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1. Názov školského vzdelávacieho programu 

          Názov školského vzdelávacieho programu materskej školy, Mierová 141 a Elokovaného 

pracoviska, Školská 21 Svit je SVITUŠKOVO. 

2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania 

 Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našej materskej škole sme si stanovili 

v súlade so všeobecnými cieľmi ustanovenými v Štátnom vzdelávacom programe pre 

predprimárne vzdelávanie v materských školách, s cieľmi výchovy a vzdelávania ustanovenými 

v školskom zákone, s cieľmi stanovenými v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy, s 

potrebami a záujmami detí, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov a vlastným 

zameraním školy. 

Hlavným cieľom ŠkVP je rozvíjať celostnú osobnosť dieťaťa vo všetkých troch 

oblastiach (afektívnej, psychomotorickej a kognitívnej) tak, aby bola pripravená na vstup  ZŠ 

a život v spoločnosti. Vychádzali sme z podmienok materskej školy, osobitosti predškolského 

vzdelávania a doterajších skúsenosti. 

Ciele výchovy a vzdelávania v našom ŠkVP sú zamerané na podporovanie a rozvoj:  

- komunikačných kompetencií prostredníctvom aktivít zameraných na rozvoj 

predčitateľskej gramotnosti (ranné kruhy, práca s textom a schopnosťou vystupovať 

pred verejnosťou na besiedkach a školských akadémiách); 

- matematických kompetencií a kompetencií v oblasti vedy a techniky prostredníctvom 

zážitkového učenia zameraného na každodenný život, na schopnosť kriticky myslieť, 

pozorovať javy prírody (týždeň zameraný napr. na tému Malí vedci, kde zisťujeme ako 

fungujú predmety, veci a javy okolo nás); 

- digitálnych kompetencií, ktoré rozvíjame prostredníctvom digitálnych hračiek, 

programov na interaktívnej tabuli, kde sa deti učia pracovať s počítačom, interaktívnou 

tabuľou a digitálnymi hračkami v hrách a hrových aktivitách; 

- sociálnych a personálnych kompetencií návštevou rôznych zariadení – dom seniorov pri 

príležitostí Mesiaca úcty k starším, Vianočných vystúpení pre seniorov, školských 

akadémií pri príležitostí Dňa matiek, Dňa rodiny, Deň detí, kde sa deti učia 

spolupracovať, vystupovať pred ostatnými, čím posilňujeme úctu k rodičom a ostatným 

osobám;   

- telesnej výchovy, starostlivosti o svoje zdravie prostredníctvom pravidelných 

turistických vychádzok,  aktivít zameraných na Svetový deň bez áut, Deň na kolieskach, 
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behom mestom Svit a projektom zameraným na zdravý životný štýl „Špinďúra“, 

sezónnymi činnosťami a kurzami (plavecký, lyžiarsky), cvičením v telocvični ZŠ 

Komenského (spolupráca), cvičením powercrossclub Svit, vytrvalostnou chôdzou 

Nordicwalking, bežeckou súťažou „Beh za zdravím“, zdravotným cvičením na 

školskom dvore;  

- občianskych kompetencií prostredníctvom spoznávania svojho okolia, regionálnych 

zvykov,  návštevy u primátorky počas témy Mesto Svit, čím posilňujeme úctu 

a pozitívny vzťah k svojmu mestu a Slovenku; 

- pracovných kompetencií aktivitami zameranými na predmety a činnosti bežného života. 

Deti využívajú náradia pri úprave školského dvora a okolia MŠ – hrabanie lístia, úprava 

a starostlivosť o vyvýšené záhony, pečenie jablkového koláča v téme Z deduškovej 

záhrady – ovocie, krájanie zeleniny a ovocia na šaláty,  pečenie medovníkov na 

Vianočné trhy; 

Poslaním našej materskej školy je  poskytovanie výchovy a vzdelávania deťom od 2,5. – 6. 

rokov, rešpektujúc ciele výchovy a vzdelávania zo školského zákona a ŠkVP a podporovanie 

osobnostného rozvoja detí v kognitívnej, psychomotorickej a sociálno-emocionálnej oblasti 

s cieľom pripraviť deti na vstup do základnej školy a život v spoločnosti v duchu vzájomného 

porozumenia, znášanlivosti a tolerancie s ohľadom na: 

1. uznávanie individuality každého dieťaťa; 

2. pestovanie pocitu dôvery, bezpečia a lásky prostredníctvom láskavého prístupu 

a vytýčených pravidiel; 

3. uľahčovanie nadobúdania poznania aktivizujúcimi metódami; 

4. utváranie návyku zdravého životného štýlu; 

5. viesť k samostatnosti a zodpovednosti. 

Vlastné zameranie školy 

Od 1.9.2017 je materská škola právnym subjektom s elokovaným pracoviskom Školská 

21, Svit – Podskalka. Výchovu a vzdelávanie zabezpečujeme prostredníctvom spoločného 

školského vzdelávacieho programu „SVITUŠKOVO“, ktorý rešpektuje individuálne potreby 

a záujmy dieťaťa. Výchovno-vzdelávací proces uprednostňuje zážitkové učenie. Lokalita 

materskej školy poskytuje bohaté možnosti športovej činnosti v prírodných podmienkach 

a vybudovaných areáloch, preto sa zameriame vo zvýšenej miere na rozvoj pohybových 

zručností a koordinačných schopností detí. Súčasné výskumy totiž preukazujú, že  6% detí na 



6 

 

Slovensku trpí nadváhou; 12% detí na Slovensku je obéznych; 40 – 60 % detí má pred 

nástupom do ZŠ  nesprávne držanie tela a veľké množstvo detí má ploché nohy. A práve 

pravidelnými a sezónnymi pohybovými aktivitami ovplyvníme zdravý rast detí a vypestujeme 

u nich celoživotný pozitívny vzťah k pohybu. 

Realizácia vlastného zamerania prebieha zvyšovaním kvality edukačného prostredia a 

edukačného procesu a to: 

- podporou zdravého životného štýlu realizáciou projektu Zeleninkové šialenstvo zameraného 

na zvyšovanie konzumácie zeleniny, ovocia a propagovaním zdravej výživy na nástenkách 

v MŠ;  

- podporovaním boja proti obezite detí formou rôznych športových aktivít, ponukou 

športových kurzov plávania, lyžovania, cvičením v telocvični ZŠ Komenského (spolupráca),  

cvičením powercrossclub Svit, vytrvalostnou chôdzou Nordicwalking, bežeckou súťažou 

„Beh za zdravím“, skokom do diaľky a aktivitami na kolieskach; 

- plnením úloh Národného akčného plánu v prevencii obezity na roky 2015-2025; 

- environmentálnou výchovou – realizáciou pobytov vonku, organizovaním turistických 

vychádzok do prírody, organizovaním dennej školy v prírode, projektom Špinďúra 

v kráľovstve Čistoty; 

- mediálnou výchovou – rozvíjaním informačných kompetencií, schopnosťou zaobchádzať s 

rôznymi druhmi médií, schopnosťou vyberať z mediálnej ponuky vekuprimerané filmy, 

rozprávky a príbehy s pozitívnym etickým záberom; 

- využívaním IKT v edukačnom procese, rozšírením učebných pomôcok o digitálne 

interaktívne pomôcky ako sú: digitálny mikroskop, fotoaparát, kamera, mikrofón, včielka 

Bee-Bot, Logico Primo; 

- využívaním aktivizujúcich metód vo vzdelávaní, aplikovaním metód a foriem podporujúcich 

rozvoj osobnosti dieťaťa; 

- spoluprácou s rodinou a zvyšovaním záujmu rodičov i verejnosti o edukačnú činnosť v MŠ, 

propagovaním aktivít MŠ v regionálnych médiách a prostredníctvom webovej stránky školy, 

organizovaním akcií a projektov v spolupráci s rodinou. 

3. Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského 

vzdelávacieho programu. 

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného roka vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa 
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spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne 

školskú spôsobilosť. Na povinné predprimárne vzdelávanie môže byť prijaté dieťa, ktoré  

nedovŕšilo piaty rok veku do 31.augusta na základe žiadosti rodičov, súhlasného vyjadrenia 

príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasného vyjadrenia všeobecného lekára pre 

deti a dorast. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o získaní predprimárneho 

vzdelávania.  

4. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania  

Dĺžka dochádzky detí do materskej školy je od 1 do 4 rokov. Na predprimárne vzdelávanie 

v materských školách sa prijíma spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku. 

Výnimočne možno prijať dieťa od dvoch rokov veku. Na povinné predprimárne vzdelávanie sa 

prijíma dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku, a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej 

školskej dochádzky alebo mu bolo dodatočne odložené plnenie povinnej dochádzky. Forma 

výchovy a vzdelávania je celodenná s umožnením poldennej prevádzky podľa rozhodnutia 

rodičov. 

5. Učebné osnovy 

Naše školské kurikulum vychádza zo vzdelávacích štandardov Štátneho vzdelávacieho 

programu schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

s platnosťou od 1. septembra 2016 a je organizované v jedenástich  rámcových obsahových 

celkoch. 

Naša materská škola má vypracované učebné osnovy v podobe 11 obsahových celkov/ 

projektov/, s prihliadnutím na vlastné osobitosti obsahu výchovy a vzdelávania, charakter 

výchovno-vzdelávacej činnosti  a osobitosti učenia a učenia sa detí. 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti majú odporúčací charakter. Vyjadrujú postup 

pri dosahovaní výkonových štandardov v rámci obsahových celkov. Učiteľky si ich môžu 

dopĺňať aj priebežne v závislosti od vzdelávacích potrieb a rozvojovej úrovne detí, ako aj 

v závislosti od nimi preferovaného, či uplatňovaného učebného štýlu tak, aby zabezpečili 

podmienky pre aktívne a zmysluplné učenie sa.  

Učebné zdroje predstavujú zdroj informácií pre deti, ale aj učiteľky. Učebnými zdrojmi 

sú: detská literatúra, encyklopédie, detské časopisy, učebnice, odborná literatúra, odborné 

časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod. Materská škola 

si učebné zdroje dopĺňa podľa vlastných potrieb a špecifík. Konkrétne učebné zdroje sa 
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uvádzajú k jednotlivým obsahovým celkom/projektom/. Okrem týchto učebných zdrojov je 

učebným zdrojom celý interiér aj exteriér materskej školy ako aj širšie okolie materskej školy. 

Metódy a prostriedky hodnotenia plnenia /splnenia/ dosiahnutia vytýčených 

výkonových štandardov ( špecifických cieľov) konkrétnych obsahových celkov. Na hodnotenie 

dosiahnutia stanovených cieľov použijeme autoevalváciu, budeme uvažovať o tom, či využité 

metódy boli dostatočne účinné, čo by sme v budúcnosti vykonali iným účinnejším spôsobom na 

zefektívnenie edukačného procesu. Budeme využívať formatívne hodnotenie, ktorého 

podstatou bude teda spätná väzba ako informácia o správnosti či nesprávnosti postupu či 

splnení úlohy. Sumatívnym (finálnym) hodnotením bude polročné a celoročné hodnotenie, 

ktoré zaznamenávame v správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch. 

Učebné osnovy sme vytvorili v záujme detí, aby rešpektovali možnosti a schopnosti, 

ich potreby. Pri  tvorbe osnov sme prihliadali na to: 

• čo má dieťa vedieť, poznať, byť schopné urobiť, dokázať, dosiahnuť, 

• čo by malo dieťa vedieť, poznať, byť schopné urobiť, dokázať, dosiahnuť, 

• čo by mohlo dieťa vedieť, poznať, byť schopné urobiť, dokázať, dosiahnuť. 

Učebné osnovy sme rozdelili do 11 obsahových celkov, z čoho každému jednému 

prislúcha jeden mesiac. Ku každému obsahovému celku je pridelených 4-5 tém, z ktorých si 

pedagóg vyberie jednu tému, ktorú naplánuje v danom týždni. Pedagóg sa nemusí riadiť 

striktnou postupnosťou v témach nasledujúcich za sebou. Všetky témy obsahového celku nie je 

potrebné splniť. Potrebné je splniť výkonové štandardy z učebných osnov do ukončenia 

predprimárneho vzdelávania dieťaťa. Ak vznikne situácia, že obsahový celok bude trvať viac 

ako 4 týždne, učiteľka môže použiť vybranú tému na dlhšie časové obdobie. Pri každom 

obsahovom celku sú odporúčané výkonové štandardy z určitej vzdelávacej oblasti, ktoré sú ich 

tematickým naplnením. Do obsahového celku si môže pedagóg zvoliť ktorýkoľvek výkonový 

štandard z učebných osnov, ktoré sa nachádzajú za 11 obsahovými celkami. Jedná sa 

o vzdelávacie štandardy, ktoré neobsahujú konkrétne tematické zameranie a preto 

ponechávame učiteľkám možnosť ich voľného výberu. Výkonové štandardy sme nijako 

neupravovali, prebrali sme ich kompletne zo Štátneho vzdelávacieho programu pre 

predprimárne vzdelávanie, pretože si myslíme, že sú usporiadané logicky a prehľadne. 

Považovali sme ale za potrebné  doplniť ich o tieto výkonové štandardy zamerané na sezónne 

činností, ktoré nám pri plánovaní lyžiarskeho a plaveckého výcviku chýbali:  
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                               Výkonové štandardy: 

• Pohybuje sa v rôznom prostredí (sneh, ľad, voda) bez strachu a zábran; 

• Využíva na pohyb rôzne pomôcky – sane, lyže; 

• Zvláda na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zručnosti a schopnosti - základy 

lyžovania, sánkovania a plávania; 

 

Výkonové štandardy sa môžu počas roka opakovať, no treba predchádzať častému preferovaniu 

jednej oblasti či podoblasti a tak i štandardov.   

 Pri tvorbe učebných osnov sme vychádzali z podmienok materskej školy, osobitosti 

predškolského vzdelávania a doterajších skúsenosti. Umožňujeme deťom učiť sa aktívne, na 

základe zážitkov, v interakcii s ostatnými deťmi či dospelými kriticky myslieť, samostatne 

vystupovať a komunikovať. Viac sa budeme zameriavať na zdravý životný štýl v oblasti 

zdravej výživy a pohybového rozvoja. V environmentálnej výchove budeme  objavovať, bádať, 

pozorovať zmeny v prírode v blízkom lese, na školskom dvore a pozorovať rieku Poprad. 

V prosociálnom správaní sa budeme zameriavať na ľudí v blízkom a širšom okolí, čiže rodinu 

a spoluprácu s ňou.  


