
 

 

 

 
„Objavujeme, poznávame, pripomíname 

a chránime náš  svet“  

 
 

Materská škola, Ul. Škultétyho 1031/26, 
075 01 Trebišov 
 



Práca s deťmi je: 

 

 neustále sa vyvíjajúci proces, 
ktorý prináša každodenne nové 
výzvy, poznatky a skúsenosti, 
na ktoré je potrebné adekvátne 
reagovať v záujme rozvoja 
osobnosti dieťaťa.  



Nová výzva 

 

V školskom roku 2015/2016 sa MŠ 
dobrovoľne zapojila do pilotnej fázy 
zavádzania inovovaného Štátneho 
vzdelávacieho programu pre 
predprimárne vzdelávanie v 
materských školách do praxe. 
Program bol schválený MŠVVaŠ SR 10. 
marca 2015 pod číslom 2015-
8341/12225:1-10AO.  



Všeobecnými cieľmi výchovy a 

vzdelávania (ŠVP) v materskej škole sú: 

 zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa s možnosťou napĺňania sociálnych 
kontaktov,  

 uľahčovať deťom plynulú adaptáciu na prostredie materskej školy,  
 podnetným prostredím podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a 

učeniu,  
 podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa,  
 sprostredkovať základy verejnej kultúry, 
 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 a 
vytvárania podmienok pre blaho všetkých detí,  

 identifikovať deti so špeciálnymi potrebami a zabezpečiť im všetky 
podmienky na individuálny rozvoj podľa týchto potrieb,  

 zabezpečiť spravodlivú dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní, 
ako aj dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky deti,  

 získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v 
inštitucionálnom prostredí a pri koordinovanom úsilí o zabezpečovanie 
blaha a potrieb detí.  



Zámer materskej školy: 

 

 

 

 

 

 

„OBJAVUJEME, POZNÁVAME,  

PRIPOMÍNAME  A CHRÁNIME  NÁŠ  SVET“ 

 

-výchovu k národnému povedomiu a občianskej  

spolupatričnosti,  

tvorí neoddeliteľnú súčasť výchovného pôsobenia, 

  

- ľudové tradície  

s vyzdvihovaním regionálnych  

prvkov, 

- životné prostredie, 

 v ktorom dieťa žije prostredníctvom základných návykov 

 environmentálneho cítenia, 

 cez projekty Zelená škola a PRINED, 

 



„OBJAVUJEME, POZNÁVAME,  

PRIPOMÍNAME  A CHRÁNIME  NÁŠ  SVET“ 

A: Vlastenecká výchova 

B: Tradície regiónu 

C: Environmentálna výchova 



A: „Skadiaľ som, stadiaľ som, 

slovenského rodu som“   

 Formovať osobnosť diaťaťa a posilňovať lásku 
k materinskému jazyku a hrdosti k vlasti, 
národnému povedomiu, poznávaniu prírodných 
špecifík svojho okolia,  

 Približovať deťom turistickými prechádzkami 
históriu a súčasnosť mesta a mestského parku 
prostredníctvom ročných projekov: „Pracovné 
profesie, Športovci mesta, Po cestičkách histórie 
mesta, Príroda v našom meste, Náš strom“.  

 Sprostredkovať deťom, rodine a verejnosti prvky 
ľudových tradícií prostredníctvom spoločných 
aktivít: 

       tvorivých dielni, besiedok, vystúpení. 

 



B: „Spoznávame svet Dzeci hrajme 

še...“  

 Učiť deti jednoduchým zvykom a vytvárať vlastné tradičné 
remeselné výrobky a ponúkať ich na  JARMOKOCH; 

 Poznávať život v minulosti, slovenskú kultúru a dejiny v 
spolupráci s Vlastivedným múzeom (ľudová architektúra, ľudové 
kroje, ľudové remeslá); 

 Zachovávať odkaz a dedičstvo našich starých mám  a starých otcov 
prostredníctvom zážitkového učenia, oživiť remeslá a tradičné 
práce v ľudovej kuchyni, formou spolupráce so starými rodičmi  a 
ľudovými remeselníkmi 

       "PRIADKY u KATARÍNY"; 

 Predstaviť, priblížiť, poznávať to najzaujímavejšie a 
najdôležitejšie z dedičstva našich predkov: 

 -  etnografiu  /kroje, obydlia, povery a zvyky/ 

-  folkloristiku  /piesne, tance, detské hry, divadlo, slovesné umenie/ 



C: „Škôlka pod zeleným smrekom“, - 

certifikát „Zelená škola“   

 Rozvíjať hrou, priamou skúsenosťou, bádaním a 
experimentovaním na školskom dvore vzťah dieťaťa k prírode 
(pestovateľský kútik, skalku – políčko); 

 Podporiť vedomie dieťaťa a viesť ho k získavaniu pozitívnych 
postojov k ochrane a tvorbe životného prostredia v spolupráci 
s rodinou pri projekte Ježko Separko, pri starostlivosti o zvieratá 
a vtákov v zime. 

 Zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a potrebu sociálneho 
kontaktu pri tvorbe a ochrane životného prostredia  v spolupráci 
so ZŠ, rodičmi a spoločenskými organizáciami v meste – 
spoluúčasť na projekte Zelena škola 

 Vytvoriť maximálne priaznivé podmienky na vzdelávanie, 
osobnostný a sociálny rast detí zo sociálne znevýhodneného 
prostredia s cieľom ich sociálnej inklúzie a osobnostnej integrity 
so zameraním na environmentálne cítenie (PRINED).  



Projekty obohacujúce iŠkVP: 

 turistické prechádzky: „Krížom, krážom  

   našim krásnym Trebišovom – 
významné budovy v meste „(A) 

 dedičstvo naších predkov – „Malí 
remeselníci – Jarmoky“(B) 

 „Recyklujeme - triedime, 
kompostujeme, znovu používame s 
ježkom Jožkom“, (C) 

 „Práva dieťaťa“ – priebežne (sezónne 
činnosti), (A,B,C) 





Hodnoty „dobrej školy“: 

 

 dobré vzťahy – emocionálne bezpečie, 
 sloboda a zodpovednosť, 
 dôvera v rast dieťaťa, 
 rovnosť šancí – rešpektovanie individuálnych rozdielov medzi 

deťmi, 
 akceptácia – prijatie dieťaťa takého aké je, bez podmienok, 
 kreativita – činnostné, zážitkové učenie, učenie sa 

skúsenosťou, 
 efektivita výchovno-vzdelávacieho procesu – chyba ako 

prostriedok, 
 učenia, učenie sa v súvislostiach (projektové metódy, 

tematické bloky), 
 učiteľ ako usmerňovateľ (facilitátor), 
 vzdelanosť – odborný rast učiteľov. 


