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Názov školského vzdelávacieho 

programu: 
ROK S CHROBÁČIKMI 

Dĺžka štúdia:  
Niekoľkoročná dochádzka detí  

do materskej školy. 

Formy výchovy a vzdelávania: 

Celodenná výchovy a vzdelávania  

s možnosťou poldennej dochádzky 

dieťaťa do materskej školy.  

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk  

Stupeň vzdelania: Predprimárne vzdelávanie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



VLASTNÉ CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 

Hlavný cieľ: Vychovať jedinečnú osobnosť, ktorá dokáže zmysluplne, šťastne a 

spokojne prežiť detstvo, pripraviť sa zodpovedne na zvládnutie rôznych životných situácií a 

postupný vstup do života na základe humánnej a progresívnej výchovno-vzdelávacej činnosti.

  

Vlastné ciele materskej školy:  

 realizovať systematické a primerané predprimárne vzdelávanie zamerané na 

prípravu na vstup do ZŠ, 

 podporovať veku primeranú fyzickú schopnosť, úctu k svojmu telu a zdraviu, 

 upevňovať zdravé sebavedomie a sebaistotu, lásku k rodnej reči, 

 poskytovať základy pre celoživotné učenie, lásku k prírode, okolitému svetu 

a pestovať ochranárske postoje smerujúce k zachovaniu života na Zemi, 

 rozvíjať tvorivosť, fantáziu, obrazotvornosť a originalitu, rozmanitosť v riešení 

problémov,  

 darovať zážitok z úspechu, radosť, pocity jedinečnosti, výnimočnosti každý 

deň počas pobytu v materskej škole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poslanie materskej školy je vymedzené v slove CHROBÁČIK:  

 

CH 
Chrániť deti pred sociálno-patologickými vplyvmi. Charakterizovať neznáme 

pojmy a objavovať svet. Chcieť pomôcť, podporiť, povzbudiť. 

R 
Riešiť spoločne problémy. Realizovať tvorivé aktivity podporujúce 

získavanie nových poznatkov a zručností. Rešpektovať dohodnuté pravidlá. 

Rozumne a slušne sa správať. Radosť  z pobytu v materskej škole každý deň. 

O 

Otvárať materskú školu nielen pre deti predškolského veku ale aj ich rodičov 

a verejnosť. Osvojovať si psychomotorické zručnosti a schopnosti. 

Optimalizovať kognitívnu, senzomotorickú a sociálno-emocionálnu úroveň 

detí. Ochrana prírody a okolia.Optimizmus.Oslavy narodenín. Ohľaduplnosť. 

Očami dieťaťa pozeráme na svet. Ochota. Otužovaním predchádzať 

chorobám. Otvorená náruč učiteľov. 

B 
Bezpečná a príjemná klíma v materskej škole. Bádať a objavovať s deťmi 

svet. Besiedky a besedy pre rodičov. 

Á 
Asertívne riešiť každodenné situácie. Akceptovať ľudí okolo seba. Adaptovať 

sa na nové prostredie. Aplikovať získané poznatky v praxi. 

Č 
Činorodý hrový charakter edukačného procesu. Činorodosť v rôznych 

oblastiach. Čas na každé dieťa, čas na hry a rozprávky. Čítanie kníh, 

rozprávok a príbehov deťom. Činné dieťa.  

I 
Individuálne pristupovať ku všetkým deťom. Inklúzivne vzdelávať a vytvárať 

podmienky pre inklúzivne vzdelávanie. 

K 

Komunikovať a byť otvorený v komunikácii s deťmi, rodičmi, kolegami. 

Kontrolovať a regulovať svoje správanie. Kreatívne pristupovať k riešeniu 

úloh a problémov. Kvalifikovanosť pedagogického zboru. Kultúrne podujatia. 

Knihy ako zdroj poznatkov. Kamarátstvo.Kreativita. Kontakt dieťaťa so 

svetom. 

 

UČEBNÉ OSNOVY 

 

 Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu sú vzdelávacie štandardy 

vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie 

v materských školách.  



SPÔSOB A PODMIENKY UKONČENIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

A VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANÍ VZDELANÍ 

 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného roka predprimárneho 

vzdelávania. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom 

do 31. augusta dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Predškolské 

vzdelávanie môže dieťa predčasne ukončiť, ak nedovŕšilo šiesty rok veku pri dosiahnutí 

školskej spôsobilosti podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva  

a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorí odporučia predčasné zaškolenie 

dieťaťa. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania, ktoré sa vydáva len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu k 30. júnu 

príslušného kalendárneho roka. 

 

MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY 

 

Materská škola je 7-triedna, 6 tried je umiestnených v kmeňovej materskej škole  

na ulici Komenského 1162/38 a 1 trieda je na elokovanom pracovisku, Budatínska Lehota 31, 

Kysucké Nové Mesto. 

Budova kmeňového pracoviska sa skladá z dvoch časti – hlavnej a hospodárskej. V 

hlavnej budove sa nachádza 6 tried, ktoré sa využívajú na výchovno-vzdelávacie činnosti,  

spálne, ktoré sú súčasťou tried, zborovňa, kancelária riaditeľa školy, štyri kuchynky pri 

triedach, dve hlavné prechodové chodby, ktoré sú súčasne aj šatne detí na prízemí a poschodí, 

dve schodištia a dva vchody. Hospodársku budovu tvorí školská kuchyňa, sklady, kancelária 

vedúcej školskej jedálne a ekonómky, vchod pre príjem tovaru. Celý areál školy je 

zabezpečený oplotením, ktorý má dve brány (spredu a zozadu) a signalizačným zariadením, 

ktoré je napojené na mestskú políciu. Areál materskej školy má prevažne rovinatý charakter. 

Súčasťou areálu sú preliezky, lavičky, hojdačky a pieskoviská pre deti. 

Elokované pracovisko je umiestnené v účelovej, prízemnej, kamennej budove, ktorá je 

situovaná v okrajovej časti obce Budatínska Lehota. Je plynofikovaná. Tvorí ju vstupná 

chodba, zároveň slúži ako šatňa detí, trieda, stabilná spálňa, ktorá je oddelená nábytkom, 

zborovňa, školská jedáleň, kuchyňa, sklad potravín, umyvárka, WC detí a dospelých. 

Súčasťou materskej školy je aj školská záhrada, do ktorej sa vchádza cez šatňu detí. Je 

ohraničená kovovým oplotením. Deti využívajú na pobyt vonku aj ihrisko bývalej ZŠ / je  



v susedstve/. Do budovy je jeden hlavný vchod so schodišťom. Vedľa hlavného vchodu sa 

nachádza kotolňa. Vstup do areálu materskej školy je zabezpečený hlavnou bránou. 

  

VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

 

 Konkrétne zameranie a formy hodnotenia detí sú vypracované v ročnom pláne 

vnútornej kontroly školy vypracovanom v súlade s § 9 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŠ SR 

č. 306/2008 Z.z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. 

 

VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

ZAMESTNANCOV MATERSKEJ ŠKOLY 

 

 Konkrétne zameranie kontrolnej činnosti zamestnancov je vypracované v ročnom 

pláne vnútornej kontroly školy vypracovanom v súlade s § 9 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŠ SR 

č. 306/20058 Z. z. v znení vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z. z. 

 

 


