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1. Názov školského vzdelávacieho programu 

 

„Zvedavé vranky“ 

 
Tak, ako je zvedavé dieťa, tak sú zvedavé aj vrany, ktoré v hojnom počte žijú na našom  

území. Lietajú všade, o všetko sa zaujímajú, objavujú prírodu, pozorujú ľudí, ich kultúru, 

správanie. Sú hravé ako deti, ktoré sa hrou učia.  

 

 

 

2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania 

 
Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našej materskej škole sme stanovili v súlade 

so všeobecnými cieľmi ustanovenými v štátnom vzdelávacom programe, 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. 

 

Vlastné ciele: 

 

 získať vzdelanie podľa „školského zákona“ /zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove 

a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov/, 

 

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

a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, 

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

gramotnosti, kompetencie v oblasti prírodných, technických vied a technológií, 

sociálne a občianske kompetencie, vzťah k celoživotnému učeniu, 

 

 napĺňať potrebu dieťaťa sociálneho kontaktu s rovesníkmi, 

 

 uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené prostredie, 

 

 pristupovať k deťom individuálne, podporovať osobnosť a záujmy každého dieťaťa, 

 

 rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu dieťaťa 

 

 podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou, 

 

 vedieť sa zapojiť do kolektívu, hier, utvárať a rešpektovať previdlá 

 

 dostatkom pohybových činností odstraňovať nedostatky vo využívaní globálnej 

motoriky prekonávaním prírodných a umelých prekážok, 

 

 utvárať u detí schopnosť získať nové poznatky a skúsenosti a vedieť ich využiť, 

 

 podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa, utvárať a rozvíjať národné 

povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti, 
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 rozvíjať u detí schopnosť samostatného riešenia problémov, 

 

 rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom, 

 

 

 rozvíjať u detí poznatky o kultúre a živote iných národov a národností 

prostredníctvom multikultúrnej výchovy, 

 

 pripraviť deti na vstup do základnej školy po všetkých stránkach 

 

 podporovať u detí základy kritického myslenia v prejavovaní postojov a vyslovovaní 

úsudkov 

 

 

3. Stupeň vzdelania 

 
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  

štátneho vzdelávacieho programušiesty 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. 

 

 

4. Vlastné zameranie školy 

 
1.Kde je materská škola teraz. 

Naša materská škola prešla v uplynulom období veľkými zmenami a vývojom. Z dvojtriednej 

materskej školy sa postupne vybudovala štvortriedna moderná materská škola s priestranným 

interiérom a školským dvorom.  Poloha materskej školy a naše dlhoročné priateľstvo 

s Kindergarten v Angerne predurčilo našu materskú školu k láske k cudzím jazykom. 

Prostredníctvom projektu Interkulturálne vzdelávanie v našej MŠ prebiehala trikrát do týždňa 

výučba nemeckého jazyka. Počas školského roka sme sa s deťmi  zúčastňovali na spoločných 

priateľských stretnutiach, realizovali sme tvorivé dielne, absolvovali spoločné výlety 

v Rakúsku a na Slovensku.  

Výchovno-vzdelávaciu činnosť prispôsobujeme individuálnym a vekovým osobitostiam detí.  

Náš tím pozostáva z ôsmych kvalifikovaných pedagógov pod vedením pani riaditeľky, ktorý 

zodpovedá za plnenie pedagogického zámeru školy. 

 

2. Čo ponúkame. 

V našej materskej škole vytvárame pre každé dieťa radostné, pokojné a harmonické prostredie 

s priaznivou socioemočnou klímou, s dôrazom na rozvoj tvorivosti a učenia formou hry. 

Deťom ponúkame prežiť aktívne a šťastné detstvo medzi rovesníkmi. Vytvárame príjemné 

a priateľské prostredie, v ktorom sa deti cítia príjemne a bezpečne. Cestou prirodzenej 

výchovy sa snažíme o rozvoj zdravo sebavedomých a samostatných detí. Zážitkovým učením 

a hravou formou získavajú poznatky o okolitom svete. Pracujeme podľa školského 

vzdelávacieho programu Zvedavé vranky. Prostredníctvom projektov, ktoré realizujeme 
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podporujeme rozvíjajúcu sa predčitateľskú a čitateľskú gramotnosť, rozvíjame kladný vzťah 

k literárnemu umeniu. Zameriavame sa na zdravý životný štýl, rozvíjame u detí aktívny vzťah 

k životnému prostrediu, realizujeme environmentálne aktivity, veľký dôraz kladieme aj na 

dopravnú výchovu, oboznamujeme deti s cudzím jazykom.  Význam kladieme aj na dobrú 

adaptáciu nových detí, na formovanie elementárnych základov kľúčových kompetencií 

dieťaťa. Naším cieľom je dosiahnuť školskú pripravenosť, získať základy pre rozvíjanie 

schopnosti učiť sa a utvárať predpoklady pre ďalšie vzdelávanie.  

Uplatňujeme inovatívne, moderné vyučovacie metódy, formy a prostriedky s dôrazom na 

skupinové aktivity. Uplatňujeme zážitkové učenie na základe motivácie, skúseností, 

spontánnosti, iniciatívy a citového prežívania. Deti sa oboznamujú s počítačom, interaktívnou 

tabuľou, používame detské edukačné programy, ktoré výchovu a vzdelávanie spestrujú 

a obohacujú. 

Nezabúdame ani na tradície v našom regióne. Približujeme deťom múdrosti našich predkov 

a prebúdzame v nich národnú hrdosť. Pestujeme u detí lásku k ľudovému umeniu a prakticky 

ho s ním oboznamujeme. Naša materská škola žije pestrým a radostným životom, 

spolupracujeme s rodičmi, obcou, základnou školou, s centrom pedagogicko-psychologickej 

poradne v Malackách, a rôznymi inštitúciami a organizáciami, ktoré sa podieľajú na výchove 

a vzdelávaní našich detí.  

 

3. Čo sa chystáme ponúknuť. 

Chceme byť školou reagujúcou na potreby detí, rodičov i spoločnosti, aby každé dieťa malo 

podmienky pre zmysluplné činnosti, hru a aktívne získavanie poznatkov a skúseností.  

Aj naďalej chceme u detí podporovať prirodzenú túžbu po pohybe, umožniť im pravidelný 

pohyb na čerstvom vzduchu a vytvárať pozitívny postoj k pohybovým aktivitám. Preto 

v blízkej budúcnosti chceme vybudovať a zrenovovať areál školského dvora, ktorý by deťom 

poskytoval viac možností pre šport, pohyb a  pohybové aktivity, ktoré sú pre deti 

predškolského veku prirodzené a veľmi dôležité.  

Našou prioritou je vybudovať dopravné ihrisko, vychovávať deti k dopravnej disciplíne 

a obohatiť tak náš  dopravný projekt o uplatňovanie zásad bezpečného správania sa v cestnej 

premávke. 

Opäť pracujeme na  zapojení našej MŠ do projektu Interkulturálne vzdelávenie detí 

a dospelých, ktorý aj v budúcnosti umožní deťom učiť sa cudzí jazyk. 

 

 

 

 
 

 

5. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania 

 
Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie s možnosťou poldennej 

dochádzky dieťaťa do materskej školy. Dĺžka dochádzky je niekoľkoročná, podľa 

požiadaviek zákonných zástupcov dieťaťa. Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa 

spravidla od troch rokov veku, pri splnení podmienok aj dvojročné a deti s odloženou 

povinnou školskou dochádzkou alebo dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou. 
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6. Učebné osnovy 

 

 
Učebné osnovy tvoria vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí najmenej 

v rozsahu štátneho vzdelávacieho programu. 

 

 

 

7. Vyučovací jazyk 

 

 
Vyučovacím jazykom v materskej škole je štátny jazyk Slovenskej republiky – slovenský 

jazyk podľa §  12 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

 

 

 

 

8. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie 

dokladu o získanom vzdelaní 

 
Predprimárne vzdelávanie v materskej škole ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, 

v ktorom do 31. augusta dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť. Ak 

nedovŕšilo šiesty rok veku, ale na základe vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného 

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

dochádzku – predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov. 

V závere predprimárneho vzdelania dieťa získava osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania ako doklad o získanom stupni vzdelania, ktoré vydáva materská škola spravidla 

koncom kalendárneho mesiaca jún príslušného školského roka počas slávnostného ukončenia 

školského roka. Rozlúčka je spojená s programom, slávnostným odovzdávaním osvedčenia, 

pasovaním prvákov a občerstvením za prítomnosti rodičov a hostí. Predškoláci slávnostne 

vystavia v obci tablo a absolvujú slávnostné prijatie u starostu obce. 

 

9. Personálne zabezpečenie 

 

 
Výchovno – vzdelávaciu činnosť v materskej škole vykonáva 8 učiteľov. predprimárneho 

vzdelávania, ktorí spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou 

legislatívou.  

 

10. Materiálno-technické a priestorové podmienky 

 
Budova materskej školy prešla výraznou rekonštrukciou. Nadstavbou sa pôvodná dvojtriedna 

materská škola zmenila na štvortriednu, ktorá poskytuje komfort pre deti i personál. 

 

 prostredie materskej školy spĺňa estetické a emocionálne kvality 

 každá trieda je účelovo vybavená novým certifikovaným nábytkom 

z prírodného materiálu, je vkusne upravená a pre deti podnetná 
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 hračky, didaktické hračky a učebné pomôcky patria k nezastupiteľnému 

vybaveniu materskej školy – dopĺňajú sa priebežne podľa ponuky a potreby 

v súlade s novými trendmi vo výchove a vzdelávaní 

 detská a odborná literatúra sa dopĺňa priebežne podľa ponuky a potreby 

 telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna 

technika spĺňajú požiadavky na výučbu detí, v každej triede je počítač a vo 

dvoch triedach aj interaktívne tabule 

 spotrebný materiál na výtvarné, grafomotorické, pracovné činnosti je 

dostatočne zabezpečovaný, využívame ponuky nových a netradičných 

materiálov 

 stoly a stoličky sú vo všetkých triedach a jedálňach nové 

 ležadlá sú všetky vymenené za pružné, stabilné a dobre tepelne izolované 

 hygienická úroveň detí i personálu je zabezpečená vkusnými hygienickými 

priestormi v súlade s hygienickými normami 

 komfort na výučbu cudzích jazykov je zabezpečený zriadením učebne 

 školský dvor je vybavený záhradnou architektúrou, pieskoviskami, 

preliezkami, šmykľavkami.  Pre pestovateľské práce detí boli za pomoci 

rodičov vybudované výsadbové kontajnery 

 stravovanie detí je zabezpečené školskou jedálňou pri materskej škole 

s vlastnou kuchyňou, ktorá je po rekonštrukcii, vybavená nerezovým nábytkom 

a veľkokuchynským zariadením a spĺňa všetky hygienické podmienky 

 na podávanie stravy slúžia dve vkusne zariadené jedálne 

 

 

11.  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

a vzdelávaní 

 

 
Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní sú 

v materskej škole zabezpečené v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou MZ SR č. 

527/2007 Z.z. o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, vyhláškou MZ SR č. 521/2007 

Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na pieskoviská. 

   Materská škola pri výchove a vzdelávaní, pri činnostiach priamo súvisiacich s výchovou 

a vzdelávaním a pri poskytovaní služieb je podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre 

predprimárne vzdelávanie v materských školách povinná: 

 

 prihliadať na základné fyziologické potreby detí, 

 vytvárať podmienky pre zdravý vývin a na predchádzanie sociálno-patologických 

javov, 

 zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí, 

 poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí, 

 viesť evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas 

výchovno-vzdelávacej činnosti alebo pri činnostiach organizovaných materskou 

školou 

 

   Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní je podrobne 

rozpracovaná v Prevádzkovom poriadku a v Školskom poriadku materskej školy. 
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12. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 

 
Cieľom hodnotenia detí je posudzovanie a posúdenie aktuálnej úrovne rozvoja osobnosti 

dieťaťa v jednotlivých oblastiach, ktoré je využité pre ďalšie plánovanie výchovno-

vzdelávacej činnosti za účelom ďalších pozitívnych rozvojových zmien. 

Učiteľka prostredníctvom diagnostiky zaznamenáva úroveň detských schopností, vedomostí, 

spôsobilostí. Vyhotovuje sa na začiatku školského roka, v priebehu školského roka a na konci 

školského roka. Súčasťou pedagogickej diagnostiky sú portfóliá zložené zo súboru prác za 

určitú dobu edukácie, spravidla za jeden školský rok. 

Pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a pre nadané deti učiteľky spracujú 

individuálny vzdelávací plán, konzultujú ho s centrom výchovného poradenstva a prevencie. 

V rámci spolupráce, po písomnom súhlase zákonného zástupcu dieťaťa, posúdi školskú 

pripravenosť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Malackách. 

 

13. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov  materskej 

školy 

 
      Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy predstavuje vyvážený pomer 

medzi vonkajším hodnotením a sebahodnotením. Obidva póly hodnotenia sú založené na 

kriteríjnom hodnotení zostaveného podľa kompetenčného profilu učiteľky predprimárneho 

vzdelávania so zámerom sledovať zabezpečovanie kvality výchovy a vzdelávania v materskej 

škole pedagogickými zamestnancami. Zamestnanci sú hodnotení 1x počas školského roka. 

Kontrolnú a hospitačnú činnosť na škole vykonáva riaditeľka a zástupkyňa. Je zameraná 

predovšetkým na plnenie cieľov a štandardov zo ŠVP. Kontrola je systematická, motivačná 

a jej výsledky majú slúžiť na odstránenie nedostatkov, ktoré sa následne kontrolujú. 

Kontrolná činnosť sa uskutočňuje podľa plánu, náhodne aj podľa aktuálnej potreby. 

Problematika vnútorného systému kontroly a hodnotenia zamestnancov je rozpracovaná 

v ročnom pláne vnútornej kontroly školy. 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov v materskej škole je zabezpečené individuálnymi 

hodnotiacimi hárkami s bodovým ohodnotením, Učiteľky majú možnosť vyjadrenia 

sebareflexie, ktorá sa kooperuje s hodnotením riaditeľkou. Následne je vypracovaný písomný 

hodnotiaci záznam. 

 

 

14. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov 

 
   Prioritnou úlohou materskej školy je vytvorenie takých podmienok, aby každý pedagogický 

zamestnanec mal záujem neustále sa vzdelávať. Vedenie ,materskej školy vynakladá úsilie na 

to, aby každý pedagogický zamestnanec mal vytvorené optimálne podmienky na štúdium 

a aby zvolené vzdelávanie pedagogickými zamestnancami bolo v súlade so ŠkVP 

a akceptovalo potreby a požiadavky materskej školy.  

 

   Problematika kontinuálneho vzdenávania pedagogických a odborných zamestnancov je 

podrobne rozpracovaná v ročnom pláne kontinuálneho vzdelávania pedagogických 

zamestnancov 
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