
Poslanie materskej školy 

      Poslaním materskej školy je: 

  podporovať celostný osobnostný rozvoj dieťaťa v  sociálno-emocionálnej, 

intelektuálnej, telesnej, morálnej a estetickej oblasti; 

 rozvíjať psychomotoriku, poznanie, emocionalitu a sociabilitu dieťaťa; 

 formovať dieťa ako aktívne vzdelávajúci sa subjekt v duchu tvorivo humanistickej 

koncepcie; 

 pripraviť dieťa na vstup do základnej školy po všetkých stránkach rozvoja osobnosti; 

dosiahnuť školskú pripravenosťdopĺňať rodinnú výchovu o výchovno – vzdelávací 

proces, ktorý rodina poskytnúť nemôže. 

MATERSKÁ  ŠKOLA  A  DIEŤA 

       Hravou formou pripravujeme dieťa na život vo väčšom kolektíve, vytvárame základ pre 

vzdelávanie na vyšších stupňoch školského systému. Prebúdzame v deťoch záujem o 

spoznávanie nového, rozvíjame  získané poznatky, skúsenosti. Vytvárame miesto, kde je dieťa 

v podnetnom a bezpečnom prostredí. Kde trávi čas spoznávaním nového, kde kladieme základ 

pre jeho bezproblémový socializačný proces, kde si osvojí základné zručnosti pre život v 

spoločnosti. 

MATERSKÁ  ŠKOLA  A  RODIČ 

       Dopĺňame výchovu v rodine. Poskytujeme poradenskú činnosť na dostatočnej úrovni, 

zabezpečujeme možnosť konzultácie s odborníkmi. Vytvárame priestor na spoluprácu, 

umožňujeme rodičovi byť účastným na výchovno – vzdelávacom procese. Napr. spoločné 

aktivity, prezentácia svojej práce, koníčkov. 

       Naša materská škola je zameraná na rozvoj vlastenectva, na regionálnu výchovu , 

environmentálnu výchovu. Prostredníctvom školského vzdelávacieho programu s názvom:    

„Objavujeme, poznávame, pripomíname a chránime náš  svet“. 

Cez školské projekty (podľa pracovísk): 

1. „Skadiaľ som, stadiaľ som, slovenského rodu som“, 

2. „Spoznávame svet kedysi a dnes: Dzeci hrajme še...“, 

3. „Škôlka pod zeleným smrekom“,  

 

Projekty obohacujúce ŠkVP: 

- Turistické prechádzky: „Krížom, krážom Naším krásnym Trebišovom“ – spoznávame 

historické budovy, moderné stavby, faunu a flóru, významné osobnosti, dopravu, pracovné 

profesie rodičov, športy a športovci v našom meste, podniky a závody. 

- Dedičstvo naších predkov – „Malí remeselníci – Jarmok“ – spoznávame remeslá ako 

drotárstvo, tkáčstvo, hrnčiarstvo, kováčstvo, drevárstvo, medovnikárstvo. 

- „Zelená škola“ – Odpad – spoznávame čo odpad je, aké sú možnosti triedenia odpadu, prečo 

ho musíme triediť. 

- „Práva dieťaťa“ – prioritne realizovaný v čase letnej činnosti (júl, august). 



Stimulačné pohybové programy: 

- „Dajme spolu gól“ - 5-až 6- ročné deti, prostredníctvom atraktívnych futbalových aktivit s 

trénerom Slovenského futalového zväzu získavajú deti vzťah k futbalu; 

- „Korčuliarská gramotnosť“ - 5-až 6-ročné deti, získavajú počiatočnú korčuliarskú 

gramotnosť. 

Ďalšie projekty: 

- „Národný projekt – PRIM II. – Inklúzia v materskej škole“ 

- Projekt – „Pomocný vychovávateľ v materskej škole“ 

 

 

SME   MATERSKOU  ŠKOLOU,  KTORÁ: 

 

-         vytvára deťom bezpečné a podnetné prostredi; 

-         vedie deti k osvojovaniu si základných spoločenských  hodnôt , 

-         vedie deti k tomu, aby dokázali vplývať na svoje okolie, (ako samostatná osobnosť – 

zvažujúca svoje možnosti a postavenie); 

-         zlepšuje a modernizuje svoju vybavenosť; 

-         obohacuje činnosť školy o spoluprácu s ďalšími organizáciami; 

-         pokračuje v triednych a školských projektoch; 

-         vytvára pozitívny imidž školy  prezentáciou dosiahnutých výsledkov; 

-         umožňuje osobnostný rast zamestnancov. 

 

  

 

 


