidla 

„Vidieť a byť videný" 

 

POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 

Materská škola vytvára podmienky na dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej 

a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie i na život v spoločnosti s 

prihliadnutím na jedinečnosť dieťaťa. Vytvára priaznivú sociálno-emocionálnu atmosféru pre 

osobnostný rozvoj dieťaťa a uľahčuje dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, 

školské prostredie. Umožňuje individuálny prístup k deťom s odloženou povinnou školskou 

dochádzkou a deťom so ŠVVP. Výchovno-vzdelávací proces je zabezpečovaný 100% 

kvalifikovaným pedagogickým personálom, ktorý pracuje podľa Školského vzdelávacieho 

programu „Šťastné deti.“ 

 

 

2. VLASTNÉ ZAMERANIE MATERSKEJ ŠKOLY 

  
Zameranie je nasmerované na plnenie hlavného cieľa výchovy a vzdelávania v materskej 

škole ŠVP a vlastných cieľov. Zabezpečuje spravodlivú dostupnosť a rovnosť vo výchove a 

vzdelávaní, ako aj dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky deti. Napĺňa potreby 

pohybu dieťaťa v cielených vzdelávacích aktivitách zameraných na zdravý rast a správny 



psychosomatický vývin. Podporuje rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa vo výchove a 

vzdelávaní. Uprednostňuje hrové činnosti, rozvíja tvorivosť detí vo všetkých oblastiach. Vedie ich 

k samostatnosti, posilňovaniu vlastného sebavedomia, sebadôvery, k spolurozhodovaniu a k 

spolužitiu s celým kolektívom. Podporuje prirodzenú aktivitu a experimentovanie dieťaťa. 

Týždenné témy sú kreatívne modifikované s prihliadnutím na vývinové osobitosti vekových 

kategórií. 

 
 

Materská škola Levoča, Ul. Železničný riadok 3 
 

Dopraváčik  
 

            Veľkým prínosom pre našu materskú školu je aktívna účasť detí  v dopravných situáciách                              

             na dopravnom ihrisku, ktoré je v areáli materskej školy. Zážitkovým učením na 

dopravnom ihrisku vedieme deti, aby vnímali kamaráta ako účastníka cestnej premávky, 

rešpektovali ho, dodržiavali pravidlá dopravnej výchovy. Snažíme sa rozvíjať vedomosti o 

dopravnej výchove správnou motiváciou a aktivitami. Uskutočňujeme vychádzky cez križovatky, 

frekventované miesta, rozprávame a čítame o doprave, maľujeme rôzne dopravné situácie, 

pozorujeme premávku, nadobúdame základy o dopravných predpisoch a pravidlách cestnej 

premávky. Postupujeme od jednoduchšieho k zložitejšiemu. Vedieme deti k ohľaduplnosti k 

ostatným účastníkom cestnej premávky. Učíme sa správne orientovať a správať dopravných 

situáciách ako chodci, cyklisti, kolobežkári, pri čom si rozvíjame špeciálne pohybové zručnosti. 

Tak sa pripravujeme na bezpečný a samostatný pohyb v cestnej premávke s dôrazom na 

dodržiavanie pravidla vidieť a byť videný. Zvyšujeme si teoretické a praktické poznatky z 

dopravnej výchovy v spolupráci s príslušnými orgánmi /dopravná polícia, mestská polícia, 

záchranná služba/ a preverujeme si získané znalosti na súťažiach s dopravnou tematikou. 

 

 

3. DĹŽKA DOCHÁDZKY A FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 

Dĺžka dochádzky dieťaťa do MŠ je individuálna. Deti navštevujú materskú školu spravidla 

od troch do šiestich rokov, vo výnimočných prípadoch aj skôr, už od dvoch rokov. Poskytujeme 

celodennú výchovu a vzdelávanie, ale v prípade záujmu rodičov aj poldennú formu výchovy a 

vzdelávania.  

Od 01.09.2021 je povinné predprimárne vzdelávanie deti podľa §28 školského zákona. 

 

 

 



 

4. UČEBNÉ OSNOVY 

 

Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu „Šťastné deti“ sú vzdelávacie 

štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre 

predprimárne vzdelávanie v materských školách. 

 Sú spracované v podobe obsahových celkov, s prihliadnutím na vlastné zameranie a ciele 

materskej školy. Máme vypracované štyri obsahové celky - Bohatá jeseň, Biela zima, Voňavá jar, 

Radostné leto. Celky súvisia s ročnými obdobiami, ich typickými znakmi, premenami, aktivitami 

a sviatkami. Obsahujú témy, vzdelávacie oblasti, podoblasti, výkonové štandardy, vlastné návrhy 

stratégií, učebné zdroje pre učiteľku aj pre deti a metódy a prostriedky hodnotenia plnenia a 

dosiahnutia vytýčených výkonových štandardov. Každá téma má konkrétne zameranie a obsah. 

Výkonové štandardy v obsahových celkoch a témach sa plnia formou denných činností a to, hry a 

činnosti podľa výberu detí, zdravotné cvičenia, vzdelávacie aktivity, pobyt vonku. Taktiež pri 

mimoškolských aktivitách - výlety, exkurzie, výcviky plávania, ... Súčasťou výchovno-

vzdelávacích činností, v ktorých sa dosahujú výkonové štandardy sú aj rôzne kultúrne (divadelné, 

besedy, projekcie...) pohybové (súťaže, olympiády...) aktivity. Časové trvanie obsahového celku 

je spravidla tri mesiace. 

 

4.1. VÝCHODISKÁ PLÁNOVANIA 
 

Východiskami k plánovaniu je rešpektovanie taxonómií vzdelávacích cieľov, 

dodržiavanie didaktických zásad, metód vyučovacieho procesu. 
 

Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti je úplne v kompetencii učiteľky. Spôsob, forma, 

rozsah plánov výchovno-vzdelávacej činnosti si určí a odsúhlasí materská škola na prvej 

pedagogickej porade. Materská škola má svoje zameranie, vlastné ciele, ktoré sa odrazia v 

týždenných plánoch. Výchovno-vzdelávaciu činnosť spravidla plánuje učiteľka, ktorá má rannú 

zmenu, no pri plnení vzdelávacích štandardov spolupracujú obe učiteľky v triede. 
 

Výkonové štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí vyberáme podľa zvolenej 

týždennej témy. Týždenné témy nie sú pevne stanovené, učiteľky v triedach si ich svojvoľne 

určia. Dĺžka realizácie tém je spravidla 1-2 týždne po zvážení oboch učiteliek. Na úrovni 

plánovania obsahu vzdelávania je možné a aj žiaduce vzájomné prelínanie vzdelávacích oblastí 

a ich integrácia. Výkonové štandardy je možné spájať alebo deliť. Na pedagogickej porade sa 

učiteľky dohodnú na spôsobe, ako si budú zaznamenávať výkonové štandardy, ktoré vo svojej 

výchovno-vzdelávacej práci zaradia.  

K jednoduchšiemu plánovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti je nám nápomocný metodický 

materiál vytvorený ŠPÚ „Adaptácie výkonových štandardov“. Nie je vylúčené, že v rámci jednej 



vzdelávacej aktivity si učiteľky podľa rozvojových možností detí v triede zvolia aj dve rôzne 

úrovne jedného výkonového štandardu. Zároveň nie je potrebné, aby sa formálne prechádzalo 

všetkými úrovňami. K výkonovým štandardom, ktoré sú dosahované v prirodzených 

každodenných socializačných situáciách, nie je potrebné umelo plánovať a realizovať 

konkrétne vzdelávacie aktivity. 

 

4.2. VÝKONOVÉ ŠTANDARDY, KU KTORÝM Z DÔVODU ICH PRIEBEŽNÉHO 

DOSAHOVANIA V PRIRODZENÝCH KAŽDODENNÝCH SITUÁCIÁCH NIE JE 

POTREBNÉ ZÁMERNE PLÁNOVAŤ CIELENÉ AKTIVITY  

 
 Jazyk a komunikácia  

Hovorená reč: Komunikačné konvencie 

 Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami – deťmi i dospelými.  

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

prispôsobuje situácii.  

 Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom.  

 Pozná a dodržiava základné pravidlá vedenia dialógu.  

                         Gramatická správnosť a spisovnosť 

 Rozumie spisovnej podobe jazyka.  

Písaná reč:      Grafomotorické predpoklady písania  

 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach sedí vzpriamene, vzdialenosť očí od podložky je 

primeraná.  

 Pri kreslení a grafomotorických činnostiach drží ceruzku správnym spôsobom a vyvíja 

primeranú intenzitu tlaku na podložku. 

Chápanie formálnych charakteristík písanej reči:  

                         Koncept tlače a znalosť knižných konvencií 

 Používa knihu správnym spôsobom. 

 Človek a spoločnosť  

Orientácia v čase  

 Plynule rozpráva o svojich záľubách aj povinnostiach.  

 Vie, koľko má rokov, pozná ročné obdobie, prípadne aj mesiac svojho narodenia.  

 

 



 

Ľudia v blízkom a širšom okolí  

 Predstaví sa deťom i dospelým, oslovuje menom rovesníkov v triede, pozná mená učiteliek v 

triede.  

 Nadväzuje adekvátny sociálny kontakt (verbálny i neverbálny) s inými osobami – deťmi i 

dospelými 

 Základy etiky 

 Volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu a odzdraví primerane situácii.   

 Používa prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu.  

 Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania.  

 Správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým.  

Ľudské vlastnosti a emócie  

 Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobnostných 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.  

 Vyjadruje pocity zo zážitku, vypočutej rozprávky alebo príbehu – pozitívne, negatívne 

 Opíše aktuálne emócie 

Prosociálne správanie  

 V dialógu vie vypočuť iných (deti i dospelých).  

 Rozlišuje vhodné a nevhodné správanie.  

 Požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje a poďakuje za pomoc od druhých.  

 Poskytne iným pomoc.  

 Obdarí druhých.  

 Podelí sa o veci.  

 Ocení 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  

Hygiena a sebaobslužné činnosti  

 Má osvojené základné hygienické návyky (použitie toalety a toaletného papiera, umývanie rúk 

po použití toalety, umývanie rúk pred jedlom a po zašpinení sa atď.).  

 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.  

 

 

5. SPÔSOB A PODMIENKY UKONČOVANIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

A VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANOM VZDELANÍ 

 

 Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka, ktorý je povinným. 

Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta 

dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Ukončenie absolvovania 

predprimárneho vzdelávania je na konci júna daného školského roka na „Rozlúčke 

predškolákov.“ 

 Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o získaní predprimárneho vzdelania, 

ktoré vydáva materská škola s dátumom 30. jún príslušného kalendárneho roka. 

 V prípade, ak dátum 30. jún vyjde na sobotu alebo nedeľu, vydáva sa s dátumom, ktorý 

pripadne na posledný pracovný deň pred týmto dátumom. Deťom, ktoré budú pokračovať 

v plnení povinného predprimárneho vzdelávania, sa osvedčenie o získaní predprimárneho 

vzdelania nevydáva. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ROZVRHNUTIE OBSAHOVÝCH CELKOV A TÉM 

 

 

Farebná jeseň Biela zima Voňavá jar 

 

Radostné leto 

Máme škôlku 

maľovanú 

Čižma plná šťastia Tajomstvo knihy Každé dieťa sa chce 

smiať 

Šťastný deň v MŠ 

  

Od Lucie do Vianoc Brána do sveta 

rozprávok 

S batohom do 

prírody 

 Dopravná abeceda  

 

Šťastné a Veselé ... Slniečko nás zdraví - 

zázraky sa začali 

Rybky v potôčiku 

Čarovné vrecúško  

 

Mráz nás štípe Jarná pani voňavá Cestujeme na 

prázdniny 

V babičkinej záhrade 

 

Zazvonil nám nový 

rok 

Čaro veľkej noci Škola volá, ... 

V dedkovom sade 

 

Pani zima snehová Zázračná kvapka 

vody 

 

Jeseň pani bohatá 

 

Vezmeme si sane, 

sadneme si na ne ... 

Naša Zem je guľatá  

Daruj úsmev starším 

 

Tajomstvo uja horára Od semienka po 

rastlinku 

 

Už nám fúka do 

klobúka 

Šťastný šašo Kto pribudol na 

dvore? 

 

Ja som dievča, ty si 

chlapec 

Malí záchranári Moja šťastná rodina  

Vidím, cítim, 

počujem ... 

Keď vyrastiem a 

budem veľký/á/ 

Viem kde bývam  

Chcem byť zdravý - 

zdravo žijem 

Kocka nie je kočka Zvedavý mravček po 

Slovensku putuje 

 

Domček plný zásob 

 

Šťastné deti cestujú Vyleteli včielky, 

lienky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FAREBNÁ 
 

 

  

  

 V téme Máme škôlku maľovanú sa deti adaptujú do školského prostredia materskej 

školy, zoznamujú sa s prostredím interiéru a exteriéru materskej školy, s rovesníkmi a školskými 

zamestnancami. Privykajú sa na režim dňa v materskej škole. Zámerom je pomôcť zvládnuť 

odlúčenie od rodiny, nadväzovať priateľské vzťahy s deťmi, poznať zamestnancov školy a náplň 

ich práce a zúčastňovať sa školských výchovno-vzdelávacích aktivít. 

 

 S režimom dňa v materskej škole sa oboznamujú v téme Šťastný deň v MŠ, orientujú sa 

v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa, mesiaca, roka a v pojmoch vyjadrujúcich časové 

súvislosti – včera, dnes a zajtra. Poznávajú význam merania času hodinami, získavajú základné 

poznatky o striedaní dňa a noci. 

 

 So základnými pravidlami cestnej premávky sa oboznamujú v Dopravnej abecede.  

Na základe orientačných bodov a významných budov v najbližšom okolí sa učia bezpečne 

orientovať na ceste do MŠ a domov. Poznajú adresu svojho bydliska, dodržiavajú zásadu „vidieť 

a byť videný“ s využitím reflexných prvkov na odeve, prakticky využívajú dostupnosť 

dopravného ihriska v areáli materskej školy. Oboznamujú sa s niektorými dopravnými značkami, 

ktoré súvisia s pohybom v roli chodcu, cyklistu alebo so športovými aktivitami. 

 

 V téme Čarovné vrecúško získavajú deti poznatky o tvaroch všeobecne. Poznajú 

geometrické tvary, skúmajú vlastnosti rôznych predmetov a materiály, z ktorých sú vyrobené. 

Skúmajú spôsoby využitia prírodných materiálov, napr. kameň, drevo, uhlie, slama, šúpolie, perie, 

vlna, ktoré využívajú v pracovných a výtvarných činnostiach. Poznávajú človekom upravené 

materiály, napr. papier, plasty, sklo, kov, textil a na ich základe sú vedení k rozvoju recyklačných 

spôsobilostí. Téma ponúka aj aktivity zamerané na poznávanie základných farieb a ich odtieňov 

a experimentovanie s nimi.  

 

 So zeleňou a ovocím sa oboznamujú v témach V babičkinej záhrade a V dedkovom 

sade. Charakterizujú rôzne druhy ovocia a zeleniny, význam konzumácie, spôsoby pestovania 

a ich zber. Poznávajú ovocie a zeleninu podľa tvaru, farby, hmatu, vône a chuti. 

 

 Jesenné ročné obdobie charakterizujú v téme Jeseň pani bohatá, zapájajú sa do 

výchovno-vzdelávacích aktivít s využitím prírodnín a na základe pozorovania poznávajú typické 

znaky jesene a zmeny v prírode. Získavajú praktické zručnosti pri zbere ovocia alebo hrabaní 

lístia v areáli materskej školy. 

 

 V téme Daruj úsmev starším oboznámujú sa s poslaním života viacerých generácií, 

prejavovaním úcty k  ľuďom, na verejnosti a doma, poskytnutím pomoci, rozvíjanie 

spolupatričnosti, empatie k ľuďom a zdravotne postihnutým.   

 



  

 

Na základe pozorovania zmien v prírode sa v téme Už nám fúka do klobúka oboznamujú 

s počasím a prírodnými javmi ovplyvnenými ročným obdobím. Diskutujú o daždi, vetre, 

oblačnosti, venujú sa jednoduchému krátkodobému pozorovaniu počasia a vedú kalendár počasia. 

  

 Deti spoznávajú svoje telo a jeho fyziologické funkcie v téme Ja som dievča, ty si 

chlapec. Opíšu ľudské telo v základných anatomických kategóriách, poznávajú základné 

fyziologické funkcie ľudského tela – dýchanie, trávenie, pohyb, krvný obeh, zmyslové vnímanie. 

Podrobnejšie sa so zmyslovým vnímaním oboznamujú v tematickom celku Vidím, cítim, 

počujem. Charakterizujú hmat, čuch, sluch, zrak. 

 

 S prichádzajúcou jeseňou prichádzajú aj choroby. V téme Chcem byť šťastné – zdravo 

žijem venujeme pozornosť prevencii chorôb a zranení, pohybu na čerstvom vzduchu a ochrane 

zdravia. Ochrane zdravia predchádzajú aj správne návyky stravovania, kedy sa deti učia poznávať 

zdravé a nezdravé potraviny. Prehlbujú si prosociálne cítenie a správanie, empatiu k ľuďom so 

zdravotným postihnutím. Učia sa vhodne obliekať. 

 

 Téma Domček plný zásob sa venuje zvieratám a ich charakteristike, spôsobu života 

a životnými prejavmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FAREBNÁ JESEŇ (september, október, november) 
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Máme škôlku maľovanú 

Šťastný deň v MŠ 

Dopravná abeceda 

Čarovné vrecúško 

V babičkinej záhrade 

V deduškovom sade 

Jeseň pani bohatá 

Daruj úsmev starším 

Už nám fúka do klobúka 

Ja som dievča, ty si chlapec 

Vidím, cítim, počujem... 

Chcem byť šťastný - zdravo žijem 

Domček plný zásob 

vzdelávacia 

oblasť 

podoblasť 

 

výkonové štandardy 
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Hovorená reč 

 

- Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky          

a hláskové skupiny. 

-   Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety 

a súvetia. 

Písaná reč 

 

-  Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr. udalosti, 

deja, faktov, informácií a i.). 

-  Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu.  

-  Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných 

činnostiach.  

-  Vie primerane vysvetliť rozdiel medzi fiktívnymi 

a skutočnými príbehmi zo života.  

-  Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh.  

-  Sprevádza spievanie piesne alebo recitáciu krátkeho 

literárneho útvaru rytmickým sprievodom.  

-  Rozčlení zvolené slová na slabiky.  

-  Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce  pohyby dlane 

a prstov. 

-  Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia. 
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Čísla a vzťahy 

 

-  Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou. 

-  V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov 

v skupine. 

-  V obore do 6 pomocou hmatu alebo sluchu určí počet 

predmetov v skupine a vytvorí skupinu predmetov s určeným 

počtom. 

-  Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným 

počtom. 

-  Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou 

operáciou, kde sa pridáva, odoberá, dáva spolu a rozdeľuje. 



Geometria a 

meranie 

 

- Určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov 

a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, 

za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), vpravo, vľavo, 

v rohu, v strede (miestnosti, obrázka...). 

-  Určí (aj len hmatom), pomenuje a vymodeluje guľu, kocku, 

valec. 

-  Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) 

stavebnicových dielcov podľa predlohy, podľa pokynov, na 

danú tému.  

-  V skupine útvarov identifikuje (aj hmatom) kruh , štvorec, 

obdĺžnik, trojuholník.  

-   Približne nakreslí kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník.  

-  Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa 

predlohy , pokynov a na danú tému.  

-  Nakreslí, rozlíši, vymodeluje a pomenuje rovnú a krivú 

čiaru. 

-  Na základe pokynov daných pomocou symbolov ↓, ←, →, ↑ 

(alebo pomocou iných dohodnutých symbolov pre pohyb v 

štvorcovej sieti) sa dokáže pohybovať v štvorcovej sieti. 

- V usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, 

druhý, tretí, štvrtý, posledný, predposledný, pred, za , hneď 

pred a hneď za. 

Logika 

 
- Vytvorí (nakreslí) podľa daného vzoru (do 6 objektov) alebo 

pravidla jednoduchú postupnosť objektov. 

-  Pokračuje vo vytvorenej postupnosti predmetov alebo 

nakreslenej postupnosti obrázkov. Predmety môžu byť celkom 

odlišné, alebo sa líšia iba farbou či veľkosťou.  

-  Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti .  

-  Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou 

vlastnosťou (napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.). 

-  Roztriedi objekty v skupine na základe určenej vlastnosti 

(napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.). 
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Vnímanie 

prírody 

-  Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifikovaných 

znakov. 

- Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka. 

-  Identifikuje prvky počasia a realizuje krátkodobé 

pozorovania zmien v počasí.   

Rastliny -  Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše.  

-  Uvedie potravinový a technický zážitok niektorých 

úžitkových rastlín a húb. 

-  Rozpozná rôzne druhy ovocia a zeleniny a uvedomí si ich 

význam ich konzumácie pre správnu životosprávu. 

Živočíchy -  Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše.  

-  Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov. 

 

Človek 

 

-  Opíše ľudské telo v základných anatomických kategóriách. 

-  Opíše základné fyziologické funkcie ľudského tela  - 

dýchanie, trávenie, pohyb, krvný obeh, zmyslové vnímanie. 
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Orientácia v 

čase 

-  Opíše režim dňa 

-  Správne používa pojmy včera, dnes a zajtra. 

Orientácia 

v okolí 

-  Opisuje interiér a exteriér materskej školy alebo inej známej 

budovy. 

-  Opisuje známe trasy na základe orientačných bodov.   

Dopravná 

výchova 

-  Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou.  

-  Pozná a dodržiava základné pravidlá správania sa účastníkov 

cestnej premávky týkajúce sa chodcov.  

-  Pozná a dodržiava základné pravidlá správania sa účastníkov 

cestnej premávky tykajúce sa cyklistov, kolobežkárov, 

korčuliarov.  

- Pozná rôzne druhy dopravných prostriedkov 

-  Pozná význam vybraných dopravných značiek. 

Ľudia 

v blízkom 

a širšom okolí 

- Vymenuje členov blízkej rodiny, identifikuje príbuzenské 

vzťahy v blízkej rodine 

- Nadväzuje adekvátny sociálny kontakt (verbálny i 

neverbálny) s inými osobami - deťmi i dospelými  
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Materiály 

a svet práce 

-  Vymenúva rôzne prírodné materiály (napr. kameň, drevo, 

uhlie, slama, šúpolie, perie, vlna a pod.) 

-  Vhodne využíva či spracúva materiály pri modelovaní 

objektov alebo výrobe jednoduchých nástrojov. 

Konštruovanie -  Pracuje podľa jednoduchého kresleného postupu. 

Užívateľské 

zručnosti 

 

-  Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi.  

-  Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj 

elementárne pracovné nástroje v dielni či záhrade. 

Technológie 

výroby 

-  Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých 

vybraných bežne používaných výrobkov. 

Remeslá a 

profesie 

- Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií (napr. 

lekár, šofér, učiteľ, policajt). 
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činnosti 

-  Spieva piesne riekanky. 

Percepčné 

činnosti 

-  Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, piesne a spev 

učiteľky. 

Hudobno-

pohybové 

činnosti 

-  Vyjadrí charakter piesní a hudby prirodzeným kultivovaným 

pohybom.  

- Imituje pohyb v hudobno-pohybových hrách. 
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Výtvarné 

činnosti 

s tvarom na 

ploche 

-  Vystrihuje časti obrázkov.  

-  Spája časti obrázkov  lepením.  

-  Dotvára tvary kresbou (maľbou) a pomenuje výsledok.  

-  Dopĺňa (spresňuje) neurčitý tvar. 

Výtvarné 

činnosti 

s tvarom 

v priestore 

-  Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty. 



Výtvarné 

činnosti 

s farbou 

-  Pomenuje základné a zmiešané farby.  

-  Ovláda niekoľko techník maľovania.  

-  Farbami vyjadrí pocit. 

Spontánny 

výtvarný 

prejav 

-  Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete.  

-  Kreslí postavu.  

-  Používa rôzne kresliace nástroj.  

-  Opíše obsah kresby. 

Vnímanie 

umeleckých 

diel 

-  Reaguje výtvarnými prostriedkami na zmyslové podnety. 
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Zdravie a 

zdravý životný 

štýl 

 

-  Uvádza, prečo je pohyb dôležitý pre zdravie človeka.  

-  Má správne držanie tela v stoji a v sede.  

-  Identifikuje typické znaky ochorenia a zdravia.  

-  Uvádza príklady zdravej a nezdravej výživy.  

- Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie. 

- Opíše jednoduchú prevenciu prenesenia infekčného 

ochorenia (napr. nekýcham na druhého) a vzniku zubného 

kazu (čistím si zuby) 

Pohyb 

a telesná 

zdatnosť 

 

-  Vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: stoj, 

drep, kľak, sed, ľah. 

-  Ovláda správnu techniku chôdze a behu.  

-  Ovláda skok znožmo a skok cez prekážky.  

-  Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a preliezania.  

-  Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, 

odrážanie, preskakovanie atď. 

-  Dodržiava pravidlá v pohybových hrách. 

-  Zvládne turistickú prechádzku. 
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- ranný kruh 

- námetové hry 

- pohybové a relaxačné cvičenia 

- grafomotorické hry a cvičenia 

-výtvarné a pracovné činnosti 

- hudobné hry a činnosti 

- vychádzky a pozorovanie v prírode 

- matematické a logické hry 

- problémové hry 

-konštruktívne hry 

-zmyslové hry ( hmatové, sluchové, čuchové, chuťové) 

- reprodukcia pohybu 

- spoločné čítanie 

- dramatizácie 

-maľované čítanie 

- artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry 

-tvorivá dramatika 

-priame pozorovanie 

-sledovanie a komentovanie videnia 

-bádateľské aktivity, pokusy, experimenty 

-činnosti s digitálnou technikou a technológiou 
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- interiér a exteriér materskej školy 

- širšie okolie materskej školy 

- rekvizity, bábky, maňušky 

- detské pracovné náradie 

- obrazový materiál 

- stavebnice, kocky, hračky...  

- dopravné značky, semafór, dopravné prostriedky...  

- digitálna technika 

 - prírodný materiál – gaštany, tekvice, šípky,listy zo stromov... 

- reálne plody a makety ovocia, zeleniny  

- kolobežky, odrážadlá, trojkolky...  

- pracovné zošity - encyklopédie a náučné knihy  

- tematicky zameraná literatúra pre deti  

- odborno-metodická literatúra pre učiteľky 

- prezentácie 
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- adaptačné hárky  

- vstupné diagnostiky 

 - pracovné zošity 

 - pracovné listy 

 - analýza produkov detských výtvarných a pracovných činností 

 - záznamové hárky 

 - portfóliá 

 - kazuistiky 

 - pozorovanie činností detí 

 - rozhovor s deťmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BIELA  

 
 

 

 

 Tradícia sviatkov sa začína príchodom Mikuláša. V téme Čižma plná šťastia sa deti učia 

sebareflexii, na základe ktorej vedia identifikovať pozitívne a negatívne správanie. V mikulášskej 

besiedke sa prezentujú básničkami a pesničkami. Spoznávajú postavu Mikuláša, zdôrazňujeme im 

vytváranie ľudských hodnôt, zvykov a tradícií. 

 

 S vianočnými tradíciami a zvykmi sa oboznamujú v téme Od Lucie do Vianoc. Podieľajú 

sa na tvorbe vianočnej výzdoby, vianočného stromčeka a vianočnej besiedky v téme Šťastné 

a veselé. Všetky aktivity smerujú k spoločnému emocionálnemu zážitku nielen v kruhu rodiny, 

ale aj medzi deťmi a zamestnancami materskej školy.  

 

 V prázdninovej téme Mráz nás štípe sa deti oboznamujú so zimným počasím. V tomto 

tematickom celku sa deti zapájajú do rôznych výchovno-vzdelávacích aktivít spojených  

so zimným obdobím.  

 

 V téme Zazvonil nám nový rok získavajú deti poznatky o časových vzťahoch počas 

jedného kalendárneho roka a poznávajú základnú funkciu hodín a kalendára.  

So zimným ročným obdobím a jeho charakteristickými znakmi sa deti stretávajú v téme Pani 

zima snehová. Poznávajú zákonitosti fyzikálnych a prírodných javov prostredníctvom rôznych 

aktivít, pokusov s topením a tuhnutím a hier so snehom a ľadom.  

 

 Sneh, chlad a mráz vytvárajú dobré podmienky na vykonávanie zimných športov. V tomto 

téme Vezmeme si sane, sadneme si na ne poznávajú nielen zimné športy, hry a radovánky so 

snehom, ale vedia predchádzať zimným úrazom, vedia sa správne obliecť  

do zimného počasia a poznajú záchranné zložky. Podľa záujmu si rozvíjajú základné lyžiarske 

zručnosti počas lyžiarskeho výcviku pod odborným vedením.  

 

 V téme Tajomstvo uja horára sa oboznamujú so životom zvierat v zime, získavajú 

skúsenosti a poznatky o ochrane a starostlivosti človeka o prírodu a zvieratá.  

 

 Čas veselosti, radosti a zábavy patrí oslave Fašiangov. V tematickom celku „Šťastný 

šašo“ deti poznávajú ľudové tradície a zvyky, ktoré sa tradujú v našom regióne, v meste alebo  

na dedine. Pripravujú si karnevalové masky a tešia sa na karneval v materskej škole. Zapájajú sa 

do karnevalovej výzdoby s pomocou triednych učiteliek. 

 

 V téme Malí záchranári poznávajú deti dôležité verejné inštitúcie a účel, na ktorý slúžia - 

hasičská stanica, polícia, záchranná služba. Oboznamujú sa s dôležitým poslaním hasičov, 

policajtov a záchranárov, s dôležitými telefónnymi číslami. Cieľom témy je primeranou formou  



 

 

upriamiť detskú pozornosť na zdravie, prvú pomoc a schopnosť správne reagovať v ohrozujúcich 

situáciách a nebezpečenstvách. Súčasťou témy je aj rozvíjanie spolupatričnosti, tolerancie a 

empatie k chorým a zdravotne postihnutým. 

 

 Na základe pozorovania, diskusie a praktickej ukážky sa oboznamujú v téme Keď 

vyrastiem a budem veľký s rôznymi súčasnými povolaniami a niektorými tradičnými remeslami. 

Učia sa chápať obsah pracovnej náplne jednotlivých povolaní a význam práce ako takej. 

Získavajú zručnosti pri jednoduchých pracovných činnostiach, zhotovujú predmety a výrobky 

podľa návodov, návrhov a kreslených postupov využívaním vhodných nástrojov a náradia. Už 

v tomto veku prejavujú záujem o určité povolanie a vyjadrujú sa k tomu, čím chcú byť, keď 

vyrastú. 

 

 V tematickom celku Kocka nie je kočka rozlišujú, identifikujú a triedia rovinné 

a priestorové tvary. Poznávajú základné geometrické tvary, poznatky využívajú pri kreslení, 

strihaní, lepení, skladaní, konštruovaní či modelovaní. 

 

 Oboznamujú sa s rôznymi druhmi dopravných prostriedkov v tematickom celku Šťastné 

deti cestujú, poznajú spôsob ich pohybu a účel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

BIELA ZIMA (december, január, február) 
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Čižma plná šťastia 

Od Lucie do Vianoc 

Šťastné a veselé ... 

Mráz nás štípe 

Zazvonil nám nový rok 

Pani zima snehová 

Vezmeme si sane, sadneme si na ne ... 

Tajomstvo uja horára 

Šťastný šašo 

Malí záchranári 

Keď vyrastiem a budem veľký/á 

Kocka nie je kočka 

Šťastné deti cestujú 

vzdelávacia 

oblasť 

podoblasť výkonové štandardy 
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Hovorená reč 

 

 

- Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety a 

súvetia. 

Písaná reč - Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá a 

uvedie jednoduché príklady 

- Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu ( napr. udalosti, 

deja, faktov, informácií a i.) 

- Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu 

- Uvažuje nad informáciami prezentovanými prostredníctvom 

informačno-komunikačných technológií, porovnáva ich s 

vlastnou skúsenosťou a s tým, čo vie z iných zdrojov 

- Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických a 

hudobno-pohybových činnostiach 

-Vie primerane vysvetliť rozdiel medzi fiktívnymi a 

skutočnými príbehmi zo života 

- Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh 

- Identifikuje niektoré písmená abecedy 

- Sprevádza spievanie piesne alebo recitáciu krátkeho 

literárneho útvaru rytmickým sprievodom 

- Rozhodne, či sa dve slová rýmujú 

- Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane a 

prstov 

- Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia 
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Čísla a vzťahy - Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou 

- V obore od 1 do 10 pokračuje od náhodného čísla v 

numerickej postupnosti po číslo 10 

- V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov v 

skupine 

- Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným 

počtom 

- Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou 

operáciou, kde sa pridáva, odoberá, dáva spolu a rozdeľuje 

- Pre dve skupiny určí, kde je viac , kde je menej alebo 

rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách ( 

do 10 prvkov v skupine) 

- Bez zisťovania počtu predmetov manipuláciou rozdelí 

skupinku na 2 alebo 3 skupinky s rovnakým počtom 

Geometria 

a meranie 

- Určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov 

a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, 

za , medzi, na ( čom , kom),v ( čom, kom), vpravo, vľavo, v 

rohu, v strede (miestnosti, obrázka...) 

- Určí (aj len hmatom), pomenuje a vymodeluje guľu, kocku, 

valec 

- Postaví stavbu z primeraného množstva ( do 10) 

stavebnicových dielcov podľa predlohy, podľa pokynov, na 

danú tému 

- V skupine útvarov identifikuje ( aj hmatom) kruh, štvorec, 

obdĺžnik, trojuholník 

- Približne nakreslí kruh, štvorec, obdĺžnik, trojuholník 

- Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa 

predlohy, pokynov a na danú tému 

- Nakreslí, rozlíši, vymodeluje a pomenuje rovnú a krivú čiaru 

- Odhadom aj meraním porovná dve predmety podľa veľkosti 

určeného rozmeru (dĺžka, výška, šírka, hrúbka). Výsledok 

porovnania vysloví pomocou stupňovania prídavných mien ( 

dlhší, kratší, širší, nižší,užší...). 

- V usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, 

druhý, tretí, štvrtý, posledný, predposledný, pred, za , hneď 

pred a hneď za 

Logika - Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti 

- Rozhodne o pravdivosti ( áno/nie, platí/neplatí) 

jednoduchých tvrdení 

- Zo skupiny objektov vyberie všetky objekty s danou 

vlastnosťou ( napr. farba, tvar, veľkosť, materiál a pod.). 

Práca s 

informáciami 

- Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok, ktorá 

stimuluje pravouhlý pohyb v štvorcovej sieti, vie pomocou 

tlačidiel prejsť určenú trasu a to aj s prekážkami, pritom 

zbiera a ukladá určené predmety, dodržiava správne poradie 

činnosti. Naraz dokáže naplánovať až 4 kroky takejto cesty. 

- Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok, vie kresliť, 

farebne vypĺňať uzavreté plochy, vyberať a umiestňovať 

obrázky 



Č
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Vnímanie 

prírody 

- Vymenuje ročné obdobia 

- Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka 

- Identifikuje prvky počasia a realizuje krátkodobé 

pozorovania zmien v počasí 

Živočíchy - Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše 

- Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov 

- Vie, že rôzne druhy živočíchov vyžadujú pre svoj život 

rôzne druhy potravy 

- Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy 

Neživá príroda - Uvedie príklady, kde všade sa v prírode nachádza voda 

- Uvedie príklady javov, v ktorých je možné vnímať 

prítomnosť vzduchu 

 

Prírodné javy 

- Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich 

fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania ( 

svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, 

vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk, sila a pohyb) 

Č
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Orientácia v 

čase 

- Orientuje sa na elementárnej úrovni v časových vzťahoch 

dňa, týždňa, mesiaca, roka 

Orientácia 

v okolí 

- Pozná verejne inštitúcie a služby v svojom okolí a účel, na 

ktorý slúžia ( napr. obchod, polícia, pošta, lekárska 

ambulancia a iné podľa lokálnych podmienok) 

Dopravná 

výchova 

- Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou 

- Pozná a dodržiava základné pravidlá správania sa účastníkov 

cestnej premávky týkajúce sa chodcov 

- Pozná a dodržiava základné pravidlá správania sa v úlohe 

cestujúceho v hromadnej doprave a úlohe spolujazdca 

- Pozná rôzne druhy dopravných prostriedkov 

- Pozná význam vybraných dopravných značiek 

História okolia - Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry podľa 

miestnych podmienok 
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 Konštruovanie - Podľa návrhu ( schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný 

predmet 

- Jednoducho opíše postup zhotovenia vybraných výrobkov 

Užívateľské 

zručnosti 

 

- Používa náradie a nástroje pri príprave, úprave predmetu 

alebo materiálu 

- Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi 

Remeslá a 

profesie 

- Pozná niektoré tradičné remeslá 

- Pozná základnú pracovnú náplň vybraných profesií ( napr. 

lekár, šofér, učiteľ, policajt) 
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Rytmické 

činnosti 

- Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu v 2/4 aj 3/4 takte 

-Realizuje rytmický sprievod k riekankám a piesňam 

Vokálne 

činnosti 

- Spieva piesne a riekanky 

 

Inštrumentálne 

činnosti 

- Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na 

vyjadrenie charakteru, nálady piesne či skladby 

- Zvláda jednoduché inštrumentálne sprievody k piesňam a 

riekankám 



Percepčné 

činnosti 

- Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, piesne a spev 

učiteľky 

- Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby verbálne, pohybom 

alebo inými umeleckými výrazovými prostriedkami 

Hudobno-

pohybové 

činnosti 

- Vyjadrí charakter piesní a hudby prirodzeným kultivovaným 

pohybom 

- Využíva tanečné prvky v jednoduchých choreografiách 

- Imituje pohyb v hudobno-pohybových hrách 
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a Výtvarné 

činnosti 

s tvarom na 

ploche 

- Skladá tvary a skladaním vytvorí novotvar ( nové 

zobrazenie) a pomenuje ho 

- Vystrihuje časti obrázkov 

- Spája časti obrázkov lepením 

- Dotvára tvary kresbou (maľbou) a pomenuje výsledok 

Výtvarné 

činnosti 

s tvarom 

v priestore 

- Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty 

Výtvarné 

činnosti 

s farbou 

- Pozná základy miešania farieb 

- Ovláda niekoľko techník maľovania 

Spontánny 

výtvarný 

prejav 

- Používa rôzne kresliarske nástroje 
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Zdravie a 

životný štýl 

 

- Má správne držanie tela v stoji a v sede 

- Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie 

Pohyb 

a telesná 

zdatnosť 

 

- Vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov : 

stoj, drep, kľak, sed, ľah 

- Ovláda správnu techniku chôdze a behu 

- Ovláda skok znožmo a skok cez prekážky 

- Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a preliezania 

- Manipuluje s náčiním : hádzanie, chytanie, podávanie, 

odrážanie, preskakovanie atď. 

-Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby a 

tanečné kroky na hudobný sprievod 

- Dodržiava pravidlá v pohybových hrách 
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- ranný kruh  

- námetové hry  

- pohybové, zdravotné a relaxačné cvičenia 

 - grafomotorické hry a cvičenia 

 - výtvarné činnosti a pracovné činnosti 

 - hudobné hry a činnosti 

 - vychádzky a pozorovanie okolia 

 - výlety a exkurzie 

 - matematické a logické hry 

 - problémové úlohy - brainstorming (burza nápadov) 

 - konštruktívne hry 

 - prezeranie kníh a encyklopédií, počúvanie rozprávok a príbehov s 

porozumením 

 - hry zamerané na citlivosť sluchu a sluchovú diferenciáciu 

 - zmyslové hry (hmatové, chuťové, čuchové...) 

 - reprodukcia príbehu, tvorba príbehu 

 - zážitkové učenie  

 - divadelné predstavenie, vianočné besiedky 

 - dentálna prevencia – Veselé zúbky 

 - karneval 

 - Fašiangy 

 - maľované čítanie 

 - artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry so slovami 

 - priame pozorovanie  

- demonštrovanie učiteľkou 

- bádateľské aktivity, pokusy, experimentovanie 
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- interiér a exteriér materskej školy  

- CD nosiče s vianočnými piesňami a koledami 

 - suroviny na pečenie a zdobenie medovníkov 

 - vianočný stromček a vianočné ozdoby, adventný kalendár 

 - kostýmy na vianočnú besiedku 

 - vybavenie pre zimné hry a športy 

 - karnevalové masky a výzdoba 

 - obrazový materiál 

 - digitálne hračky a technika 

 - puzzle, pexeso 

 - pracovné zošity 

 - predmety rôznych materiálov a vlastností 

 - tematicky zameraná literatúra pre deti 

 - odborno-metodická literatúra pre učiteľky 
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- diagnostické a záznamové hárky 

 - pracovné zošity 

 - pracovné listy 

 - analýza produktov detských výtvarných a pracovných činností 

 - portfóliá 

 - pozorovanie činností detí 

 - rozhovor s deťmi 

 

 



 

 

 

VOŇAVÁ  

 

  

  

 Marec sa tradične viaže ku knihe. V tematickom celku Tajomstvo knihy a Brána do 

sveta rozprávok uplatňujú deti získané poznatky o knihe a rozprávke v rôznych aktivitách. 

Pracujú s detskou literatúrou a detským časopisom, čítajú s porozumením, prezentujú svoje 

zážitky z počúvania a pri rozprávkach prežívajú príbehy rozprávkových hrdinov. Prostredníctvom 

dramatizácie a divadla vnikajú hlbšie do rozprávkového sveta. Vytvárajú si vlastné rozprávkové 

knihy, navštevujú knižnicu a správne pracujú s knihou. Orientujú sa v encyklopédiách, z ktorých 

čerpajú nové poznatky a vedomosti, vďaka ktorým nachádzajú v knihe priateľa pri objavovaní 

sveta. 

 

 Prichádzajúca jar bude v znamení pozorovania, poznávania charakteristických znakov 

tohto voňavého, kvitnúceho a prebúdzajúceho sa obdobia. V tematickom celku Slniečko nás 

zdraví – zázraky sa začali a Jarná pani voňavá objavujú deti bohatstvo ľudovej slovesnosti 

a oboznamujú sa ľudovými tradíciami na Slovensku, zahrajú sa ľudové hry, naučia sa piesne 

a riekanky viazané k nášmu regiónu. Na základe pozorovania zmien v prírode získavajú poznatky 

o hlavných znakoch ročného obdobia. Poznávajú počasie, typické znaky pre toto obdobie, 

porovnávajú s inými ročnými obdobiami. Pozorujú prebúdzanie jarnej prírody, poznávajú prvé 

jarné kvety. Jar sa viaže aj k sviatkom Veľkej noci. Deti sa podieľajú na výzdobe interiéru 

a exteriéru materskej školy počas sviatkov a prispievajú k sviatočnej atmosfére. Vyrábajú rôzne 

veľkonočné dekorácie a ozdoby, veľkonočné pozdravy samostatne alebo s pomocou podľa 

potreby. Učia sa rôzne básne, piesne a riekanky týkajúce sa Veľkonočnej témy. 

 

 V téme Zázračná kvapka vody sa deti oboznamujú s kolobehom vody v prírode, 

pozorujú prítomnosť vody v kvapalnom, plynnom aj pevnom skupenstve, vzájomne diskutujú 

o význame vody pre človeka, rastliny a živočíchy. Špecifikujú pitnú vodu a objasňujú 

nebezpečenstvo pitia vody z neznámych zdrojov. 



 

  

 Apríl sa spája s mesiacom lesov. Deti v téme Naša Zem je guľatá získavajú čo najviac 

informácií a odhaľujú tajomstvo lesa, tak dôležitého pre našu existenciu a nadobúdajú bohaté 

skúsenosti v spojení so zážitkovým učením. Pri príležitosti Dňa Zeme sa učia triediť odpad, 

využívajú rôzny odpadový materiál v edukačných aktivitách, poznávajú význam recyklovania 

odpadov. Pripomenú si, aké je dôležité prírodu chrániť. Diskutujú o vlastných predstavách 

o Zemi, vnímajú Zem ako vesmírne teleso, pracujú s glóbusom, poznávajú Slnko a iné planéty, 

Mesiac a hviezdy. 

 

 V téme Od semienka po rastlinku sa deti venujú aktivitám zameraným na skúmanie 

klíčenia a rastu rastlín, pri ich vysádzaní skúmajú ich rast pri správnej starostlivosti nielen 

v triede, ale aj v areáli materskej školy. Poznávajú lúčne, izbové, záhradné rastliny, zákonom 

chránené a liečivé byliny. Rozlišujú kvitnúce kvety, ich stavbu, farbu, vôňu. Zbierajú liečivé 

bylinky a varia bylinkový čaj. 

 

 V téme Kto pribudol na dvore poznávajú a porovnávajú rôzne živočíchy podľa ich 

charakteristických znakov, rozpoznávajú mláďatá vybraných druhov a pomenúvajú ich. 

 

 Deň matiek umožňuje postupne a primeraným spôsobom utvárať elementárne predstavy 

o narodení dieťaťa. V téme Moja šťastná rodina deti menujú členov rodiny, príbuzenské vzťahy, 

pripravujú sa na školské vystúpenia pre mamičky, pripravujú pre nich darčeky. 

 

 Téma Viem, kde bývam poznávajú deti prostredníctvom historických pamiatok a okolia 

vlastný región, prehlbujú poznatky o svojom rodnom meste a prírodných krásach. 

 

 Rozprávaním o cestovaní a prezeraním obrázkových atlasov či sledovaním dokumentov sa 

zoznamujú deti s hlavným mestom Slovenska a jeho dominantami v téme Usilovný mravček po 

Slovensku putuje. Počúvaním štátnej hymny a vymaľovaním zástavy si vytvárajú národné 

povedomie, poznávajú štátne symboly, históriu a prírodné krásy Slovenska.  

 

 Jarné slnko evokuje u detí viac pohybovej aktivity, vychádzok do prírody a radosť 

z pohybu. V téme Vyleteli včielky, lienky spoznávajú hmyz a úžitok včiel pri opeľovaní rastlín. 

Na základe motivačných aktivít a zážitkového učenia získavajú poznatky o úžitkových a liečivých 



 

 

rastlinách. Deti sa zároveň v jarnom ročnom období zúčastňujú hier a aktivít podporujúcich ich 

zdravie a pohybom na čerstvom vzduchu zdokonaľujú vlastné pohybové zručnosti 

a predovšetkým kladný vzťah k prírode a jej ochrane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

VOŇAVÁ JAR (marec, apríl, máj) 
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Tajomstvo knihy 

Brána do sveta rozprávok 

Slniečko nás zdraví - zázraky sa začali 

Jarná pani voňavá 

Čaro veľkej noci 

Zázračná kvapka vody 

Naša Zem je guľatá 

Od semienka po rastlinku 

Kto pribudol na dvore? 

Moja šťastná rodina 

Viem kde bývam 

Zvedavý mravček po Slovensku putuje 

Vyleteli včielky, lienky 

 

vzdelávacia 

oblasť 

podoblasť výkonové štandardy 
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 Hovorená reč 

 

 

- Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky 

a hláskové skupiny. 

- Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety 

a súvetia. 



Písaná reč - Dokáže jednoducho vysvetliť, prečo je písaná reč dôležitá 

a uvedie jednoduché príklady. 

- Vlastnými slovami vysvetlí význam slov, ktoré pozná (napr. 

opisom, použitím synonymických výrazov, aj negatívnym 

vymedzením, teda použitím antoným a.i.). 

- Odpovedá na otázky vyplývajúce z textu (napr. udalostí, 

deja, faktov, informácií a i.). 

- Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu 

- Odpovedá na otázky nad rámec doslovného významu textu 

a dokáže predvídať dej, domýšľať (dedukovať) obsah, 

aplikovať informácie z textu v prenesených situáciách a pod. 

- Uvažuje nad informáciami prezentovanými prostredníctvom 

informačno - komunikačných technológií, porovnáva ich 

s vlastnou skúsenosťou a s tým, čo vie z iných zdrojov.  

- Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných 

činnostiach.   

- Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje v dramatických 

a hudobno-pohybových činnostiach. 

- Vníma a vie primerane vysvetliť rozdiel medzi poéziou 

(básničkou) a prozaickými žánrami. 

- Vie primerane vysvetliť rozdiel medzi fiktívnymi 

a skutočnými príbehmi zo života.   

- Predvída udalosti deja, zápletku, záver z príbehu a opiera sa 

pri tom o poznanie štruktúry rozprávok, príbehov pre deti 

a bájok.    

- Dokáže vysvetliť prenesený (symbolický) význam 

jednoduchých slovných spojení. 

- Na základe ilustrácie rozpráva vlastný jednoduchý príbeh. 

- Pri činnostiach s knihou rozumie a aktívne (v primeraných 

ekvivalentoch) používa výraz ako autor, kniha, strana, 

spisovateľ. 

- Identifikuje niektoré písmená z abecedy. 

- Sprevádza spievanie piesne alebo recitáciu krátkeho 

literárneho útvaru rytmickým sprievodom.  

- Rozčlení zvolené slová na slabiky. 

- Rozhodne, či sa dve slová rýmujú. 

- Vyčlení začiatočnú hlásku slova. 

- Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane 

a prstov. 

- Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia. 
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Čísla a vzťahy - V obore od 1 do 10 pokračuje od náhodného čísla 

v numerickej postupnosti po číslo 10. 

- V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov 

s určeným počtom a zo skupiny predmetov oddelí skupinu 

s určeným počtom. 

- Pridá ku skupine a odoberie zo skupiny skupinu s daným 

počtom. 

- Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou 

operáciou, kde sa pridáva, odoberá, dáva spolu a rozdeľuje. 

- Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo 

rovnako veľa predmetov bez určovania ich počtu. 

- Bez zisťovania počtu predmetov manipuláciou rozdelí 

skupinku na 2 alebo 3 skupinky s rovnakým počtom. 

- Bez zisťovania počtu rozdelí (ak to ide) skupinku obrázkov 

na 2 skupinky s rovnakým počtom. 



Geometria 

a meranie 

- Určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov 

a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, 

za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom),  vpravo, vľavo, v 

rohu, v strede (miestnosti, obrázka ...).  

- Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, 

nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), 

vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka ...) opíše 

polohu objektu, umiestni predmet podľa pokynov, dá pokyn 

na umiestnenie predmetu na určené miesto. 

- Pomocou slov a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, 

nad, pod, pred, za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom), 

vpravo, vľavo, v rohu, v strede (miestnosti, obrázka ...) 

dokreslí obrázok podľa pokynov, dá pokyn na dokreslenie 

obrázka na určené miesto. 

- Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) 

stavebnicových dielcov podľa predlohy, podľa pokynov, na 

danú tému. 

- Poskladá z primeraného množstva útvarov obrázok podľa 

predlohy, pokynov a na danú tému. 

- Nakreslí, rozlíši, vymodeluje a pomenuje rovnú a krivú 

čiaru. 

- Využíva čiarový pohyb na spájanie bodov do obrazcov, 

kreslenie obrysov či identifikáciu cesty v obrazci (v bludisku, 

na jednoduchej mape). 

- Na základe pokynov daných pomocou symbolov ↓, ←, →, ↑ 

(alebo pomocou iných dohodnutých symbolov pre pohyb v 

štvorcovej sieti) sa dokáže pohybovať v štvorcovej sieti. 

- Odmeria vzdialenosť a určený rozmer predmetu (v 

skutočnosti, aj na obrázku)  odhadom a pomocou určenej aj 

zvolenej neštandardnej jednotky (krok, dlaň,  pomocný 

predmet). Výsledok merania vysloví počtom použitých 

jednotiek merania (v obore do 10). 

- Odhadom aj meraním porovná dva predmety podľa veľkosti 

určeného rozmeru (dĺžka, výška, šírka, hrúbka). Výsledok 

porovnania vysloví pomocou stupňovania prídavných mien 

(dlhší, kratší, širší, nižší, užší...).  

- Pri usporiadaní 3 predmetov určí predmet s najväčším 

zvoleným rozmerom. Túto skutočnosť vysloví pomocou slov  

s predponou naj (najdlhší, najkratší, najužší,   najtenší ...). 

- Usporiada podľa veľkosti určeného rozmeru 3 až 4 

predmety. 

- V usporiadanom rade určí objekt na základe slov prvý, 

druhý, tretí, štvrtý, posledný, predposledný, pred, za, hneď 

pred a hneď za. 

- Opíše polohu predmetov v usporiadanom rade a umiestni v 

ňom predmet podľa týchto pokynov. 



Logika - Vytvorí (nakreslí) podľa daného vzoru (do 6 objektov) alebo 

pravidla jednoduchú postupnosť objektov. 

- Pokračuje vo vytvorenej postupnosti predmetov alebo 

nakreslenej postupnosti   obrázkov. Predmety môžu byť 

celkom odlišné, alebo sa líšia iba farbou či veľkosťou. 

- Objaví a jednoducho opíše pravidlo postupnosti. 

- Rozhodne, či daný objekt má/nemá danú vlastnosť. 

- Vytvorí dvojicu objektov na základe danej logickej 

súvislosti. 

Práca s 

informáciami 

- Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok (podľa 

možností konkrétnej MŠ), ktorá simuluje pravouhlý pohyb v 

štvorcovej sieti (po štvorčekoch aj po vrcholoch), vie 

pomocou tlačidiel prejsť určenú trasu a to aj s prekážkami, pri 

tom zbiera a ukladá určené predmety, dodržiava správne 

poradie činností. Naraz dokáže naplánovať až 4 kroky takejto 

cesty. 

- Na niektorej z dostupných digitálnych pomôcok (podľa 

možností konkrétnej MŠ), vie kresliť, farebne vypĺňať 

uzavreté plochy, vyberať a umiestňovať obrázky. 
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Vnímanie 

prírody 

- Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia. 

- Odlišuje živé od neživých súčastí prírody. 

- Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka. 

- Identifikuje prvky počasia a realizuje krátkodobé 

pozorovania zmien v počasí. 

Rastliny - Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše. 

- Uvedie potravinový a technický úžitok niektorých 

úžitkových rastlín a húb. 

- Uvedie niektoré životné prejavy rastlín (napríklad klíčenie, 

rast, rozmnožovanie a pod.). 

- Opíše podmienky zabezpečujúce klíčenie a rast rastliny. 

Živočíchy - Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše. 

- Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov.  

- Vie, že rôzne druhy živočíchov vyžadujú pre svoj život 

rôzne druhy potravy. 

- Rozpoznáva mláďatá vybraných živočíšnych druhov a 

pomenúva ich. 

- Opíše spôsoby starostlivosti o niektoré živočíchy. 

Neživá príroda - Pozná význam vody pre rastliny, živočíchy a človeka. 

- Opíše Zem ako súčasť vesmíru. 

Prírodné javy - Opíše vybrané prírodné javy a podmienky zmeny ich 

fungovania na základe vlastného pozorovania a skúmania 

(svetlo a tiene, teplo a horenie, topenie a tuhnutie, 

vyparovanie, rozpúšťanie, zvuk sila a pohyb.) 

Č
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 Orientácia v 

okolí 

- Opisuje známe trasy na základe orientačných bodov. 

- Uvedie adresu svojho bydliska. 

Dopravná 

výchova 

- Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou. 

- Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov 

cestnej premávky týkajúce sa chodcov. 

 



Geografia 

okolia 

- Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, lúka, 

potok, rieka, jazero, rybník. 

- Pozná najznámejšie prírodné krásy regiónu, napr. rieku, 

ktorá preteká cez daný región, pohorie či vodnú plochu. 

- Pozná najznámejšie prírodné krásy našej vlasti, napr. 

Vysoké Tatry alebo Dunaj. 

História okolia - Vymenuje niektoré historicky významné lokálne objekty, 

napr. hrad, zámok.  

- Uvedie príklad tradičnej regionálnej kultúry podľa 

miestnych podmienok. 

Národné 

povedomie 

- Rozpozná štátne symboly Slovenskej republiky – zástava, 

hymna. 

- Pozná významné dominanty hlavného mesta Bratislavy, 

napr. Bratislavský hrad, rieku Dunaj. 

Ľudia v 

blízkom a 

širšom okolí 

- Vymenuje členov blízkej rodiny, identifikuje príbuzenské 

vzťahy v blízkej rodine.  
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Materiály a 

ich vlastnosti 

- Opisuje predmety a ich rôzne vlastnosti 

 

Konštruovanie - Vytvorí jednoduchý výrobok a pomenuje jeho účel.  

 

Užívateľské 

zručnosti 

 

- Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi. 

- Používa predmety dennej potreby v domácnosti a aj 

elementárne pracovné nástroje v dielni či záhrade. 

Technológie 

výroby 

- Identifikuje suroviny potrebné na prípravu niektorých 

vybraných bežne používaných výrobkov. 

Remeslá  

a profesie 

- Pozná niektoré tradičné remeslá 
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Rytmické 

činnosti 

- Vokálne rytmizuje riekanky rôzneho druhu v 2/4 aj v 3/4 

takte. 

- Realizuje rytmický sprievod k riekankám a piesňam. 

Vokálne 

činnosti 

- Spieva piesne a riekanky 

 

Inštrumentálne 

činnosti 

- Využíva hudobné nástroje Orffovho inštrumentára na 

vyjadrenie charakteru, nálady piesne či skladby. 

- Zvláda jednoduché inštrumentálne sprievody k piesňam a 

riekankám. 

Percepčné 

činnosti 

- Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, piesne a spev 

učiteľky.  

Hudobno-

pohybové 

činnosti 

- Vyjadrí charakter piesní a hudby prirodzeným kultivovaným 

pohybom.  

- Využíva tanečné prvky v jednoduchých choreografiách. 

- Imituje pohyb v hudobno-pohybových hrách.  

Hudobno-

dramatické 

činnosti 

- Vyjadruje piesne, riekanky a hudobné skladby prostriedkami 

hudobnej dramatiky.  
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Výtvarné 

činnosti 

s tvarom na 

ploche 

- Vystrihuje časti obrázkov. 

- Spája časti obrázkov lepením. 

- Dotvára tvary kresbou (maľbou) a pomenuje výsledok. 

- Dopĺňa (spresňuje) neurčitý tvar. 

Výtvarné 

činnosti 

s tvarom 

v priestore 

- Modeluje tvary z mäkkej modelovacej hmoty 

- Skladá, spája z rôznych materiálov priestorovú zostavu 

pomenuje ju. 

 

Výtvarné 

činnosti 

s farbou 

- Ovláda niekoľko techník maľovania. 

- Hravo experimentuje s farbami. 

 

Spontánny 

výtvarný 

prejav 

- Výtvarne vyjadruje svoje predstavy o svete. 

- Kreslí postavu. 

- Používa rôzne maliarske nástroje. 

- Opíše obsah kresby. 

Vnímanie 

umeleckých 

diel 

- Slovne opíše obraz, sochu, dizajn (predmet) a architektúru.  

- Reaguje výtvarnými prostriedkami na výtvarné dielo. 
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Zdravie a 

životný štýl 

 

- Má správne držanie tela v stoji a v sede 

Pohyb 

a telesná 

zdatnosť 

 

- Vykoná tieto základné polohy a postoje podľa pokynov: stoj, 

drep, kľak, sed, ľah. 

- Ovláda správnu techniku chôdze a behu. 

- Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku. 

- Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a preliezania. 

- Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, 

odrážanie, preskakovanie atď. 

- Ovláda tieto jednoduché akrobatické zručnosti: stoj na jednej 

nohe, obrat okolo výškovej osi. 

- Rytmicky správne využíva základné lokomočné pohyby a 

tanečné kroky na hudobný sprievod. 

- Dodržiava pravidlá v pohybových hrách. 
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- ranný kruh 

 - námetové hry 

 - pohybové, zdravotné a relaxačné cvičenia 

 - grafomotorické hry a cvičenia 

 - výtvarné činnosti a pracovné činnosti 

 - hudobné hry a činnosti 

 - vychádzky a pozorovanie okolia 

 - výlety a exkurzie 

 - pracovné činnosti na školskom dvore, brigáda 

 - matematické a logické hry, problémové úlohy 

 - brainstorming (burza nápadov) 

 - konštruktívne hry 

 - plánovanie činnosti deťmi 

 - prezeranie kníh a encyklopédií, počúvanie rozprávok a príbehov s 

porozumením 

 - hry zamerané na citlivosť sluchu a sluchovú diferenciáciu  

- zmyslové hry (hmatové, chuťové, čuchové...) 

 - reprodukcia príbehu 

 - spoločné čítanie, tvorba príbehu, maľované čítanie 

 - triedenie a recyklácia odpadového materiálu 

 - exkurzia do základnej školy 

 - dramatizácia, tvorivá dramatika 

 - artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry so slovami 

 - rozhovor 

 - priame pozorovanie 

 - demonštrovanie učiteľkou  

 - zážitkové učenie 

 - bádateľské aktivity, pokusy, experimentovanie 

 - pojmové mapovanie  

 - činnosti s digitálnou technikou a technológiami 

 - besiedky pri príležitosti Dňa matiek 
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- interiér a exteriér materskej školy 

 - širšie okolie materskej školy 

 - detská knihy, leporelá, časopisy, noviny, encyklopédie a náučné knihy, 

atlasy,...  

- počítač, tlačiareň, interaktívna tabuľa, detské interaktívne programy, 

mikroskop, fotoaparát, kamera, Bee-bot...  

- veľkonočné pohľadnice a obrázky tradičnej regionálnej kultúry 

 - veľkonočný korbáč, vajíčka a iný prírodný materiál 

 - bábka Moreny 

 - herbár rastlín 

 - motýlia farma 

 - vybavenie na pestovateľské práce 

 - detské pracovné náradie 

 - obrazový materiál 

 - pracovné zošity 

 - tematicky zameraná literatúra pre deti 

 - odborno-metodická literatúra pre učiteľky 

 - kostýmy na besiedku 

 - štátne symboly Slovenskej republiky 

 - mapa Slovenska 
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- diagnostické a záznamové hárky  

- pracovné zošity 

 - pracovné listy 

 - analýza produktov detských výtvarných a pracovných činností 

 - portfóliá 

 - kazuistiky 

 - pozorovanie činností detí 

 - rozhovor s deťmi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RADOSTNÉ  
 

  

  

 Koniec školského roka nám pripomína začiatok leta a očakávanie prázdnin, preto sa 

obsahový celok zameriava na pestré aktivity vo forme vychádzok, výletov do prírody, exkurzií, 

bádania, hier na školskom dvore a relaxácie, prostredníctvom ktorých si deti vytvárajú 

a udržiavajú pozitívne sociálne vzťahy s rovesníkmi a dospelými. 

  

 V téme Každé dieťa sa chce smiať poukazujeme na zdravotne znevýhodnené deti a deti 

rôznej pleti, ktoré sa chcú hrať, byť šťastné vo svojej rodine a mať dôvod na úsmev. Deti 

spoznávajú život a kultúru detí z iných krajín, vytvárajú si povedomie o iných jazykoch, farbe 

pleti a cudzích krajinách, ako základ tolerancie a rešpektovania iných kultúr. 

  

 Deťom poskytujeme priestor na spontánne hry i riadené aktivity zamerané na pozitívny 

vzťah k prírode. V téme S batohom do prírody im dávame príležitosť prakticky si overiť 

nadobudnuté prírodovedné vedomosti absolvovaním turistickej vychádzky s ekologickým 

zameraním. Priamo v lese, lesoparku deti poznávajú i rozlišujú zložky živej i neživej prírody, učia 

sa zodpovedne sa správať pri zachovaní jej čistoty. V rámci témy o ochrane prírody sú deťom 

predkladané interaktívne úlohy z detských edukačných programov, ktoré riešia na základe 

nápodoby a slovných inštrukcií učiteľky. Sú oboznámení o bezpečnosti v prírode, o zakladaní 

ohnísk, poznávajú stromy, lesy, rastliny, pohoria, rieky. 

  

 V téme Rybky v potôčiku sa oboznamujú s prírodným prostredím, rôznorodosťou života 

pri rieke alebo rybníku. Poznávajú vodné živočíchy a živočíchy žijúce pri vode. 

  

 Posledný školský týždeň sa nesie v znamení leta, pohybu, zábavy a cestovania. V téme 

Cestujeme na prázdniny sa deťom na teoretickej úrovni približujú cudzie krajiny a exotické 

zvieratá. Dávame priestor detskej fantázii, aby mohli poznávať aj nepoznané krajiny s morom 

a púšťou. 

  

 Deti najstarších vekových skupín sa s materskou školou rozlúčia a nenásilnou formou 

pripravia na vstup do základnej školy. V téme Škola volá si hravou formou precvičujú 

grafomotorické zručnosti a zdokonaľujú komunikačné schopnosti. Rôznymi edukačnými 

aktivitami precvičujú pamäť, myslenie a predstavy, rozvíjajú predpísateľskú a predčitateľskú 

gramotnosť. 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

RADOSTNÉ LETO (jún) 
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 Každé dieťa sa chce smiať 

S batohom do prírody 

Rybky v potôčiku 

Cestujeme na prázdniny 

Škola volá 

vzdelávacia 

oblasť 

podoblasť výkonové štandardy 
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Hovorená reč 

 

 

- Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky 

a hláskové skupiny. 

- Formuluje gramaticky správne jednoduché rozvité vety 

a súvetia. 
Písaná reč - Reprodukuje stručne obsah prečítaného textu 

- Uvažuje nad informáciami prezentovanými prostredníctvom 

informačno-komunikačných technológií, porovnáva ich 

s vlastnou skúsenosťou a s tým, čo vie z iných zdrojov.     

- Obsahy a zážitky z čítania vyjadruje vo výtvarných 

činnostiach.   

- Identifikuje niektoré písmená z abecedy. 

- Rozčlení zvolené slová na slabiky. 

- Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyby dlane 

a prstov. 

- Kreslí grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb zápästia.  
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Čísla a vzťahy - Vymenuje čísla od 1 do 10 tak, ako idú za sebou. 

- V obore do 10 určí počítaním po jednej počet predmetov 

v skupine. 

- V obore do 10 vytvorí skupinu predpísaných predmetov 

s určeným počtom a zo skupiny predmetov oddelí skupinu 

s určeným počtom. 

- Pomocou určovania počtu rieši kontextové úlohy s jednou 

operáciou, kde sa pridáva, odoberá, dáva spolu a rozdeľuje. 

- Pre dve skupiny určí, kde je viac, kde je menej alebo 

rovnako veľa predmetov podľa zisteného počtu v skupinách 

(do 10 prvkov v skupine). 

- Bez zisťovania počtu predmetov manipuláciou rozdelí 

skupinku na 2 alebo 3 skupinky s rovnakým počtom. 

Geometria 

a meranie 

- Určí (označí) objekt na základe popisu polohy pomocou slov 

a slovných spojení hore, dole, vpredu, vzadu, nad, pod, pred, 

za, medzi, na (čom, kom), v (čom, kom),  vpravo, vľavo, v 

rohu, v strede (miestnosti, obrázka ...).  

- Postaví stavbu z primeraného množstva (do 10) 

stavebnicových dielcov podľa predlohy, podľa pokynov, na 

danú tému. 

 



Práca s 

informáciami 

- Ovláda základy práce s digitálnymi technológiami, vie 

ovládať digitálne hry či používať digitálne animované 

programy       určené pre danú vekovú skupinu a pod.  
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Vnímanie 

prírody 

- Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia. 

- Triedi prírodné reálie podľa rôznych identifikovaných 

znakov. 

- Uvedomuje si zmeny v prírode počas roka. 

Rastliny - Identifikuje rôznorodosť rastlinnej ríše. 

- Rozpozná vybrané poľnohospodárske rastliny. 

Živočíchy - Identifikuje rôznorodosť živočíšnej ríše. 

- Identifikuje niektoré životné prejavy živočíchov. 

- Na základe pozorovania identifikuje rozdiely medzi 

živočíchmi v spôsobe ich pohybu. 

- Identifikuje rôznorodosť spôsobu života živočíchov. 

Č
lo

v
ek

 a
 

sp
o
lo

čn
o

sť
 Dopravná 

výchova 

- Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou. 

- Pozná a dodržiava základné pravidlá správania sa účastníkov 

cestnej premávky týkajúce sa chodcov. 

Geografia a 

okolie 

- Pri opise krajiny používa pojmy ako vrch, les, pole, lúka, 

potok, rieka, jazero, rybník. 

 

Č
lo

v
ek

 

a 
sv

et
 

p
rá

ce
 

Konštruovanie 

 

- Podľa návrhu (schémy, náčrtu, predlohy) zhotoví daný 

predmet 

Užívateľské 

zručnosti 

 

- Manipuluje s drobnými predmetmi a rôznymi materiálmi. 

U
m

en
ie

 a
 k

u
lt

ú
ra

 

h
u
d
o

b
n

á 
v

ý
ch

o
v

a 

Vokálne 

činnosti 

- Spieva piesne a riekanky. 

Percepčné 

činnosti 

- Aktívne počúva hudobné skladby pre deti, piesne a spev 

učiteľky. 

- Vyjadruje zážitky z počúvanej hudby verbálne, pohybom 

alebo inými umeleckými výrazovými prostriedkami. 

Hudobno-

pohybové 

činnosti 

- Imituje pohyb v hudobno-pohybových hrách. 

U
m

en
ie

 a
 k

u
lt

ú
ra

 

v
ý
tv

ar
n

á 
v
ý

ch
o
v
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Výtvarné 

činnosti 

s tvarom na 

ploche 

- Vystrihuje časti obrázkov. 

- Spája časti obrázkov lepením. 

- Dotvára tvary kresbou (maľbou) a pomenuje výsledok. 

 

Výtvarné 

činnosti 

s farbou 

- Ovláda niekoľko techník maľovania. 

Spontánny 

výtvarný 

prejav 

- Používa rôzne kresliarske nástroje. 

Z
d

ra

v
ie

 a
 

p
o
h
y

b
 

Zdravie a 

životný štýl 

 

- Má správne držanie tela v stoji a v sede. 

- Identifikuje zdravie ohrozujúce situácie. 



Pohyb 

a telesná 

zdatnosť 

 

- Ovláda skok znožmo a skok cez prekážku. 

- Ovláda rôzne techniky lezenia, plazenia a preliezania. 

- Manipuluje s náčiním: hádzanie, chytanie, podávanie, 

odrážanie, preskakovanie atď. 

- Dodržiava pravidlá v pohybových hrách. 

- Zvládne turistickú prechádzku. 

N
áv

rh
y

 s
tr

at
ég

ií
 

- ranný kruh 

 - námetové hry 

 - pohybové, zdravotné a relaxačné cvičenia 

 - hry s vodou a s pieskom 

 - grafomotorické hry a cvičenia 

 - výtvarné činnosti a pracovné činnosti 

 - hudobné hry a činnosti 

 - vychádzky a pozorovanie okolia 

 - výlety a exkurzie 

 - matematické a logické hry 

 - brainstorming (burza nápadov) 

 - konštruktívne hry 

- zážitkové učenie 

 - maľované čítanie 

 - artikulačné, rečové, sluchové a rytmické hry so slovami 

 - priame pozorovanie  

- pojmové mapovanie  

- rozlúčka s predškolákmi 

U
če

b
n
é 

zd
ro

je
 a

 

p
o
m

ô
ck

y
 

- interiér a exteriér materskej školy 

 - širšie okolie materskej školy 

 - detské pracovné náradie 

 - obrazový materiál 

 - pracovné zošity  

 - mapy sveta, glóbus, obrázky ľudských rás, tradícíí a kultúry...  

 - vybavenie na hry s vodou, pieskom  

- športové náčinie a náradie – lopty, švihadlá, trampolína, preliezky...  

- odborno-metodická literatúra pre učiteľky 

M
et

ó
d
y

 a
 p

ro
st

ri
ed

k
y
 

 h
o
d

n
o
te

n
ia

 

- záznamové hárky 

 - pracovné zošity 

 - pracovné listy 

 - analýza produktov detských výtvarných a pracovných činností 

 - portfóliá 

 - kazuistiky 

 - pozorovanie činností detí 

 - rozhovor s deťmi  

- výstupné diagnostiky 

 
 



 

4.3. ZDRAVIE A POHYB - SEZÓNNE AKTIVITY A VÝCVIKY 
 

Materská škola praktizujú aj sezónne aktivity a predplavecký výcvik. Každoročne plánuje v 

spolupráci s Centrom voľného času Olymp Levoča týždenný predplavecký výcvik v rámci 

dopoludňajšej výchovno-vzdelávacej činnosti. Aktivita je dobrovoľná, takže deti, ktoré o ňu 

nemajú záujem, sú na čas počas výcviku presunuté do iných tried. Celá organizácia od presunu do 

plavárne v Hoteli Čingov (prípadne iné plavecké zariadenie) a späť, vrátane výcviku vo vode je 

zabezpečovaná inštruktormi z CVČ Olymp v spolupráci s materskou školou. 
 

Materská škola má podmienky na rozvíjanie ďalších špeciálnych pohybových zručností v 

jarných, letných a jesenných mesiacoch bicyklovanie, kolobežkovanie a v zimných mesiacoch 

hry na snehu s lopatami, bobovanie sa. Pri realizácii týchto aktivít sú vždy prítomné všetky deti 

a obe učiteľky triedy. Všetci sú povinní dodržiavať pravidlá bezpečnosti s používaním reflexných 

prvkov. Pri presunoch cez cestu učiteľky používajú dopravné terčíky. 

 

4.3.1. PREDPLAVECKÁ PRÍPRAVA A ZÁKLADNÉ PLAVECKÉ ZRUČNOSTI 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele Návrh aktivít 

 oboznámiť sa s priestorom plavárne, bezpečne sa 

pohybovať okolo bazénu a vo všetkých 

priestoroch plavárne (sprchy, schody, šatňa...); 

 naučiť deti pohybovať sa vo vodnom prostredí 

bez strachu a zábran; 

 vypestovať návyky bezpečného správania sa vo 

vode; 

 rozvíjať vzájomné vzťahy medzi rovesníkmi, 

rešpektovať pravidlá, klásť základy disciplíny 

a športového správania, vytvárať základy 

zdravého spôsobu života 

 nacvičiť a zautomatizovať nádych ústami 

a vydychovanie do vody nosom aj ústami; 

 hry pri okraji bazéna: „Bublanie“, 

„Horúca polievka“, „Fúkanie loptičiek“ 

„Vodník“, „Pumpy“ 

 pohybovať sa v splývavej polohe za 

pomoci nadľahčovacích pomôcok; 

 zvládnuť ponáranie s výdychom do vody;  ponáranie sa pri okraji bazéna 

 hry v bazéne: „Kolo, kolo mlynské“, 

„podplávanie obručí“ „Lovenie 

predmetov“, „Kto vydrží najdlhšie pod 

vodou“; 

 rozvíjať odvahu a prekonať strach skokmi do 

vody 

 skok zo sedu na okraji bazéna po pás, zo 

stoja s pomocou i bez pomoci 

 skok do obruče, ponad tyč; 

 skupinové skoky držiac sa za ruky 



 zo sedu „Hlavička“  

 zo stoja skok skrčmo; 

 rozvíjať odvahu a prekonať pocit strachu pri 

splývaní; 

 nechať sa unášať v ľahu vzad vo 

vzpriamenej polohe 

 nechať sa ťahať na tyči v ľahu vpred 

 odraziť sa od okraja bazéna  

 hry v bazéne „Mlynské koleso“, 

„Rybičky“, „Hviezdice“, „Lokomotíva“; 

 precvičovať základné pohyby dolných končatín 

(kraul) a postupne pridávať aj pohyby paží; 

 zvládnuť koordináciu nôh a paží bez rytmického 

dýchania. 

 pokúsiť sa o „plávanie“ za pomoci 

nadľahčovacích pomôcok s pomocou, 

samostatne, súťaživo, voľne 

 

4.3.2.  BICYKLOVANIE, KOLOBEŽKOVANIE 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele Návrh aktivít 

 oboznámiť sa s dodržiavaním pravidiel bezpečnej 

jazdy na kolobežke, trojkolke, bicykli (reflexná 

vesta, prilba, jazda vpravo, jazda za sebou, medzery 

medzi sebou); 

 rozhovor 

 sledovanie a riešenie edukačného 

programu na PC Autoškolák, Čarovná 

vesta, Bezpečáčik a dopravná výchova 

pre deti MŠ 

 oboznámiť sa s držaním a tlačením kolobežky, 

trojkolky, bicykla v priamom smere a pri otáčaní 

 praktické prevedenie kolobežky, 

trojkolky, bicykla na školskom dvore 

 nácvik rovnovážnej schopnosti pri jazde na 

kolobežke, bicykli; 

 praktické prevedenie rovnovážnej 

schopnosti na školskom dvore 

 zvládnuť rozbiehanie s následným bezpečným 

brzdením a zosadnutím; 

 nácvik nasadania s dopomocou 

a samostatne 

 nácvik brzdenia s dopomocou a 

samostatne 

 zvládnuť zmeny smeru jazdy, bezpečné otáčanie;  jazda po kružnici 

 jazda po slalomovej dráhe 

 zvládnuť jazdu do aj z mierneho svahu;  jazda na dopravnom ihrisku 

 jazda po chodníkoch v okolí MŠ 

 zdokonaliť všetky získané zručnosti s dôrazom na 

bezpečnosť; 

 praktické prevedenie na dopravnom 

ihrisku, chodníkoch v blízkom okolí MŠ, 

na cyklistickom chodníku 

 preveriť všetky získané zručnosti a vedomosti; 

 dodržiavať postupy a pravidlá v simulovaných 

dopravných situáciách v roli chodca a cyklistu 

(vhodné reagovanie, konanie a správanie sa).  

 jazda na dopravnom ihrisku 

s odovzdávaním „Detského vodičáku“ . 

 



 

4.3.3. HRY NA SNEHU S LOPATAMI A BOBOVANIE 

 

Výchovno-vzdelávacie ciele Návrh aktivít 

 prekonať strach z jazdy na lopatách, boboch 

a kĺzať sa z mierneho svahu; 

 hry na svahu: „Kto sa zvezie rovno?“, 

„Kto dôjde ďalej" 

 uplatňovať samostatný zjazd, bezpečne riadiť, 

brzdiť a presúvať sa späť na vrchol kopca. 

 hry na svahu: „Zaparkuj“, „Sánkarské 

rally“, „Na záprahy“, „Na vláčik“ 

 

 

5. SPÔSOB A PODMIENKY UKONČOVANIA VÝCHOVY A VDELÁVANIA A 

VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANOM VZDELANÍ 

 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka predprimárneho 

vzdelávania. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 

31. augusta dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Ukončenie absolvovania 

predprimárneho vzdelávania je na konci júna daného školského roka na „Rozlúčke 

predškolákov.“ V prípade ukončenia dochádzky do materskej školy v priebehu školského roka, 

zákonný zástupca predloží riaditeľke písomnú žiadosť o ukončenie dochádzky do materskej 

školy.  

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania, ktoré vydáva materská škola s dátumom 30. jún príslušného kalendárneho roka len 

na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. V prípade, ak 

dátum 30. jún vyjde na sobotu alebo nedeľu, vydáva sa s dátumom, ktorý pripadne na posledný 

pracovný deň pred týmto dátumom. Deťom, o ktorých materská škola vie, že budú mať odložené 

plnenie povinnej školskej dochádzky a budú navštevovať materskú školu aj v nasledujúcom 

školskom roku, sa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania nevydáva. 

 

6. MATERIÁLNO TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY 

 

Budova materskej školy Levoča, Ul. Železničný riadok 3 je účelová, prispôsobená 

požiadavkám a potrebám materskej školy. Prostredie (vonkajšie a vnútorné) spĺňa bezpečnostné a 

hygienické normy. Interiérové a exteriérové prostredie je tvorivé, podnetné, čo vytvára interakčné 

vzťahy pre deti a učiteľky na zvládanie rôznorodých požiadaviek prostredníctvom hrových, 

pracovných a edukačných činností v súlade s individuálnymi potrebami detí. Fyzikálne prostredie 

školy spĺňa požiadavky funkčnosti, bezpečnosti, hygienickej nezávadnosti a variability. 



Psychosociálne prostredie rešpektuje humanizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, vytvára 

pozitívne medziľudské vzťahy, zabezpečuje pocit bezpečia a istoty, porozumenia a lásky k deťom 

počas celého dňa, vychováva harmonickú osobnosť s dodržiavaním jej práv. 

Materská škola má vlastnú školskú jedáleň s kuchyňou. Jedálny lístok vypracováva vedúca 

školskej jedálne na základe materiálno-spotrebných noriem. Snažia sa o to, aby jedálny lístok 

obsahoval čo najviac výživových dávok, pestrú vyváženú stravu a čo najviac sezónnych 

surovín. Strava je rozdelená do troch jedál: desiata, obed, olovrant v trojhodinových intervaloch. 

Materská škola je zapojená do projektov Školské ovocie a Školské mlieko. Deti dostávajú denne 

školské mlieko. Školské ovocie sa podáva v pravidelných týždenných intervaloch. V Materskej 

škole sa dodržuje pitný režim a to podávaním čajov, čistej pitnej vody a ochutených nápojov.  

Budova materskej školy je jednoposchodová budova, v ktorej sú vytvorené štyri triedy a 

nachádza sa uprostred školského areálu s vlastnú plynovou kotolňou. 
 

Na prízemí budovy sa nachádza kotolňa, sklad, šatňa pre deti starších skupín, jedáleň, 

kuchyňa, sklad potravín, kancelária riaditeľky a kancelárie pre ekonomické oddelenie. Na 

poschodí sú štyri triedy, dve sociálne zariadenia, šatne pre mladšie deti a kabinet učebných 

pomôcok. Triedy sú tiež po čiastočnej rekonštrukcii: podlahová guma bola nahradená novou, 

chodby, schodište a sociálne zariadenia sú vydláždené. V každej triede je nový nábytok, koberce, 

stoly a stoličky pre deti. Každá trieda je vybavená PC, CD prehrávačom, interaktívnou tabuľou, 

Bee- Bot, Easi-View. V školskom kabinete sa nachádzajú učebné, didaktické pomôcky, ktoré sú k 

dispozícii všetkých pedagogickým zamestnancom. Nachádzajú sa v ňom aj pomôcky na 

pohybové aktivity. Triedy sú priebežne dopĺňané hračkami, stavebnicami podľa potreby a 

ponuky. Školská knižnica je pravidelne dopĺňaná o nové knižné novinky pre deti, ale aj pre 

pedagogických zamestnancov. Materská škola je dostatočne vybavená pomôckami, didaktickým 

materiálom pre kvalitnú prácu pedagógov s deťmi. 

Exteriér školskej záhrady tvorí zväčša trávnatá plocha, na ktorej sú vysadené ihličnaté, 

listnaté aj ovocné stromy. Školská záhrada je vybavená moderným a účelným záhradným 

zariadením, dvoma pieskoviskami, preliezačkami, hojdačkami atď., ktoré umožňujú deťom 

aktívny pohyb počas pobytu vonku na realizáciu vzdelávacích aktivít, zdravotných cvičení, 

sezónnych činnosti.  

 Súčasťou areálu je od roku 2010 novovybudované dopravné ihrisko s kruhovým 

objazdom, dopravnými značkami, ktoré sprístupňujeme aj iným školám. Vedľa dopravného 

ihriska sa nachádza vonkajší sklad, v ktorom sa nachádza vybavenie pre sezónne činnosti. 

 

 



7. VNÚTORNÝ SYSTÉM  HODNOTENIA  DETÍ 

 

Pedagogické hodnotenie výchovy a vzdelávania je systematický proces, ktorý vedie k 

určeniu kvality a výkonov vykazovaných deťmi, učiteľmi a vzdelávacím programom. Cieľom 

hodnotenia vzdelávacích výsledkov detí je poskytnúť dieťaťu a učiteľke spätnú väzbu o tom, ako 

dieťa zvládlo požiadavky, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké a v čom sú jeho pokroky. 

Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, usmernenie ako postupovať pri 

odstraňovaní nedostatkov, k zlepšeniu výkonu. Účelom nášho hodnotenia je získavať a efektívne 

využívať informácie a podklady slúžiace na rozpoznanie silných a slabých stránok dieťaťa, 

posudzovať výkon a závery aktivít v materskej škole. Ďalším kritériom je sledovanie a 

zaznamenanie individuálneho rozvoja detí, ich pokrok v učení, sebaobsluha, tempo a priebeh ich 

celkového vývoja. Hlavnou metódou kontroly a posudzovania výsledkov práce detí je 

pedagogické pozorovanie, ktoré učiteľka prevádza každodenne. 3x v školskom roku zaznamenáva 

schopnosti a zručnosti do pozorovacích záznamov slúžiace k diagnostikovaniu dieťaťa (vstupné, 

priebežné, výstupné záznamy).  Súčasťou diagnostiky má každé pracovisko vypracovaný program 

adaptácie novoprijatých detí v materskej škole s adaptačným plánom.  

Najčastejšie využívanými metódami hodnotenia sú: pozorovanie, hry, záznamy v pedagogickej 

diagnostike, spätná väzba, analýza produktov detskej činnosti, rozbor pracovných listov, 

hodnotenie výtvarných prác i hodnotenie výkonu detí verejnosťou, vystavovanie prác detí, 

portfóliá, verbálne hodnotenia – rozhovory s deťmi, skupinová diskusia, diagnostický rozhovor, 

sebahodnotenie detí a vzájomné konzultácie učiteliek. Cieľom hodnotenia výchovy a 

vzdelávacích výsledkov je poskytnúť rodičom spätnú väzbu o tom, ako dieťa zvládlo nároky na 

neho kladené, v čom je jeho silná stránka a v čom sú rezervy, aké sú jeho pokroky a ako 

postupovať pri odstraňovaní nedostatkov pred vstupom do ZŠ.  

Aby kontrola a hodnotenie boli efektívne a plnili svoje poslanie, vykonávame ich sústavne, 

systematicky. Dbáme na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali deti na úspešné a 

neúspešné. Výkon dieťaťa porovnávame s jeho výkonom, nie s výkonom ostatných detí. 

 

 

8.    VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCO 

MATERSKEJ ŠKOLY 
 

Hodnotenie zamestnancov školy prebieha podľa vnútorného systému kontroly a hodnotenia, 

ktorý je východiskom pre úspešnú riadiacu prácu, podmienkou pre kvalitnú realizáciu cieľov a 

úloh, ako aj prostriedkom na zvýšenie disciplíny v práci, zodpovednosti a aktivity pracovníkov. Je 

to proces, pomocou ktorého materská škola posudzuje pracovnú výkonnosť, plnenie úloh a  



 

požiadaviek, ktoré sú na zamestnanca kladené. Hodnotenie chápeme ako proces motivačný, 

stimulujúci zamestnancov k zvýšenej výkonnosti, pracovného úsilia, pracovnej spokojnosti a 

identifikácie zamestnancov so školou ako aj pozdvihnutie kultúry našej materskej školy. 
 

Problematika vnútorného systému kontroly a hodnotenia zamestnancov je podrobne 

rozpracovaná v pracovnom poriadku materskej školy čl. 

 

 

9. VÝCHOVA A VZDELÁVANIE DETÍ SO ŠPECIÁLNYMI VZDELÁVACÍMI 

POTREBAMI A ZABEZPEČENIE PODMIENOK INKLUZÍVNEHO 

VZDELÁVANIA 

 
 

Prioritnou  úlohou  edukácie  dneška  je  postupné  pretváranie  školy  smerom k 

inkluzívnemu vzdelávaniu a zabezpečeniu práva každého dieťaťa na kvalitné vzdelanie. Do MŠ sa 

môžu prijať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Prijímanie detí so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákon č. 245/2008 Z. z. aj vyhláška č. 438/2020 

Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole 

v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z. 06/2008 Z. z. MŠ SR č. 306/2008 Z. z. umožňuje, ale neukladá 

ako povinnosť. Deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sú deti so zdravotným 

znevýhodnením, zo sociálne znevýhodneného prostredia a s nadaním. Riaditeľka materskej školy 

vždy pred svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

musí zvážiť, či na prijatie takéhoto dieťaťa má alebo nemá vytvorené vhodné podmienky 

(personálne, priestorové, materiálne atď.) alebo bude schopná po prijatí takéhoto dieťaťa tieto 

podmienky dodatočne vytvoriť. 
 

V triede handicapovaného dieťaťa musí pracovať aj asistent učiteľa, ktorého prítomnosť 

zabezpečí individuálnu formu práce s dieťaťom. Učebné zdroje pre učiteľku i deti budú pri 

edukácii integrovaných detí obohatené o pedagogické a metodické tituly z oblasti špeciálnej 

pedagogiky. Denný poriadok pre dieťa so ŠVVP bude flexibilný, prispôsobený individuálnym 

potrebám. Jeho vyváženosť v striedaní činností zabezpečí dieťaťu optimálny biorytmus, 

bezstresové prostredie a vytvorí časový priestor na učenie hrou. Východiskom a základným 

kurikulárnym dokumentom pre edukáciu detí so ŠVVP je „Školský  vzdelávací program „Spolu 

nám je veselo“, kde sa uvedie, ako program adaptovať na potreby týchto skupín detí. Materiál sa 

bude pripravovať v podobe, aby prostredníctvom neho bolo možné realizovať aj overovanie  

 



 

 

osobnostného rozvoja detí a aby objektivizoval overovanie osobnostného rozvoja detí 

v individuálnom vzdelávaní na základe žiadosti rodičov.  

Základom inkluzívnej edukácie detí so ŠVVP je koncepcia tvorivo-humanistického 

rozvoja osobnosti. Prostredníctvom nej chceme dosiahnuť optimálny rozvoj každého 

integrovaného dieťaťa, aby sa cítilo zdravé, šťastné, spokojné a úspešné, aby sa mohlo učiť pre 

seba čo najefektívnejším spôsobom, tempom a metódou, ktorá mu umožní získať čo najviac na 

úrovni svojho osobného maxima. 

Obsah vzdelávania bude maximálne prispôsobený individuálnym osobitostiam tak, aby 

zabezpečil všestranný a harmonický rozvoj dieťaťa, rozvoj jeho individuality, privykanie na 

zdravý životný štýl, umocnil pocit bezpečia a spokojnosti každého dieťaťa. Počas pobytu 

integrovaných detí v materskej škole edukačné stratégie zabezpečia odborný prístup vo 

vzdelávaní, edukáciu podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu. Pri výchove 

a vzdelávaní bude využívaná predovšetkým individuálna a skupinová práca s dieťaťom, 

používanie špeciálnych metód a foriem vyučovania a zaradenie špecifického obsahu. Pedagógom 

pomôže taktiež využitie evalvačných otázok smerujúcich k vyhodnocovaniu procesu učenia sa 

dieťaťa, tímový prístup pedagógov v kooperácii s rodičmi a iné postupy podľa konkrétnej situácie 

a individuálnej potreby.  

 

Ciele pre deti so ŠVVP 

 hlavným cieľom výchovy a vzdelávania detí so ŠVVP je zabezpečiť komplexný rozvoj 

v súlade s ich obmedzenými možnosťami a osobitosťami danými ich zdravotným 

znevýhodnením, dosiahnuť optimálnu senzomotorickú, kognitívnu a sociálno-citovú úroveň 

ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. 

 rešpektovať individuálne osobitosti dieťaťa 

 pripraviť dieťa na vstup do ZŠ po všetkých stránkach 

 podporovať dobré vzťahy v kolektíve, dbať na rozvoj sebapoznania dieťaťa 

 podporovať rozvoj komunikačných, sluchových, motorických, sebaobslužných, kognitívnych, 

sociálnych zručnosti a schopnosti dieťaťa v maximálnej možnej miere 

 sledovať priebeh zaškolenia dieťaťa v bežnej MŠ, v prípade problémov riešiť ich v súčinnosti 

so zainteresovanými (rodič, CŠPP Poprad, psychológ, ....) 

 



 

 

 zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi i 

s dospelými 

 podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu 

 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 a aktívneho 

bádania 

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

partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa zabezpečiť všetky podmienky na individuálny 

rozvoj podľa IVVP 



 


