
 

 

 

 

ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ  

PRROGRAM 

Vydanie č.: 6 

Platí od: 31.08.2017 

Počet strán:  

 IS 09 2017 Výtlačok č.: 1 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLSKÝ   VZDELÁVACÍ   PROGRAM 
   

     
 

Názov: „Objavujeme, poznávame, pripomíname a chránime náš svet“ 

Stupeň vzdelania: predprimárne vzdelanie 

Dĺžka štúdia: niekoľkoročná  

Vyučovací jazyk: slovenský 

Forma výchovy a vzdelávania: celodenná (s možnosťou poldennej) 

Druh školy: Materská škola 

Adresa: Ul. Škultétyho 1031/26, 075 01 Trebišov 

 elokované pracoviská MŠ, Ul. Pri Polícii 2667, Ul. 29. augusta 392 

IČO: 355 44 601 

Riaditeľ: Mgr. Slavka Iľková 

Ďalšie kontakty: zástupkyňa p. Katarína Kušnírová  

Zriaďovateľ: Mesto Trebišov 

Adresa: Ul. M. R. Štefánika 862, 075 01 Trebišov 

Kontakt: 056 6724048, 056 6722723, email: ms@3msv1.sk, webové sídlo: 

www.3msv1.sk     

 

 

 

 Vypracoval Prerokoval Schválil 

Meno a 

priezvisko 

Mgr. Slavka Iľková  Mgr. Slavka Iľková 

Funkcia RŠ  RŠ 

Organizačná 

jednotka 

Vedenie školy RŠ - 16.06.2017, 

PR - 31.08.2017, 

RZ – 19.09. – B, 21.09. – 

C, 26.09. - A 

Vedenie školy 

Dátum 15.06.2017  01.07.2017 

Podpis  -prezenčné listiny  
 



 

 

 

ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ  

PRROGRAM 

 

Označenie 

DŠ 06 2017 

Strana  

 

 2 

 

 
 

Platnosť, revidovanie Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy 

 

16.06.2017 Prerokovaný na  RŠ  

31.08.2017 Prerokovanie na pedagogickej rade (s aktualizáciou týždenných 

tém) 

19.,21. a 26.09.2017 Prerokované na Plenárnom rodičovskom združení (podľa pracovísk 

C,B,A). 

1.10.2017 Aktualizované o plány pre deti so ŠVVP 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Školský vzdelávací program s názvom „Objavujeme, poznávame, pripomíname  

a chránime náš svet“ k nahliadnutiu v priestoroch pred riaditeľňou materskej školy, je kultúrnym bohatstvom 

zamestnancov materskej školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školský vzdelávací program sa riadi požiadavkami v zmysle zákona NR SR  č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení zmien a doplnkov (ďalej len Školského 

zákona), Vyhláškou č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnení (ďalej len 

vyhláška o materskej škole), Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie 

v materských školách (ďalej len ŠVP), vychádza z cieľov a zamerania našej materskej školy. 

Školský vzdelávací program (ďalej len ŠkVP) rešpektuje rozvojové možností detí 

predškolského veku, priestorové, materiálno-technické a personálne podmienky všetkých 

troch pracovísk. 
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I. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania 

 

 
 Hlavný cieľ poslania výchovy a vzdelávania v zmysle ŠVP je formovať vyváženú 

osobnosť dieťaťa s dosiahnutím jej optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-

emocionálnej úrovne. Pripraviť deti na vstup do základnej školy a život v spoločnosti v súlade s 

individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. 

 

Všeobecnými cieľmi v duchu ŠVP je:  

 
- umožňovať deťom zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa s možnosťou napĺňania sociálnych 

kontaktov,  

- uľahčovať deťom plynulú adaptáciu na prostredie materskej školy v súlade s Adaptačným 

plánom školy, 

- vytvárať v triedach podnetné prostredie, ktoré nabáda deti k poznávaniu a učeniu,  

- podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí všetkých detí, 

- sprostredkovať základy miestnej a okolitej 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.  

 

 

Vlastné ciele výchovy a vzdelávania: 
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 Sme materskou školou, ktorá má tri pracoviská. Každé pracovisko materskej školy má 

svoje vlastné smerovanie, stanovenie cieľov výchovy a vzdelávania i vlastné učebné osnovy. 

 

MŠ, Ul. Škultétyho: Elokované pracovisko 

Ul. Pri Polícií: 

Elokované pracovisko 

Ul. 29. augusta: 
1. Formovať osobnosť dieťaťa 

a posilňovať lásku k materinskému 

jazyku a hrdosti k vlasti, 

národnému povedomiu, 

poznávaniu prírodných špecifík 

svojho okolia.  

2. Približovať deťom turistickými 

prechádzkami históriu a súčasnosť 

mesta a mestského parku 

prostredníctvom ročných 

projektov: "Krížom, krážom 

naším krásnym Trebišovom" -

„Pracovné profesie, Športovci 

mesta Trebišova, Významné 

budovy mesta Trebišova, Po 

cestičkách histórie,  Stromy v 

mojom meste“. 

3. Sprostredkovať deťom, rodine 

a verejnosti prvky ľudových 

tradícií prostredníctvom 

spoločných aktivít: tvorivých 

dielni, besiedok, vystúpení. 

1. Učiť deti jednoduchým 

zvykom, vytvárať vlastné tradičné 

remeselné výrobky a ponúkať ich 

na  JARMOKOCH. 

2. Poznávať život v minulosti, 

slovenskú kultúru a dejiny v 

spolupráci s Vlastivedným 

múzeom (ľudová architektúra, 

ľudové kroje, ľudové remeslá). 

3. 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". 

4. 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/. 

 

1. Rozvíjať hrou, priamou 

skúsenosťou, bádaním a 

experimentovaním na školskom 

dvore vzťah dieťaťa k prírode 

(pestovateľský kútik, skalku – 

políčko). 

2.   Podporiť vedomie dieťaťa 

a viesť ho k získavaniu pozitívnych 

postojov k ochrane a tvorbe 

životného prostredia v spolupráci 

s rodinou pri projekte „Škôlka pod 

zeleným smrekom“ pri 

starostlivosti o zvieratá a vtákov 

v zime. 

3. 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 Zelená škola. 

4. 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.  

 

 

II. Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho 

programu 

 
 Dieťa absolvovaním posledného roku vzdelávacieho programu "Objavujeme, 

poznávame, pripomíname a chránime náš svet“, získava predprimárne vzdelanie. Spravidla je 

predprimárne vzdelávanie ukončované 31. augusta príslušného školského roka s prihliadnutím 

na požiadavku rodičov (aj skôr).  Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o 

absolvovaní predprimárneho vzdelávania vydávané k 30. júnu príslušného školského roku. 

 

III. Vlastné zameranie školy  
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 Vychádza z možnosti regiónu a materskej školy. Už pri prvom ŠkVP sme sa riadili 

myšlienkou  jedinečnosti a originality každého pracoviska (MŠ, Ul. Škultétyho 1031/26, 

Trebišov - ďalej len A, elokované pracovisko Ul. Pri Polícií 2667, Trebišov - ďalej len B, 

elokované pracovisko Ul. 29. augusta 392 - ďalej len C). Rozhodli sme sa stavať na našich  

prioritách. Všetko naše smerovanie v oblasti výchovy a vzdelávania detí preto venujeme: 

A: vlastenectvu, B: regionálnej kultúre, C: environmentálnej výchove. 

A: 

Objavujeme, poznávame, 

 

B: 

pripomíname, 

C: 

chránime... 

- národné povedomie 

a občiansku spolupatričnosť, 

ktoré tvoria 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;  
 

IV.  Učebné osnovy  

Učebné osnovy jednotlivých pracovísk obsahujú prvky podľa svojho zamerania: 

A: „Skadiaľ som, stadiaľ som, slovenského rodu som...", 

B: „Hrám sa a spoznávam svet kedysi a dnes - Dzeci, hrajme še ...", 

C: „Škôlka pod Zeleným smrekom“. 

Ako inšpirácia (hlavne pre začínajúcich pedagogických zamestnancov a nových 

pedagogických zamestnancov školy) slúžia obohacujúce aktivity, ktoré sú uvedené 

v prílohách 1.1, 2.1, 3.1. 

Učebné osnovy sú rozdelené do štyroch  tém, s týždennými podtémami a  spracované 

v rozsahu ŠVP. Jeho výkonové štandardy sú rozdelené do troch skupín. Prvú skupinu 

výkonových štandardov predstavujú štandardy viažuce sa ku konkrétnym podtémam. Druhú 

skupinu tvoria výkonové štandardy plnené priebežne počas celého pobytu dieťaťa v materskej 

škole (vyznačené kurzívom). Tretiu skupinu tvoria výkonové štandardy, ktoré sa dajú plniť v 

rôznych organizačných formách. Ich výber závisí od flexibility a originálnosti učiteľky, od 

podtémy od obsahovej náplne edukačnej a hrovej činnosti, od výberu a využívania metód a 

stratégií edukácie.  

Súčasťou osnov sú  projekty obohacujúce ŠkVP materskej školy a jej pracovísk. Tvoria ho 

prílohy č. 1. (A), č. 2. (B), č. 3.(C): V učebných osnovách sú tieto projekty zaradené zvlášť 
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preto, lebo sú realizované a integrované do edukačného procesu na základe aktuálneho 

počasia (A; C;) . Dva krát ročne Vianoce, Veľká noc (B). 

Pre všetky pracoviska (A, B, C) je vypracovaný projekt Práva detí, z ktorého učiteľky 

vychádzajú počas obmedzenej prevádzky (v čase školských prázdnin pri poklese detí) a v čase 

letných prázdnin.  

 

Východiska plánovania 

 Pedagogická rada na svojom prvom zasadnutí (dňa 6.9.2016) navrhla, odsúhlasila a 

dohodla formu a spôsob plánovania. Zvolila možnosť rovnakej formy predtlačených hárkov, v 

podobe tabuliek, na dobu jedného týždňa. Učiteľky plánujú námety aktivít a hier, s 

primeranými výchovno-vzdelávacími cieľmi. Výchovno-vzdelávacie ciele vychádzajú z 

výkonových štandardov, z rozvojových úrovní detí, v súlade s podtémami, organizačnými 

formami, uvádzanými v ŠVP a v učebných osnovách. Výkonové štandardy je možné deliť (ak 

sú širšie koncipované), spájať a plniť v integrovaných cielených vzdelávacích aktivitách a v 

hrových činnostiach. 

Výkonové štandardy vzdelávacích aktivít opakujeme v hrách a hrových činnostiach 

a v pobyte vonku.  

Tie výkonové štandardy, ktoré sú v učebných osnovách označené kurzívom sú plnené aj 

priebežne, v prirodzených každodenných situáciách a v procese edukácie. Z uvedených 

dôvodov ich neuvádzame pri týždennom plánovaní, ani nezapisujeme do triednej knihy.  

Týždenné plány vytvárajú ucelenú štruktúru obsahu vzdelávania, zohľadňujú tradíciu a 

podmienky MŠ.  

Učiteľky deti so ŠVVP majú vypracovaný Individuálny vzdelávací program. Úlohy stanovené 

na deti prispôsobujú druhu znevýhodnením. Deti s odkladom povinnej školskej dochádzky, 

majú na základe odporúčania CPPPaP v Trebišove  vypracovaný  Individuálny vzdelávací 

plán.  

Počas letných prázdnin a v čase obmedzenia  prevádzky  učiteľky plánujú aktivity podľa 

vypracovaného školského projektu Práva dieťaťa.  

 

 V.  Vyučovací jazyk 
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 Výchovno-vzdelávacím jazykom v MŠ je vyučovací jazyk, ktorým je štátny jazyk 

slovenský jazyk. 

VI. Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie 

dokladu o získanom vzdelaní  
 

 V zmysle v súlade s § 18 ods. 2 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky  č. 326/2008 Z. z. o druhoch a náležitostiach 

vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia. 

Odovzdávanie osvedčení je spojené s rozlúčkovou slávnosťou v MŠ. Zákona Školského zákona 

a vyhlášky o materskej škole je predprimárne vzdelávanie ukončené slávnostným 

odovzdávaním osvedčení o získaní predprimárneho vzdelania a rozlúčkou predškolákov. 

Ojedinele môže dieťa predprimárne vzdelávanie  ukončiť predčasne pred dovŕšením šiesteho 

roku veku na základe odporúčania učiteľky, žiadosti rodiča a odporúčania všeobecného lekára 

pre deti a dorast a Centrom pedagogického poradenstva a prevencie. V takomto prípade sa 

jedná o predčasné zaškolenie  dieťaťa.  

 

 

VII.   Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a 

vzdelávaní  

 

 Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, výchove a vyučovaní v 

zmysle Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 

neskorších predpisov, Metodického usmernenia č. 4/2009-R  je integrálnou súčasťou výchovy 

a vzdelávania detí v materských školách, preto sme povinní: 

- prihliadať na základné fyziologické potreby detí, 

- vytvárať podmienky na zdravý vývin detí 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 organizovaných materskou školou. 
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Deti sa prostredníctvom tohto obsahu učia chrániť si svoje zdravie aj zdravie iných a riešiť 

situácie ohrozujúce zdravie.  

Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie 

zodpovedajú riaditeľka MŠ a zástupkyne riaditeľky MŠ. Za bezpečnosť a ochranu zdravia 

dieťaťa zodpovedajú učiteľky MŠ v čase od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie 

zákonnému zástupcovi, alebo ním splnomocnenej osobe.  

Za dodržiavanie hygienických predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí 

zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci a to v rozsahu im určenom v pracovnej náplni. 

Všetci zamestnanci sú pravidelne preškolení technikom BOZP, kde sú oboznámení o 

bezpečnostných predpisoch na ochranu detí aj samotných zamestnancov. 

Bezpečnosť a ochranu má škola konkrétnejšie rozpracovanú v  interných smerniciach. Tie 

dohliadajú na bezpečnosť v prípade aktivít, ktoré sú mimo areálu materskej školy (napr. 

Smernica o organizovaní Školy v prírode, Smernica o organizovaní výletov, exkurzií,  

turistických prechádzok a Olympiády predškolákov). 

 

VIII. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 
  

Hodnotenie pedagogických zamestnancov: 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy je vypracovaný na základe 

záväzných právnych predpisov: 

- § 5, ods. 2, písmeno e) Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- § 52, ods. 1, 2, 3, 4 Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

- § 5 a 7, ods. 4 písm. n) Zákona č. 245/2009 Z. z. o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Predstavuje účinný nástroj motivácie, diferenciácie a posilnenia pracovnej istoty, zlepšenia 

pracovného výkonu zamestnancov. 

 

Oblasti hodnotenia Funkcie hodnotenia Druhy hodnotenia 

• pracovný výkon • poznávacia • periodické, 
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• pracovné správanie 

• sociálne správanie 

• motivačná 

• personálna 

• zlepšenie výkonu 

• stanovenie odmeny 

• rozhodnutie o 

pracovnom zaradení 

• potreba odborného 

školenia a prípravy 

• mentálna hygiena 

systematické  

• neformálne, 

priebežné 

 

Materská škola má v ročnom pláne vypracovaný vlastný systém kontroly a hodnotenia (tvorí 

prílohu plánu práce školy). Hlavnou formou je hospitačná činnosť. Hospitačná a kontrolná 

činnosť je plánovaná. Zistenia využívajú vedúci zamestnanci k metodickému usmerňovaniu 

učiteliek, ale aj v komplexnom riadení materskej školy v záujme skvalitnenia výchovno-

vzdelávacej činnosti i celého jej fungovania. 

Ďalšie zdroje: 

- analýza predpísanej písomnej dokumentácie, 

- referencie od detí, rodičov a iných pedagogických zamestnancov, 

- vyhodnotením výsledkov na rôznych súťažiach, prehliadkach, podujatiach, 

- vyhodnotenie úspešnosti externých kontrol a hodnotení, 

- hodnotení výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti, 

- hodnotenie  v oblasti ďalšieho vzdelávania, 

- vyhodnotenie plnenia úloh nad rámec pracovných úloh. 

 

IX. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov  
 

 Kontinuálne vzdelávanie zabezpečuje u pedagogických zamestnancov sústavný proces 

nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavať, obnovovať, 

zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe. 

Materskej škole prinesie skvalitnenie učiteľského zboru, neustálym vzdelávaním 

a modernizáciou edukačného procesu. 
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Ďalšie ciele vzdelávania pedagogických a odborných  zamestnancov školy ako ponúka MPC. 

Ďalšie vzdelávanie zamestnancov prebieha buď na podnet materskej školy vyplývajúci z jej 

potrieb alebo z vlastnej iniciatívy pedagogických zamestnancov. 

Podrobnejšie je ďalšie vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov materskej 

školy rozpracované v Pláne kontinuálneho vzdelávania na príslušný školský rok. 

 

X. Legislatívne východiská 

 

1. Zákon NR SR  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení zmien a doplnkov  

2. Zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov 

3. Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  

4. Vyhláška č. 533/2007 Z. z. MZ SR o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia 

spoločenského stravovania 

5. Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

6. Zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 

neskorších predpisov 

7. Metodického usmernenia č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného 

postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného 

školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí 

8. Vyhláška č. 306/2008 o materskej škole v znení zmien a doplnkov 

9.  Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách pod 

číslom 2016-17780/27322:1-10A0. 

10. Interné dokumenty školy 

 

XII.  Zoznam použitých skratiek 
 

ŠVP – Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materskej škole 

ŠkVP – Školský vzdelávací program 

VŠ –  výkonový štandard 

AVÚ – adaptácia výkonových úrovni 
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ŠPÚ –  Štátny pedagogický ústav 

NR SR  - Národná rada Slovenskej republiky 

      CPPPaP – Centrum pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie 

      ŠVVP – špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 

 
                                        ......................................... 
            Mgr. Slavka  Iľková 

         riaditeľka materskej školy 

 

 


