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Názov ŠkVP 

 

 

Rumenica 

 

Stupeň vzdelania 

 

 

Predprimárne vzdelanie 

 

Dĺžka štúdia 

 

 

1 – 4 roky 

 

Formy výchovy a vzdelávania 

 

 

Výchova a vzdelávanie  detí sa v materskej škole 

uskutočňuje celodennou aj poldennou formou.  Dĺžka 

dochádzky  dieťaťa  je spravidla  1  až 4 roky. 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch 
rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia 
dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie sa 
prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie 
predprimárneho vzdelávania povinné. 

S účinnosťou od 1. septembra 2021 je pre každé dieťa, 
ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 2021, 
predprimárne vzdelávanie povinné.  

 

 

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).  
 

 

Prerokovaný  

v pedagogickej rade 

 

 

 

Prerokovaný v rade školy 

 

 

 

 

 

Schválený  zriaďovateľom 

 

 

 

Vydaný dňa 
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Školský vzdelávací program (ŠkVP) našej MŠ je zostavený tak, aby rešpektoval ciele výchovy               

a vzdelávania uvedené v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)                             

a o zmene a doplnení neskorších predpisov. Názov vychádza z celkovej koncepcie ŠkVP 

Rumenica a zohľadňuje vlastné ciele, poslanie výchovy a vzdelávania a zameranie našej 

materskej školy. 

 

 

 

 

Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našej MŠ sú stanovené 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 našej MŠ, 

- s potrebami a záujmami detí, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov, 

- s vlastným zameraním MŠ. 

 

Vlastné ciele MŠ:  

 

 realizovať a zaraďovať do výchovy a vzdelávania množstvo rozprávok, umenia a hier, 
 

 v literárno - dramatických aktivitách rozvíjať vyjadrovacie schopnosti detí, dbať na 

bezchybnú výslovnosť, vyjadrovanie (dvojjazyčné prostredie), rozvíjať spoluprácu v skupine 

a pritom využívať rôzne výrazové prostriedky, 
 

 zamerať sa na rozvoj komunikačných schopností, podporovať u detí pozitívny vzťah ku 

knihám ako zdroju informácií a poznania, 
 

 podnecovať detí ku komunikácií v štátnom jazyku opisom obrázkov, používaním riekaniek, 

rýmov a rôznych hier, 
 

 rozvíjať predčitateľskú gramotnosť ako základ kvalitnej pripravenosti na vstup do ZŠ, 

     zvyšovať informačnú gramotnosť, 
 

 naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty prostredníctvom literárnej  a tvorivej 

dramatiky, 
 

VYMEDZENIE  CIEĽOV A POSLANIA   VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 

1. Názov 

 

2. Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania 
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  zvýšiť pohybové aktivity a pobyt dieťaťa na čerstvom vzduchu, športovanie a radosť 

z prirodzenej súťaživosti, 
 

 objavovať  a spoznávať tajomstvá živej a neživej prírody, pestovať k nej kladný vzťah, 

realizovať turistické vychádzky v každom ročnom období, 
 

 posilňovať deti k zdravému životnému štýlu a v spolupráci s rodičmi realizovať aktivity na 

podporu zdravia  a zdravého životného štýlu,  
 

 využívaním hier zameraných na vytváranie spolupatričnosti a uvedomenie si triedy ako 

výchovného spoločenstva, na odstraňovanie agresivity...., získavať mravné návyky, spôsoby 

kultúrneho správania, základy životného štýlu a celého života, 
 

  poskytovať deťom možnosti na samostatné uvažovanie a riešenie učebných problémov 

a tým napomáhať rozvoju ich kritického, matematického, logického a tvorivého myslenia, 

 
 uplatňovať zážitkové učenie, 

 
 dosiahnuť kvalitnú školskú pripravenosť u detí. 
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Zameranie  MŠ vychádza zo samotného názvu školy „ Rozprávkový hrad “. 

 

Popis loga školy: 

 korunka – literárne zameranie 

 strom – environmentálna výchova 

 hrad – budova,  miesto vzdelávania 

 

 

Naša  obec sa nachádza na východe ochranného pásma Slovenského krasu.  Na krasovom kopci 

nad obcou sa týčia zrúcaniny hradu. Turisticky dobre prístupný mohutný hrad patrí medzi časté 

ciele návštevníkov Slovenského krasu.  V chránenom nálezisku Turniansky hradný vrch sa 

vyskytuje vzácna rastlina - Rumenica turnianska (Onosma tornensis), -  tak bola zapísaná aj do 

svetového Červeného zoznamu ohrozených druhov. Práve vzácnosť a ohrozenosť, viedla k jej 

zaradeniu medzi endemické rastliny – unikátne rastliny, ktoré nerastú nikde inde na svete.      

Názov nášho Školského vzdelávacieho programu „Rumenica“ sme si zvolili po mnohých 

úvahách.  Chceli sme zvoliť originálny názov, ktorý by charakterizoval školu aj kraj. 

Snažíme sa našim deťom počas celého pobytu v materskej škole vštepovať množstvo 

vedomostí, pretože veľmi dobre vieme, že v období života od 0 do 6 rokov dieťa dokáže 

„absorbovať“ najviac informácií, zručností a vedomostí za celý svoj život.  

Chceme, aby v našej materskej škole mohlo každé dieťa zažiť  pocit úspechu a šťastia. 

Tiež akceptujeme skutočnosť, že k nám prichádzajú deti s rozdielnou rozvojovou úrovňou, 

rôznymi hygienickými, stravovacími, pohybovými, mravnými a emocionálnymi návykmi.                                   

Sme pohraničná obec, rozpráva sa u nás dvojjazyčne. Vyjadrovacie schopnosti, komunikácia  

u väčšiny detí v štátnom jazyku je slabšia. Preto sa snažíme tieto nedostatky literárnym 

zameraním  vylepšovať.  Náš školský vzdelávací program nie je úzko orientovaný iba na 

literatúru. Okrem iného budeme  do výchovnovzdelávacieho procesu integrovať aj regionálne 

prvky, prebúdzať u detí environmentálne cítenie, starostlivosť o životné prostredie, využívať 

možnosti skúmania živej a neživej prírody. Osnovy sú vypracované  tak, aby boli rozvíjané všetky  

stránky osobnosti dieťaťa. Do edukačného procesu tiež zaraďujeme nové koncepcie a metódy 

na rozvoj tvorivosti. 

 

 

 

 

 3. Zameranie školy 

 

https://sk.wikipedia.org/wiki/Slovensk%C3%BD_kras
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Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného roka vzdelávacieho programu 

odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie                

o získaní predprimárneho vzdelania. 

 

 

 

Dĺžka dochádzky detí predškolského veku v našej MŠ trvá 1 až 4 roky. Od školského roku 

2021/2022 je absolvovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole povinné pre všetky 

deti, ktoré dosiahnu 5 rokov veku do 31. 08. kalendárneho roku. Povinné predprimárne 

vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok. MŠ poskytuje celodennú starostlivosť,                  

v prípade záujmu rodičov i poldennú starostlivosť.  
 

 

 

V zmysle  paragrafu 9 ods. 6 a 7 školského zákona: 

Učebnými osnovami Školského vzdelávacieho programu sú vzdelávacie štandardy vzdelávacích 

oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských 

školách.  

                                                                                                                                                                            

Obsah vzdelávania v materskej škole sa vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach: 

 Jazyk a komunikácia 

 Matematika a práca s informáciami 

 Človek a príroda 

 Človek a spoločnosť 

 Človek a svet práce 

 Umenie a kultúra 

 Zdravie a pohyb 

Vzdelávacie oblasti sú orientačne rozvrhnuté na jeden mesiac. 

 

Všeobecné zásady plánovania: 
 zásada cieľavedomosti  

6. Učebné osnovy a východiská plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

5. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania 

 

4. Stupeň vzdelania 
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 systematickosti 

 primeranosti 

 názornosti 

 postupnosti 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
Východiská plánovania výchovy a vzdelávania                                                                           
                                                                                                                                                                       

načrtávajú základný princíp  našej materskej školy k plánovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti.                                                                                                                                                                                                                                                           

Plánovanie výchovnej—vzdelávacej činnosti  je v  troch heterogénnych triedach MŠ rovnaké.            

V štvrtej homogénnej triede je výchovno-vzdelávacia činnosť zameraná na povinné 

predprimárne vzdelávanie detí predškolského veku. Pri plánovaní sa uplatňuje princíp aktivity 

dieťaťa, rešpektujú sa rozvojové možnosti, spôsobilosti a schopnosti detí  konkrétnej triedy. 

Jednou z hlavných podmienok plánovania je poznanie každého dieťaťa, rešpektujúc vekové 

a individuálne osobitosti, temperament, osobné preferencie dieťaťa, tiež emocionálne, vôľové, 

sociálne a charakterové kvality každého dieťaťa. Témy  sú rozvrhnuté na jeden školský rok  

podľa ročných období: 

 Prebúdzajúca sa jar 

 Slnečné leto 

 Rozprávková zima 

 Čarovná jeseň 

Témy na seba nadväzujú a  budú sa realizovať v týždennom plánovaní v denných cielených 

vzdelávacích aktivitách. Poradie sa nemusí dodržať  pri témach viažucich sa k sviatkom 

a tradíciám. Pri týždennom plánovaní  cielených vzdelávacích aktivít  sa vyberajú výkonové 

štandardy zo ŠVP, ktoré  sú očíslované a do výchovnovzdelávacích plánov sa zaznamenávajú iba 

číslom. Adaptácie výkonových štandardov  učiteľka môže, ale nemusí využívať. Voľba stratégie 

výchovnovzdelávacej činnosti, učebných zdrojov  pri plnení  výkonových štandardov  je 

v kompetencii učiteľky príslušnej triedy, ktorá najlepšie pozná  aktuálnu  vývinovú úroveň detí 

vo svojej triede. 

 Výkonové štandardy (VŠ), ktoré nebudú zaradené do vzdelávacích aktivít, nakoľko sú 

súčasťou každodenného života detí v MŠ a plnia/ dosahujú sa priebežne počas celej  

dochádzky dieťaťa do materskej školy: 
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Číslo VŠ 

 

                                  Výkonový štandard 

 

1. Aktívne a spontánne nadväzuje rečový kontakt s inými osobami – deťmi 
i dospelými. 

2. Reaguje na neverbálne signály( gestá, mimiku), udržuje očný kontakt, hlasnosť 
prejavu prispôsobuje situácii. 

3. Používanie jazyka prispôsobuje sociálnym situáciám a vzťahom. 

22. Používa knihu správnym spôsobom. 

63. Rozhodne o pravdivosti ( áno/nie, platí/ neplatí) jednoduchých tvrdení. 

71. Rozpráva o prírodných reáliách známeho okolia. 

120. Predstaví sa deťom i dospelým, oslovuje menom rovesníkov v triede, pozná 
mená učiteliek v triede.  

121. Nadväzuje  adekvátny sociálny kontakt ( verbálny i neverbálny) s inými osobami 
– deťmi i dospelými. 

122. Volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu  a odzdraví primerane 
situácii. 

123. Používa prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu. 

124. Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania. 

125. Správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým. 

126. Identifikuje pozitívne a negatívne  ľudské vlastnosti. 

127. Spolupracuje v skupinovej činnosti na základe osobných predpokladov. 

128. Sústredí sa na činnosť na základe zapojenia vôľových vlastností. 

129. Dokončuje individuálnu alebo skupinovú činnosť. 

132. Opíše aktuálne emócie. 

133. V dialógu vie vypočuť iných (detí i dospelých). 

134. Rozlišuje vhodné a nevhodné  správanie. 

135. Požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje a poďakuje za pomoc od druhých. 

136. Poskytne iným pomoc. 

137. Obdarí druhých. 

138. Podelí sa o veci. 

139. Ocení  dobré skutky. 

140. Presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom. 

141. Nenásilne rieši konflikt. 

142. Odmieta nevhodné správanie. 

144. Uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania. 

145.  Pozná na elementárnej úrovni svoje práva a splniteľné povinnosti. 

196. Má osvojené základné hygienické návyky ( použitie toalety a toaletného papiera, 
umývanie rúk po použití toalety, umývanie rúk pred jedlom a po zašpinení sa). 

197. Ovláda základné sebaobslužné činnosti. 

198. Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania( desiata, obed, olovrant), používa 
príbor a dodržiava čistotu pri stolovaní. 

199. Udržiava poriadok vo svojom okolí. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ROZPIS TÉM PODĽA ROĆNÝCH OBDOBÍ 

 
 Hurá, už sme v škôlke. 

 Tu žijem, tu bývam. 

 Ja, môj kamarát a ešte kto? 

 Farby jesene. 

 V našej záhrade. 

 Padá lístie šuchoce. 

 Letí šarkan, letí. 

 S babičkou a deduškom. 

 Čo rastie v lese. 

 Ako sa zvieratká  pripravujú na 

zimu. 

 Pozor na ceste. 

 Čím budem. 

 Hádaj z čoho som. 

 
 
 
 
 Sme spolu. 

 Naša planéta Zem. 

 Život nie je iba rozprávka. 

 Je tu leto. 

 Už to poznám, už to viem. 

 

 

 Z rozprávky do rozprávky. 

 Buď opatrný! 

 Poďme jari oproti. 

 Zvieratá na našom dvore. 

 Les je náš kamarát. 

 V zdravom tele, zdravý duch. 

 Šiby, ryby. 

 Ja som človek, ty si človek. 

 Pri potoku, pri rybníku. 

 Komu kvietok darujem. 

 Krása z lúk a záhrad. 

 Ríša pod lupou. 

 Kamaráti v ZOO. 

 

 
 
 Vitaj, vitaj Mikuláš. 

 Zlatá rybka. 

 Tešíme sa na Vianoce. 

 Zimné športy. 

 Prosba vtáčkov. 

 Moje telo. 

 Krajina snehu a ľadu. 

 Moja rodná vlasť. 

 Od rána až do večera. 

 Čarovné slovíčka. 

 Fašiangy, Turíce. 
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Cieľom hodnotenia detí je poskytnúť rodičom a pedagógom spätnú väzbu o napredovaní, 

prípadne stagnácii dieťaťa pri osvojovaní si vedomostí, zručností a návykov zohľadňujúcich jeho 

individuálne vekové požiadavky. Súčasťou hodnotenia je aj povzbudenie, motivácia a tiež 

hľadanie nových možností pre skvalitnenie pedagogického pôsobenia na dieťa. 

Každé dieťa v MŠ má svoje  portfólio, zložené zo súboru prác  za určitú dobu edukácie, spravidla 

za jeden školský rok. Slúži ako dokument poskytujúci pohľad o rozvoji osobnosti a napredovaní 

dieťaťa v jednotlivých oblastiach, poskytuje aj spätnú väzbu pre ďalšiu prácu s dieťaťom. 

 

Na hodnotenie dieťaťa využívame širokú škálu metód, medzi ktoré patrí: 

 pozorovanie činnosti dieťaťa 

 rozhovor 

 anamnéza 

 analýza produktov detí 

 portfólio (je súčasťou pedagogickej diagnostiky) 

 kresba postavy 

 hra 

 slovné hodnotenie 

 pedagogická diagnostika 

 

Pedagogická diagnostika – záznamové hárky slúžia na  zaznamenávanie  úrovne detských 

schopností, vedomostí a spôsobilostí. Typy pedagogickej diagnostiky: vstupné, priebežné 

a záverečné. Cieľom je získať prvotné informácie o dieťati, ktoré nastúpilo na povinné 

predprimárne vzdelávanie a realizuje sa po dovŕšení predškolského veku, spravidla v poslednom 

roku dochádzky do MŠ. Priebežnú diagnostiku vykonávajú učiteľky viackrát v priebehu 

školského roka. Dôležitou súčasťou je aj sebahodnotenie detí. Všetky typy diagnostiky sú 

dôležité v pedagogickej práci učiteľa. Na základe týchto poznatkov učiteľky  polročne spracujú 

hodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov. Súhrn celoročných hodnotení je jedným                         

z podkladov  k vypracovaniu správy o výsledkoch, napredovaní a schopností dieťaťa pred 

nástupom do prvého ročníka základnej školy. 

 

Jedným z hlavných kritérií hodnotenia detí v našej MŠ je zameranie na hlboké vnútorné 

poznanie dieťaťa, jeho individuálnych špecifík, nie len z hľadiska výkonovej úrovne, ale najmä 

z hľadiska jeho túžob, emócií, želaní, sociálnych vzťahov a pod. Vyhodnocovanie nie je robené 

na istej vzorke populácie, ale je veľmi špecifické, orientované na konkrétny prípad, či na mieru 

individuálneho pokroku. Výstupom z takejto formy hodnotenia nie sú údaje vedúce 

k porovnávaniu s populačnou normou, či detí navzájom, výstupom sú prípadové štúdie, vyššie 

uvedené analýzy, portfóliá, či alebo iné formy záznamov. Dôležité je dlhodobé pozorovanie 

dieťaťa učiteľkou, v podporovaní jeho individuálneho rozvoja a v zabezpečení optimálneho 

individuálneho pokroku 

 7. Hodnotenie detí  
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Zoznam použitých skratiek: 
 
ZŠ s MŠ – Základná škola s materskou školou 
        MŠ – materská škola,  
        VŠ – výkonový štandard, 
    ŠkVP  – školský vzdelávací  program, 
PPV – povinné predprimárne vzdelávanie. 
 
 
 


