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1./ Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania   

Ciele výchovy a vzdelávania v našej materskej škole: 

 podporovať celostný osobnostný rozvoj detí a pripravovať ich na život v spoločnosti rešpektujúc 

ich individuálne a vekové osobitosti, 

 vytvárať priaznivú sociálno-emocionálnu klímu a podnetné prostredie v materskej škole, 

 podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou, 

 zameriavať sa na rozvoj detských zručností, vedomostí a návykov, pracovať prostredníctvom 

zážitkového učenia, pokusov a experimentov, 

 oboznamovať deti s s prírodným a kultúrnym prostredím regiónu, 

 podporovať u detí aktívny vzťah k umeniu, viesť ich k sebavyjadreniu a tvorivosti dramatickým, 

výtvarným, hudobným a pohybovým prejavom, 

 zamerať sa na kvalitnú pripravu detí na vstup do základnej školy, 

 aktivizovať a motivovať rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability dieťaťa, 

 v každodenných aktivitách rozvíjať tvorivosť a predstavy dieťaťa, 

 uplatňovať aktivizujúce metódy a formy práce, problémové učenie, posilňovať schopnosť 

sebahodnotenia a hodnotenia deti, 

 pestovať základy dopravnej disciplíny, vštepovať deťom zásady bezpečného správania sa v cestnej 

premávke, 

 skvalitňovaním materiálno-technického vybavenia v materskej škole a zavádzaním inovácií do 

výchovno-vzdelávacieho procesu realizovať pútavú a kvalitnú edukáciu  súčasnej modernej doby, 

 podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa, 

 

2./ Vlastné zameranie školy  

Zameranie našej materskej školy vychádza z hlavného cieľa predprimárneho vzdelávania, ktorým je 

dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské 

vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti.  



 
 

V našej materskej škole podporujeme telesné a duševné zdravie detí predškolského veku, skvalitňujeme ich 

športovo – pohybovú prípravu, všestranne rozvíjame telesnú zdatnosť so zameraním na rozvoj špecifických 

pohybových schopností a zručností detí.  

Pri realizácii pohybovej výchovy v rámci výchovno – vzdelávacej činnosti využívame: 

 bohatú zásobu pomôcok k TV, ktoré máme v materskej škole (lopty, žinenky, švihadlá, laná, 

švédska debna, kolobežky, bicykle, odrážadlá a iné), 

 školskú záhradu (preliezky, šmýkačka, hojdačky, prevažovačky, pieskovisko, trampolína, a iné), 

 školský dvor (využívame na kolobežkovanie, bicyklovanie, kreslenie kriedami, rôzne pohybové 

hry),  

 telocvičňu ZŠ. 

V každom ročnom období chodíme s deťmi na turistické vychádzky do blízkeho prírodného prostredia – 

do lesa a k priehrade.  

Dbáme na každodenný pobyt detí na čerstvom vzduchu. 

Prostredníctvom školskej jedálne uplatňujeme nové zdravé trendy v oblasti výživy, zabezpečujeme správne 

a vyvážené stravovanie v záujme zdravia detí. Uskutočňujeme ovocné rána. 

Realizujeme koncepciu environmentálnej výchovy a vzdelávania - rozvíjame a prehlbujeme základy 

environmentálnej výchovy a vzdelávania, prostredníctvom aktívnej účasti detí zveľaďujeme zeleň v areáli 

školy. Pri príležitosti Dňa Zeme realizujeme v materskej škole a v jej okolí enviromentálne aktivity pre 

deti.   

Zriadili sme miestnosť – „Mini fitness telocvičňu“ -  vybavenú detskými trampolínami s držadlom, 

stacionárnymi bicyklami, bežeckými pásmi a rotopédmi, chodeckými trenažérmi a inými pohybovými 

pomôckami určenými pre deti predškolského veku.  

Plánujeme: 

 opätovne zapájať rodičov do aktivít detí a spoločne organizovať aktivity na podporu telesného a 

duševného zdravia detí ( popoludnia v záhrade, spoločné cvičenia rodičov a detí,  turistické 

vychádzky do prírody...), 



 
 

 organizovať pre deti predplaveckú prípravu, predkorčuliarsku prípravu, školu v prírode podľa 

záujmu zákonných zástupcov 

 v spolupráci so zriaďovateľom zlepšovať prostredie materskej školy i školskej záhrady v prospech 

detí predškolského veku a tým vytvoriť vhodné podmienky pre spontánnu a tvorivú hru detí, 

 zaraďovať sezónne činnosti:   

- letné: výlety do hôr, kolobežkovanie, pravidelné otužovanie - v letnom období vodou 

v bazéne, športová olympiáda s okolitými MŠ,  

- zimné: hry so snehom, sánkovanie a bobovanie, zimné pobyty a vychádzky do prírody, 

 organizovať športovo-kultúrne podujatia. 

Do výchovno-vzdelávacieho procesu implementujeme i prvky moderných vyučovacích metód a foriem 

práce. Obohacujeme ho o regionálne prvky,  čím podporujeme nadanie a talent detí.  

Našou základnou filozofiou je otvorená a vzájomná spolupráca učiteľov, detí i rodičov, ktorí sú navzájom 

rovnocennými partnermi a spolu tvoria základnú bunku školy. Edukačný proces charakterizuje pozitívna 

atmosféra a klíma založená na dôvere, porozumení, empatií, rovnocennej komunikácii pedagóga a detí 

a podnecovaní k čo najlepším výkonom. 

 

3./ Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania      

Dĺžka dochádzky do materskej školy je niekoľkoročná. Forma výchovy a vzdelávania je celodenná 

s možnosťou poldennej výchovy a vzdelávania pre deti, ktorých rodičia o to požiadajú. 

 

4./ Učebné osnovy a východiská plánovania 

Učebnými osnovami sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho 

programu: (dostupný na https://www.minedu.sk/statny-vzdelavaci-program-skolsky-vzdelavaci-program/) 

 

Východiskom plánovania  našej výchovno – vzdelávacej činnosti po prerokovaní a schválení na zasadnutí 

pedagogickej rady  je týždňové plánovanie  - viď príloha č.1. na zvolené témy – viď príloha č.2. Obsah je 



 
 

v plnej kompetencii každej učiteľky. Je na flexibilite učiteliek ako budú vzdelávacie štandardy plniť a 

vyberať počas celého roka s plnením výkonových štandardov štátneho vzdelávacieho programu. 

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole je vyjadrená v podobe „Rozpisu denných 

činností“ pre Materskú školu vo Svinnej – viď príloha č.3, v ktorom sú uvedené odporúčané časy trvania 

jednotlivých foriem a činností dňa v materskej škole.  

Na základe nadobudnutých skúseností pedagogického kolektívu boli zo Štátneho vzdelávacieho programu 

vyčlenené niektoré výkonové štandardy z určitých vzdelávacích oblastí, ktoré sa používajú priebežne 

a veľa krát i denne v rámci denných aktivít v materskej škole – viď príloha č.4. Pedagogičky ich však môžu 

zaraďovať do vzdelávacích aktivít podľa vlastného zváženia, potrebnosti či opodstatnenosti vzhľadom 

k variabilite detí v triede.  

Spôsob, akým materská škola postupuje pri usporadúvaní konkrétneho obsahu vzdelávania: 

 Učiteľky vzájomne spolupracujú v rámci prípravy a plánovania svojej výchovnovzdelávacej 

činnosti v konkrétnej triede, ale i v celej materskej škole. Je úplne na ich vzájomnej súčinnosti a 

dohode, koľkokrát maximálne za týždeň zaradia jednotlivé vzdelávacie oblasti. V rámci vzdelávacej 

aktivity zohľadňujú možnosť voľby vzájomne kombinovať a prelínať príslušné vzdelávacie oblasti.  

 Učiteľky vychádzajú pri plánovaní z poznania aktuálnej úrovne detí. Rešpektujú ich potreby, 

prirodzenú variabilitu a sociokultúrne prostredie. 

 Súčasťou plánovania je zohľadnenie vymedzených tém, ktoré sú interným materiálom materskej 

školy. 

 Učiteľky plánujú systematickým spôsobom od menej náročných požiadaviek na dieťa k 

náročnejším a rešpektuje metodické postupy špecifické pre jednotlivé vzdelávacie oblasti.  

 Pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti môžu učiteľky, ale nie je to ich povinnosťou, využívať 

i adaptácie výkonových štandardov jednotlivých vzdelávacích oblastí. Výkonové štandardy môžu 

v rámci plánovaných aktivít deliť, ale i integrovať do logických celkov podľa vlastného uváženia 

zohľadňujúc rozvojové možnosti detí v konkrétnej triede. 

 Na základe hlbšieho poznania charakteristiky jednotlivých vzdelávacích oblastí, ako aj poznania 

vzdelávacích štandardov, si učiteľky samostatne volia vhodné metódy, stratégie, formy a 

prostriedky pre svoju plánovanú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Ich výber a uplatňovanie je právom 

každého pedagogického zamestnanca.  



 
 

 Výchovno-vzdelávaciu činnosť prispôsobujeme povahe predprimárneho vzdelávania, okolnostiam 

a záujmom detí tak, aby sa jednotlivé výchovno-vzdelávacie oblasti prepájali. 

  V čase školských prázdnin, kedy je počet detí nižší, sa výchovno – vzdelávacia činnosť plánuje 

a realizuje v hrách a hrových činnostich podľa výberu detí. 

Pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľky vychádzajú: 

 zo zamerania a cieľov výchovy a vzdelávania materskej školy, 

 z obsahu Školského vzdelávacieho programu „Zdatné deti“ a Štátneho vzdelávacieho programu pre 

predprimárne vzdelávanie v materských školách, 

 z odporúčaní Centra špeciálno-pedagogického poradenstva pre deti so ŠVVP , 

 z poznania aktuálnej úrovne detí, rešpektujeme ich prirodzenú variabilitu a ich sociokultúrne 

prostredie, ako aj pedagogické zásady (postupnosť, primeranosť, systematickosť a pod.) 

 z materiálno-technických a priestorových podmienok,  

 z personálneho zabezpečenia výchovy a vzdelávania (aj z možnosti spolupráce s ďalšími subjektmi), 

 z reálnych možností, ktoré materská škola má vo svojej lokalite má. 

Špecifiká prostredia, z ktorého pochádzajú deti materskej školy: 

 viacgeneračné rodiny založené na tradičných hodnotách 

 rozmanitý  a bohatý kultúrny život v obci 

 pokojné vidiecke prostredie s vlakovou a autobusovou dopravou, verejnými službami – lekár, 

lekáreň, pošta, hasičský zbor, pekáreň, obchody s rozličným zameraním 

 blízke prírodné prostredie – potok, ovocný sad, les, priehrada 

  

5./ Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie 

dokladu o získanom vzdelaní 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania v materskej škole 

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

šiesty rok  veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie 



 
 

o absolvovaní predprimárneho vzdelávania, ktoré vydáva materská škola. Osvedčenie vydáva škola 

vždy k 30.06. daného školského roka slávnostným rozlúčením s MŠ za účastí rodičov,  riaditeľky školy a 

zástupcom obce podľa časových a pracovných možností. 

 

6./ Personálne zabezpečenie 

Materská škola má 10 zamestnancov, z toho 8 pedagogických. Výchovno - vzdelávaciu činnosť 

zabezpečujú pedagogickí zamestnanci materskej školy, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady v súlade so 

zákonom č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné 

predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a 

odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov. Z pedagogických zamestnancov majú  učiteľky 

ukončené: 

-  stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy,  

- prvý stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika,  

- druhý stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe Predškolská pedagogika,  

- vykonanú 1.atestačnú skúšku v danom odbore. 

 Zástupkyňa riaditeľa školy pre materskú školu ukončila prvý stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom 

odbore Predškolská a elementárna pedagogika spolu s druhým stupňom vysokoškolského štúdia 

v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogiky so  študijným programom Učiteľstvo pre 

primárne vzdelávanie a má vykonanú 1.atestačnú skúšku v danom odbore a ukončené prípravné atestačné 

vzdelávanie k výkonu 2. atestácie v obore. 

 

Získavajú a nadobúdajú nové poznatky, skúsenosti a informácie účasťou na rôznych vzdelávaniach, 

školeniach, seminároch, ktoré využívajú pri práci s deťmi nielen v rámci výchovno-vzdelávacích aktivít 

v materskej škole, ale i pri spolupráci s rodičmi, plánovaním rôznych aktivít či činností v materskej škole. 

 

 



 
 

7./ Materiálno – technické a priestorové podmienky 

 Materská škola je súčasťou Základnej školy s materskou školou Svinná. Súčasťou materskej školy je 

oplotená školská záhrada a blízka školská telocvičňa, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vzdelávacieho 

prostredia materskej škole. Slúžia na  realizáciu organizačných foriem: pobyt vonku, cielené vzdelávacie 

aktivity, zdravotné cvičenia.  Prostredie materskej školy spĺňa estetické a emocionálne kvality.  

Škola je pomerne dobre vybavená  aj učebnými a didaktickými pomôckami, digitálnymi pomôckami, 

počítačmi, interaktívnymi tabuľami, internetom, ktoré inšpirujú učiteľky ku kvalitnému vzdelávaciemu 

procesu. Súčasťou materiálno-technického vybavenia našej materskej školy je výtvarná miestnosť, detská 

a odborná literatúra telovýchovné náradie a náčinie, hudobné nástroje, didaktická a audiovizuálna technika. 

K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu patria aj hračky a nábytok pre deti , ktorý rešpektuje 

antropometrické požiadavky (výška, veľkosť,...). Dopĺňajú sa priebežne podľa potreby, s ohľadom na ich 

kvalitu a vekuprimeranosť a sú využívané pri všetkých činnostich v rámci režimu dňa v materskej škole. 

 

8./  Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a 

vzdelávaní  

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

v prevádzkovom a školskom poriadku materskej školy. 

 

 

9./ Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a vnútorný systém kontroly 

a hodnotenia zamestnancov 

Problematika vnútorného systému kotroly a hodnotenia detí ako aj problematika vnútorného systému 

kontroly a hodnotenia zamestnancov školy je podrobne rozpracovaná v ročnom pláne vnútornej kontroly a 

hodnotenia školy .  

 



 
 

10./ Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie  pedagogických a odborných 

zamestnancov 

Problematika kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov je podrobne 

rozpracovaná v ročnom pláne kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11.) Príloha č.1, č.2, č.3, č.4,č.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 
 

Príloha č.1 - Tabuľka týždenného plánovania výchovno – vzdelávacej činnosti v našej materskej škole 

Mesiac:  Týždeň:  
Téma týždňa: 
Hry a hrové činnosti podľa výberu detí: 
Zdravotné cvičenie:  
Vzdelávacia 
oblasť + 
podoblasť 

 
 
 
 
 
 

    

 Vzdelávacia 
aktivita – 
VŠ/VU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

 Opis 
aktivity 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  

Pomôcky  
 
 
 
 
 

    

Pobyt vonku  
 
 
 
 
 
 
 
 

    

     Skratky: 
      VŠ – výkonový štandard, VU – výkonová úroveň 

Jazyk a 
komunikácia 

Matematika a práca s 
informáciami 

Človek 
a príroda 

Umenie 
a kultúra 

Človek a spoločnosť Človek a svet 
práce 

Zdravie a pohyb 

JaK MaPsI ČaP UaK ČaS ČaSp ZaP 



 
 

Príloha č.2 - TÉMY k plánovaniu výchovno – vzdelávacej činnosti  

FAREBNÁ JESEŇ 

 

September: 1., Naša škôlka 2., Moja 
obľúbená hračka 3., Bezpečne v MŠ a okolí  
4., Vitaj jeseň 
Október: 1., Dovidenia vtáčiky  2., Oberáme 
ovocie 3., Zberáme zeleninu  4., Farby jesene 5., 
Môj deň  

 

ČAROVNÁ ZIMA 

 

November: 1., Chránime si svoje zdravie 2., 
Predmety okolo nás –bezpečné a nebezpečné 3.,  
Ja a moja rodina 4., Pracovné profesie 

December:1., Mikulášska čižmička  2.,  Vitaj 
zima 3.,  Štedré Vianoce 4., Štedré Vianoce 
Január: 1., Časové vzťahy 2., Staráme sa 
o zvieratá 3., V zdravom tele, zdravý duch  
Február: 1., Ľudské telo  2.,  Predmety a ich 
vlastnosti  3.,  Neživá príroda  4., Hviezdy a 
planéty 

 

 

 

VOŇAVÁ JAR 

 

Marec: 1., Kniha, môj kamarát   2., 
Rozprávky a básničky  3.,  Vitaj jar  4.,  
Veľká noc  5.,  Počasie 
Apríl: 1., Čo povedalo semienko  2.,  Na 
babkinom dvore  3.,  Ochrana Zeme  4., 
Život v lese 

 

ZÁBAVNÉ LETO 

 

Máj: 1.,  Slovensko, moja vlasť  2.,  Tu bývam 
3.,  Oslava rodiny  4., Život pri vode 
Jún: 1., Malí športovci  2.,  Na lúke 3., Vitaj 
leto  4., Exotické zvieratá  5., Šťastnú cestu 



 
 

 

 

Príloha č.3 – „Rozpis denných činností“ pre Materskú školu vo Svinnej 

 

Rozpis denných činností 

Trieda 1.:  veková kategória 2 - 3 ročných detí 

„VESELÉ MOTÝLIKY“ 

  

 
ČAS 

 
ČINNOSTI 

6.15 -   6.30 - príchod do MŠ,  schádzanie detí v 2. triede 
- hry a činnosti podľa výberu detí v 2. triede podľa predstáv detí  

6.30 - presun do 1. triedy, hry a činnosti podľa predstáv detí, ranný 
filter, ranný kruh 

- vzdelávacie aktivity 
- zdravotné cvičenie 

8.30 -   9.00 - osobná hygiena, desiata 

 -   dopoludňajšie vzdelávacie aktivity 

 - pobyt vonku – vychádzka, školský dvor, školská záhrada 
-  vzdelávacie aktivity 

11.15 – 11.45 - osobná hygiena, obed 

 - osobná hygiena, odpočinok 

14.00 - 14.30 - zdravotné cvičenie, osobná hygiena, olovrant 

14.30 – 15.30 - hry a činnosti podľa výberu detí  
- popoludňajšie vzdelávacie aktivity 
- krúžkové činnosti 
( o 15,30 hod. presun do 2. triedy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Rozpis denných činností 

Trieda 2.:  veková kategória 3 - 4 ročných detí 

„MALÉ LIENKY“ 

  

 
ČAS 

 
ČINNOSTI 

6.15 -   7.00 - príchod do MŠ,  schádzanie detí v 2. triede 
- hry a činnosti podľa výberu detí v 2. triede podľa predstáv detí  

7.00 - presun do 1. triedy, hry a činnosti podľa predstáv detí, ranný 
filter, ranný kruh 

- vzdelávacie aktivity 
- zdravotné cvičenie 

8.30 -   9.00 - osobná hygiena, desiata 

 -   dopoludňajšie vzdelávacie aktivity 

 - pobyt vonku – vychádzka, školský dvor, školská záhrada 
-  vzdelávacie aktivity 

11.15 – 11.45 - osobná hygiena, obed 

 - osobná hygiena, odpočinok 

14.00 - 14.30 - zdravotné cvičenie, osobná hygiena, olovrant 

14.30 – 15.45 - hry a činnosti podľa výberu detí  
- popoludňajšie vzdelávacie aktivity 
- krúžkové činnosti 
( o 15,45 hod. presun do 2. triedy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Rozpis denných činností 

Trieda 3.:  veková kategória 4 – 5 ročných detí 

„USILOVNÉ VČELIČKY“ 

 

 
ČAS 

 
ČINNOSTI 

6.15 - príchod detí do MŠ, privítanie,  
- hry a činnosti podľa výberu detí, ranný filter, ranný kruh 
- vzdelávacie aktivity 
- zdravotné cvičenia 

9.00 -   9.30 - osobná hygiena, desiata 

 - dopoludňajšie vzdelávacie aktivity 

 - pobyt vonku – vychádzka, školský dvor, školská záhrada 
- vzdelávacie aktivity 

11.45 - 12.15 - osobná hygiena, obed 

 - osobná hygiena, odpočinok 

14.30- 14.45 - zdravotné cvičenia, osobná hygiena, olovrant 

14.45 – 16.00 - hry a činnosti podľa výberu detí 
- popoludňajšie vzdelávacie aktivity 
- krúžkové činnosti    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Rozpis denných činností 

Trieda 4.:  veková kategória 5 – 6 ročných detí 

„SMELÍ MRAVČEKOVIA“ 

 

 
ČAS 

 
ČINNOSTI 

  6.15 -   7.00 - príchod, schádzanie detí v 2. triede 
- hry a činnosti v 2. triede podľa výberu detí  

  7.00 - presun do 3. triedy, hry a činnosti podľa výberu detí, ranný 
filter, ranný kruh 

-  vzdelávacie aktivity 
- zdravotné cvičenia 

  9.10 -   9.30 - osobná hygiena, desiata 

 - dopoludňajšie vzdelávacie aktivity 

 - pobyt vonku – vychádzka, školský dvor, školská záhrada 
-  vzdelávacie aktivity 

11.55– 12.15 - osobná hygiena, obed 

 - osobná hygiena, odpočinok 

14.30 - 14.45 -zdravotné cvičenia, osobná hygiena, olovrant 

14.45 – 15.45 - hry a činnosti podľa výberu detí  
- popoludňajšia vzdelávacia aktivita 
- krúžkové činnosti 
(o 15,45 hod. presun do 2. triedy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Príloha č.4 – Priebežne plnené výkonové štandardy z ŠVP v rámci denných aktivít 

v materskej škole 

 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia: 

 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. 
 Vyslovuje správne, zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové skupiny. 
 Rozumie spisovnej podobe jazyka. 
 Uvažuje nad informáciami prezentovanými prostredníctvom informačno-komuniačných 

technológií, porovnáva ich s vlastnou skúsenosťou a s tým, čo vie z iných zdrojov. 
 Používa knihu správnym spôsobom. 
 Identifikuje niektoré písmená abecedy. 
 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. 
 
 

Vzdelávacia oblasť Matematika a práca s informáciami: 

 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 objeltu, umiestni predmet podľa pokynov, dá pokyn na umiestnenie predmetu na 
určené miesto. 

 Ovláda základy práce s digitálnymi technológiami, vie ovládať digitálne hry či používať 
digitálne animované programy určené pre danú vekovú skupinu a pod. 

 
 

Vzdelávacia oblasť Človek a spoločnosť: 

 Plynule rozpráva o svojich záľubách aj povinnostiach. 
 Vie, koľko má rokov, pozná ročné obdobie, príp. aj mesiac svojho narodenia. 
 Orientuje sa na elementárnej úrovni v časových vzťahoch dňa, týždňa, mesiaca a roka. 
 Pozná nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou. 
 Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky týkajúce 

sa chodcov. 
 Pozná a dodržiava základné pravidlá správania účastníkov cestnej premávky týkajúce 

sa cyklistov, kolobežkárov, korčuliarov. 
 Vymenuje členov blízkej rodiny, identifikuje príbuzenské vzťahy v blízkej rodine. 
 Predstaví sa deťom i dospelým, oslovuje menom rovesníkov v triede, pozná mená 

učiteliek v triede. 
 Volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu a odzdraví primerane situácii. 
 Používa pozdrav, prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu. 
 Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania. 
 Správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým. 
 Identifikuje pozitívne  a negatívne ľudské vlastnosti. 
 Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobných predpokladov. 
 Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností. 
 Dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť. 



 
 

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

 Opíše aktuálne emócie. 
 V dialógu vie vypočuť iných (deti i dospelých). 
 Rozlišuje vhodné a nevhodné správanie. 
 Správa sa priateľsky k deťom i dospelým. 
 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. 
 Uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania. 
 Pozná na elementárnej úrovni svoje práva a splniteľné povinnosti. 

 
 

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb: 

 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). 
 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Príloha č.5  - Charakteristika tém ŠkVP 

 

Charakteristika tém ŠkVP 

SEPTEMBER 
 
 

1. Naša škôlka 
- predstavenie seba, kamarátov, 

učiteľky, 
- iní zamestnanci MŠ, kuchárky, 

upratovačka, 
- priestory MŠ, trieda dieťaťa, šatňa, 

umyváreň, postieľka, značka dieťaťa, 
- interiér MŠ (porovnanie s domom, 

izby). 
 
 

2. Moja obľúbená hračka 
- typy hračiek, rozdelenie rodovo, 

veľkosť, materiál, farba, výroba 
hračiek, 

- konštruovanie, skladanie, triedenie, 
priraďovanie, 

- kde sa dajú kúpiť – letáky, katalógy, 
detské časopisy, 

- záľuby a povinnosti detí – upratovanie 
hračiek, rozhovor o obľúbených hrách 
a hračkách. 
 
 

3. Bezpečne v MŠ a okolí 
- exteriér + interiér MŠ, 
- chodci, premávka, pravidlá cestnej 

premávky, 
- ako sa správať v triede, v šatni, 

v jedálni, chôdza po schodoch, pomaly 
kráčať, nebehať, 

- predchádzanie úrazom v triede, 
v priestoroch MŠ i exteriéry, 

- dopravné značky týkajúce sa chodcov 
a detí, spomenúť aj autá – nie ako typ 
dopravného prostriedku, 

- nie kolobežky a bicykle, ani iné 
dopravné prostriedky! 
 

 
4. Vitaj jeseň 

- charakteristika ročného obdobia, 
zmena počasia, spôsob obliekania, 

- typické počasie – dážď, vietor, 
ochladenie, 

- púšťanie šarkanov, zbieranie gaštanov, 
- prírodné javy spojené s vetrom (sila 

a pohyb, prievan alebo púšťanie 
šarkanov, silný a slabý vietor). 
 
 

 
 
 
 
 

OKTÓBER 
 
 

1. Dovidenia vtáčiky 
- sťahované a nesťahované vtáky, 
- stavba tela, pokrytie tela, sfarbenie, 

veľkosť, spôsob života vtákov – 
potrava, 

- dôvod odletu do teplých krajín. 
 
 

2. Oberáme ovocie 
- druhy ovocia typického pre jeseň 

(slivka, hrozno, jablko, hruška, 
orechy), 

- porovnanie s inými druhmi (letné 
ovocie – jahoda, malina a exotické 
ovocie – ananás, banán, citrusové 
plody, kiwi), 

- spracovanie ovocia – zaváranie, 
džemy, sirupy, kokteily, šaláty, 

- uskladnenie ovocia, poháre, debničky, 
komora. 

 
 

3. Zberáme zeleninu 
- druhy zeleniny, spracovanie a 

uskladnenie zeleniny – zaváranie, 
šalát, polievky, mrazenie, debničky, 
komora, 

- tlačenie kapusty a pod., 
- zeleninové nátierky a pod.  

 
 

4. Farby jesene 
- jesenné listy, hrabanie lístia, farby 

typické pre jeseň, porovnanie s inými 
farbami, miešanie farieb, prirovnanie 
k ovociu, zelenine, 

- výtvarné činnosti – farebné variácie, 
zátišia, zapúšťanie, odtláčanie farieb, 
kolorovaná kresby, frotáž listov, 

- výtvarná výchova – vnímanie 
umelecký diel, slovne opíše obraz 
(napr. misa ovocia, jesenný obraz, 
zátišia,...). 
 

5. Môj deň 
- môj deň v MŠ a doma – porovnanie 

(víkend), 
- ráno, obed, večer, 
- včera, dnes, zajtra, 
- režim dňa, 
- povinnosti a záľuby, upratovanie 

postele, hračiek, umývanie sa 
(zuby,...), hranie sa. 

 
 
 



 
 

NOVEMBER 
 
 

1. Chránime si svoje zdravie 
- oblečenie v zime, vitamíny a nezdravá 

strava, 
- zuby – starostlivosť o ne, 
- umývanie rúk, neprenášanie nečistôt 

a bacilov, 
- porovnanie choroba – zdravie, 
- opis choroby – sopeľ, kašeľ, bolesť 

brucha, príznaky a ich predchádzanie, 
- lekárnička, lekár a pod., poskytnutie 

prvej pomoci. 
 

 
2. Predmety okolo nás – bezpečné 

a nebezpečné 
- druhy predmetov vhodné a nevhodné 

pre deti, ich používanie, materiál, typ, 
povrch, zloženie, 

- porovnanie predmetov – nôž, žehlička, 
sklo, zásuvka, špicaté nožnice, ostrá 
ihla, zápalky, sporák, kanvica a pod. 
verzus predmety vhodné pre deti – 
hračky, 

- výtvarná výchova (2.6 Slovne opíše 
dizajn (predmet) – stará žehlička, 
pletený košík a pod.). 
 

 
3. Ja a moja rodina 

- predstavenie seba a svojej rodiny, 
- členovia rodiny, 
- zamestnanie rodičov, 
- povinnosti rodičov i detí v rodine. 

 
4. Pracovné profesie 

- typy povolaní, 
- konštruovanie, 
- zhotovovanie podľa návodu, schémy, 

náčrtu, 
- charakteristické znaky povolaní, 
- priraďovanie predmety – pomôcky 

k povolaniu, 
- návšteva pekárne, hasičov, lekárne, 

obchodu, pošty. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DECEMBER 
 
 

1. Mikulášska čižmička 
- postavy: Mikuláš, anjel, čert, 
- zvyky a tradície typické pre toto 

obdobie. 
 

 
2. Vitaj zima 

- charakteristika ročného obdobia, 
- znaky zimy, 
- vyparovanie, topenie, tuhnutie, 

rozpúšťanie, 
- počasie a zmeny v prírode. 

 
3. + 4. Štedré Vianoce 

- tradície a zvyky, 
- darčeky, stromček, zdobenie, pečenie, 

typické jedlo vianočné, stolovanie. 
 
 
JANUÁR 
 
 

1. Časové vzťahy 
- deň, týždeň, mesiac, rok, 
- včera, dnes, zajtra, 
- ročné obdobia, mesiac narodenia, vek 

dieťaťa (koľká má rokov). 
 

 
2. Staráme sa o zvieratá 

- lesné zvieratá a vtáky v zime, 
starostlivosť o ne, potrava, 
prezimovanie zvierat, stopy zvierat, 

- lesník, poľovník. 
 

 
3. V zdravom tele zdravý duch 

- druhy zimných športov, bezpečnosť pri 
športe, úrazy, lekárnička, prvá pomoc, 

- oblečenie, otužovanie, priraďovanie 
predmetov k športom, ošetrenie. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FEBRUÁR 
 
 

1. Ľudské telo 
- stavba tela človeka, povrch i vnútorné 

orgány, 
- spôsob života, 
- sústavy (vylučovacia, dýchacia, 

tráviaca), 
- kostra, kosti, 
- zmysly. 

 
 

2. Predmety a ich vlastnosti 
- ľahký, ťažký, 
- prírodné verzus upravené (umelé), 
- drevo, perie, uhlie, slama, vlna, kameň, 

sklo, kov, 
- spracovanie materiálov a ich použitie, 
- prírodné materiály – spracovanie 

a využitie (drevo – nábytok, perie – 
vankúš, vlna – sveter), 

- upravené materiály, papier, plast, kov, 
sklo, textil, 

- triedenie odpadov, recyklácia, 
predmety vyrobené z viacerých druhov 
materiálov, 

- magnetizmus, voľný pád predmetov, 
topenie a horenie, 

- zvuky predmetov, prírodné javy, napr. 
telefón z umelých pohárikov. 
 
 

3. Neživá príroda 
- výkonové štandardy zo vzdelávacej 

oblasti Človek a príroda – Neživá 
príroda, 

- porovnanie prírodných reálií, 
- voda, kolobeh vody, význam vody pre 

človeka, zvieratá, rastliny, 
- skupenstvá vody, 
- znečistenie rôznymi látkami, 
- výskyt vodných plôch (jazero, more, 

rieka), 
- typ vody, slaná, sladká, 
- pitná voda verzus nebezpečné zdroje 

vody, 
- vzduch – prúdenie vzduchu, napr. 

fúkanie balónu, fúkanie slamkou do 
vody, namočenie špongie do vody. 
 
 

4. Hviezdy a planéty 
- vesmír, slnko, planéty, hviezdna 

sústava, 
- raketa, kozmonaut, ufo, mesiac, 

hviezdy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAREC 
 
 

1. Kniha, môj kamarát 
- výroba knihy, druhy kníh, starostlivosť 

o knihy, knižnica, 
- zaobchádzanie a listovanie v knihách, 
- autor, ilustrátor, spisovateľ, výroba 

papiera na knihu, recyklácia (Človek 
a svet práce – technológie výroby) 

- Jazyk a komunikácia – koncept tlače, 
knižné konvencie. 
 
 

2. Rozprávky a básničky 
- poézia a próza, 
- druhy rozprávok, veršovaná próza 

a poézia, 
- hrdinovia rozprávok a ich vlastnosti, 
- obsah, hlavná myšlienka, reprodukcia 

deja a pod., 
- dramatizácia, hranie rolí, 
- maňušky, čiapky, kostýmy, divadielka 

a pod. 
 
 

3. Vitaj jar 
- charakteristika obdobia, 
- zmeny v prírode a počasí, 
- obliekanie, 
- typické prejavy, kvitnutie, pučanie, 
- prvé jarné kvety, 
- pálenie Moreny. 

 
 

4. Veľká noc 
- zvyky a tradície typické pre dané 

obdobie, 
- korbáč, voda, voňavka, kraslice, jedlo. 

 
5. Počasie 

- druhy počasia, prejavy počasia – 
vietor, dúha, slnko, dážď, búrka, blesk 
a hrom, identifikácia podľa sluchu, 
výroba kalendáru počasia, hra na telo 
s využitím hudby a pod.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

APRÍL 
 
 

1. Čo povedalo semienko 
- sadenie, pokus, rast, starostlivosť, 

semienka, druhy semien, 
- stavba rastliny (koreň, stonka, list, 

kvet), 
- pozorovanie klíčenia semena. 

 
 

2. Na babkinom dvore 
- hospodárske zvieratá, starostlivosť 

o ne, úžitok, stavba tela, mláďatá, 
príbytok, strava zvierat a pod., 

- výrobky a ich spracovanie. 
 

 
3. Ochrana Zeme 

- environmentálne aktivity, recyklácia, 
odpad, čistenie prírody, poznatky 
o znečisťovaní vzduchu a vody – čo 
znečisťuje Zem a pod., 

- ako sa starať o Zem, neodhadzovať 
odpadky, konzervy a sklo v lese, 
nezakladať oheň. 
 

 
4. Život v lese 

- typy zvierat, príbytok, potrava, stavba 
tela, rozdelenie vtáky a zvieratá, 
nebezpečné zvieratá, 

- správanie sa v lese, zvuky zvierat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÁJ 
 
 

1. Slovensko moja vlasť 
- štátne symboly – hymna, znak, vlajka, 
- hlavné mesto, rieka, Bratislavský hrad, 

prezident,  
- pohoria  - napr. Tatry, prírodné krásy – 

jazerá, rieky, hory. 
 

 
2. Tu bývam 

- obec Svinná, erb, 
- krásy regiónu, okolie Inovec, 

minerálna voda – Mitická, 
- dominanty Svinnej – obecný úrad, ZŠ, 

MŠ, kostol, pošta, lekár, domov 
dôchodcov, 

- oboznámenie sa s pojmami (vrch – 
Inovec, les – okolie Svinná, pole – 
okolie Svinná, potok – Svinica, 
priehrada – Sviňanská, lúka – okolie  
Svinná), 

- architektúra – kostol (Výtvarná 
výchova – 2.6 Slovne opíše 
architektúru). 
 
 

3. Oslava rodiny 
- moja rodina, dôležitosť rodiny, 

základné znaky rodiny – matka, otec, 
súrodenci atď., 

- funkcia členov rodiny, matka, otec, 
brat, sestra, babka, dedko, 

- život od narodenia po smrť, 
- starostlivosť o bábätko. 

 
 

4. Život pri vode 
- rastliny + zvieratá typické pre vodné 

a okolité prostredie, 
- druhy zvierat, ich život, potrava, 

stavba tela, 
- čo žije vo vode a čo žije pri vode. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

JÚN 
 
 

1. Malí športovci 
- deň detí, letné športy, súťaže, preteky, 
- priraďovanie predmetu k športu, 

oblečenie na šport, 
- kolobežkovanie, bicyklovanie, inline 

korčuľovanie, 
- bezpečnosť pri športe, zranenia, 

ochrana (prilba, chrániče), 
- ošetrenie, prvá pomoc, 
- výtvarná výchova – Slovne opíše 

sochu (socha Discobolosa). 
 

 
2. Na lúke 

- byliny + hmyz, 
- druhy bylín, použitie, liečivé účinky, 
- druhy hmyzu, ich život, výskyt, 
- nebezpečný hmyz, 
- osa, včela, kliešť, lienka, motýľ, 

mravec, lúčny koník, húsenica, chrúst, 
- výtvarná výchova – slovne opíše obraz 

(Monet – Slnečnice, alebo makové 
pole). 
 

 

3. Vitaj leto 
- charakteristika daného obdobia, 

počasie, odev, 
- svetlo + tieň prírodný jav 

(obkresľovanie tieňov), 
- vyparovanie vody (sušenie bielizne, 

kreslenie vodou na asfalt). 
 
 

4. Exotické zvieratá 
- druhy ZOO zvierat, výskyt, povrch 

tela, strava, život, výskyt na 
Slovensku, potrava, nebezpečné 
zvieratá a pod. 
 

 
5. Šťastnú cestu 

- cesta na prázdniny, dovolenku, 
- druhy dopravných prostriedkov, 
- značky + cestná premávka, 
- návšteva cudziny i domova (hrady 

a zámky), 
- trávenie voľného času – plávanie, 

kolobežkovanie, bicyklovanie, 
turistika a pod. 
 
 

 

 

 

 



 
 

 


