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1. Vymedzenie vlastných cieľov  

V materskej škole sa snažíme poznať individuálne potreby našich detí. Pri plánovaní 

vychádzame z toho, čo dieťa vie, potrebuje a čo mu prináša radosť. Poskytujeme kvalitnú 

výchovu a vzdelávanie, ktoré je rešpektuje Štátny vzdelávací program a princípy pedagogiky 

Montessori.  

✓ Vytvárať pozitívnu sociálnu klímu tak, aby deti do materskej školy prichádzali 

s radosťou a odnášali si pozitívny zážitok. 

✓ Využívať metódy z matematiky Hejného 

- Krokovanie. 

- Schody, 

- Autobus. 

✓ Využívať stratégie a princípy pedagogiky Montessori. 

- Pomôž mi, aby som to dokázal sám. Vytvárať podmienky, aby dieťa samo získalo 

nové vedomosti. 

- Ruka je nástrojom ducha. Rozvíjať myslenie a reč prostredníctvom manipulácie 

s vecami. 

- Trojstupňová výuka. Pomenovanie, znovupoznanie a aktívne ovládanie. 

- Práca s chybou.  Možnosť sa opraviť a skontrolovať správnosť riešenia. 

✓ Oživiť vzdelávacie témy netradičnými výchovno – vzdelávacími formami ako beseda, 

exkurzia, tvorivá dielňa a pod. 

✓ Oboznámiť detí s cudzími jazykmi hravou formou. Anglický jazyk a španielsky jazyk. 

✓ Zamerať aktivity detí na spätosť s prírodným prostredím (mokré a zmiešané aktivity). 

✓ Viesť deti k vzájomnej spolupráci, rešpektovaniu sa a vytváraniu príjemnej rodinnej 

klímy. 

✓ Rozvíjať umelecké a estetické cítenie cez hudobné, výtvarné, dramatické a pohybové 

aktivity. 

✓ Otužovať detský organizmus v každom ročnom období cez rôzne športové, pohybové 

a spontánne aktivity a hry s vodou. 

✓ Umožniť dieťaťu pozitívny zážitok aj prostredníctvom spolupráce s externými 

vzdelávacími a inými inštitúciami. 

✓ Podporiť  detský potenciál zapájaním sa do súťaží a aktivít organizovaných mestom 

Košice. 
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2. Vlastné zameranie školy   

✓ Zaujímavé a pestré edukačné aktivity s využitím princípov pedagogiky Montessori: 

- rozvíjať jemnú motoriku a úchop ceruzy v pripravenom prostredí, 

- rozvíjať predčitateľskú  gramotnosť aj s využitím Montessori pomôcok, 

- objavovať zaujímavé vlastnosti rôznych prírodných a umelých materiálov, 

- experimentovať a bádať, 

- rozvíjať priestorové a logické myslenie , 

- rozvíjať základné  informatické zručnosti pri manipulácii s interaktívnou tabuľou. 

- pri rôznych aktivitách podporovať hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti detí. 

✓ Práca v skupinách: 

- diferencovať úlohy  podľa individuálnych možností detí. 

✓ Spätosť s prírodným prostredím: 

- pohybovať sa na čerstvom vzduchu za každého počasia, 

- uskutočňovať vychádzky do prírody (parku) v každom ročnom období,  

- ponúknuť deťom bádateľské aktivity, 

- sánkovať a kĺzať sa s dôrazom na bezpečnosť, 

- viesť deti k fair - play pravidlám aj cez športové hry,  

- pripraviť deťom hry v piesku,  

- pripraviť deťom hry so snehom, 

- otužovať deti vodou aj prostredníctvom mokrých aktivít, 

- oboznámiť deti so základmi plávania, korčuľovania a lyžovania. 

✓ Socializácia a rozvoj komunikačných zručností: 

- zdieľať vlastné nápady, návrhy v skupine,  

- rozvíjať jazykové zručnosti aj v cudzích jazykoch, 

- vztvárať prostredia na oboznámenie sa s anglickým a španielskym jazykom, 

- predchádzať konfliktom a vzájomne si pomôcť. 

✓ Environmentálne aktivity zamerané na ochranu životného prostredia, 

- navštevovať park v jednotlivých ročných obdobiach (jeseň, zima, jar, leto), 

- recyklovať odpad, 

- oboznámiť sa s rôznymi druhmi semienok, záhradkárskymi nástrojmi a spôsobom 

sadenia,  

- starať sa o školskú záhradu (črepníky). 

✓ Spolupráca s rodinou: 

- zapojiť deti a rodičov do spoločných aktivít materskej školy, 

- organizovať tvorivé dielne, 
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- uskutočňovať cvičenie s rodičmi, 

- ponúknuť ochutnávku zdravých jedál, 

- podporovať dobrovoľníctvo rodičov v materskej škole. 

✓ Spätosť školy so životom: 

- navštevovať  bábkové divadlo, galériu, botanickú záhradu, múzeum a knižnicu, 

- spolupracovať s CVČ Dominom a s lezeckou stenou Rozlomity, základnou školou, 

- organizovať besedy a exkurzie. 

✓ Podieľať  sa na živote mesta Košice: 

- pripraviť vianočné vystúpenie, vystúpenie pre starých rodičov, 

- zapojiť sa do aktivity Deň materských škôl na Slovensku, 

- pozvať rodičov na vystúpenie ku oslave Dňa matiek. 

                                                                               

3. Stupeň vzdelania   

Predprimárne vzdelanie  

 

4. Dĺžka dochádzky   

1-4 roky                                                                                               

 

5. Formy výchovy a vzdelávania  

celodenná                                                  

 

6. Učebné osnovy    

Učebnými osnovami sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho 

vzdelávacieho programu.                                                                                                

 

7. Východiská plánovania 

Výchova a vzdelávanie prebieha vo vekovo zmiešaných triedach detí. K dispozícii sú 4 

obsahové celky, ktoré sa prelínajú v týždenných témach s využitím princípov pedagogiky 

Montessori a prvkov Hejného metódy. 

 

Témy v týždenných plánoch sú dané podľa ročných období a individuálnych špecifík 

jednotlivých mesiacov, udalostí a aktivít. Každý mesiac má spravidla 2 až 4 témy. 
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Činnosti sú dané výkonovými štandardami a ich výkonovými úrovňami. Práca je špecifická a 

preto uprednostňujeme prácu v skupinách. Dieťa má možnosť vybrať si z ponúknutých 

aktivít.  

 

Hry a činnosti podľa výberu detí:  

Pri príchode detí do materskej školy, pani učiteľka dieťa privíta, oboznámi a ponúkne dieťaťu 

aktivity, ktoré sú v súlade s témou a vzájomne sa prelínajú s hlavnými vzdelávacími 

aktivitami. Dieťa sa rozhodne, či sa chce hrať podľa vlastného výberu, alebo si vyberie zo 

vzdelávacej ponuky. Pri ranných aktivitách sa kladie dôraz na využívanie stratégií Montessori 

pedagogiky a príprave prostredie pre oboznamovanie sa aj s cudzími jazykmi. 

Zdravotné cvičenie:  

Učiteľka si vyberie zdravotné cviky, ktoré sú špecifické podľa vývinových možností detí. 

Vyberá si menej cvikov, ale kvalitne ich s deťmi precvičuje.  

Vzdelávacie  aktivity:    

Vzdelávacie aktivity sa začínajú spoločne, väčšinou krátkou motiváciou a vysvetlením  

vzdelávacích aktivít. Ranné aktivity sa prelínajú s hlavnými vzdelávacími aktivitami. 

Učiteľka tvorivo a flexibilne kombinuje aj viacero vzdelávacích oblastí. Deti pracujú 

v skupinách. Učiteľka sama rozhoduje s ktorou skupinou individuálne pracuje. Podporuje 

hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti detí. 

Pobyt vonku 

Vzhľadom na špecifiká lokality materskej školy, pobyt vonku sa väčšinou realizuje 

vychádzkami do okolitého  prostredia ale aj športovými aktivitami v mestskom 

a v neposlednom rade spontánnymi hrami na školskom dvore. 

Hry a činnosti podľa výberu detí 

Popoludňajšie aktivity sú zamerané na podporu, opakovanie, upevňovanie tzv. reflexiu. 

 

8. Vyučovací jazyk                                                                                                             

Slovenský, štátny jazyk Slovenskej republiky. 

 

9. Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania     

Rozlúčka s predškolákmi. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania sa vydáva na 

základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa.               
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10. Materiálno-technické a priestorové podmienky 

Materská škola je 2 triedna. Poskytuje celodennú alebo poldennú výchovu a vzdelávanie 

deťom vo veku od dvoch do šesť rokov a deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

Triedy sú vekovo heterogénne, tzn. vekovo zmiešané spravidla: Trieda Sedmokrásky: 3– 6 

ročné deti, trieda Tulipány: 3 – 6 ročné deti a deti s odkladom školskej dochádzky.  

Materská škola disponuje pohybovou miestnosťou, ktorá je vybavená základnými 

telovýchovnými náradiami a náčiniami. Ďalej disponuje tvorivou dielničkou vybavenou 

pomôckami ku rozvíjaniu výtvarno-pracovnej expresívnej kreativity detí. Okolo materskej 

školy sa nachádza školská záhrada so šmýkačkami, funkčným pieskoviskom a zdravotným 

chodníkom. Súčasťou materskej školy je sauna pre deti. Záhrada pri škole ponúka priestor na 

pestovanie rastlín. Deti tu pozorujú ročné obdobia v súvislosti so životným cyklom stromov,  

kríkov a iných rastlín, uskutočňujú tu aktivity praktického života.  

Materská škola je vybavená prostredím, ktoré v plnej miere zohľadňuje princípy Montessori 

pedagogiky a pri výchove a vzdelávaní sa používajú prevažne pomôcky Montessori 

pedagogiky: 

- zariadenie je prispôsobené rozmermi deťom: nábytok, obrazy, zrkadlá zavesené 

vo výškovej úrovni detí. 

- v otvorených poličkách vo výške prístupnej všetkým deťom sú uložené iba pomôcky a 

náradie, ktoré môžu deti používať. 

- miestnosti sú esteticky zladené, výzdoba však je veľmi jednoduchá a funkčná (náučného 

charakteru), aby zbytočne neodpútavala ich pozornosť. 

- prostredie umožňuje dieťaťu voľnosť pohybu, možnosť dotýkať sa, manipulovať 

a skúmať. Dieťa má k dispozícii dostatočne veľký priestor na to, aby sa mohlo voľne 

pohybovať po triede.  

- trieda ponúka činnosti, ktoré rozvíjajú hrubú aj jemnú motoriku a podporuje intelektuálny 

rozvoj dieťaťa.  

- každá trieda má knižný kútik, kde sú na otvorených policiach vystavené rôzne knižky. Je 

to priestor na individuálne aj skupinové čítanie.  

- voľne k dispozícii sú hudobné nástroje.  

- každá trieda je vybavená elipsou, ktorá je na koberci vyznačená páskou. 

- všetky deti majú k dispozícii svoj vlastný učebný koberček. 

V hornej triede sa nachádza interaktívna tabuľa, ktorá spĺňa všetky požiadavky k plneniu 

vzdelávacích štandardov z oblasti Matematika a práca s informáciami podľa Štátneho 

vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a využíva sa 

ako súčasť modernizácie výchovy a vzdelávania detí v materskej škole. 
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11. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 

Medzi základné hodnotiace metódy v našej materskej školy patria: 

- diagnostika, 

- portfólio dieťaťa (výtvarné práce, fotografie, videá), 

- pozorovanie, 

- vzájomné konzultácie s rodičmi. 

Keďže práca v dvojtriednej materskej škole je špecifická  tzn. plánovanie, nadväznosť 

jednotlivých aktivít, spoločné pôsobenie a hodnotenie je neoddeliteľnou súčasťou vzájomnej 

spolupráce všetkých učiteliek. 

Pri hodnotení výchovno-vzdelávacieho procesu vychádzame z evaluačných otázok 

zaradených v Štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských 

skolách. 

 

12. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

Kontrolnú činnosť vykonáva riaditeľka školy. Kontrola je priebežná a systematická.  

Vo vzťahu k pedagógovi sa zameriava na: 

- spoločné plánovanie, 

- prístup k deťom (atmosféra, správanie, disciplína...), 

- kvalitu výchovno – vzdelávacieho procesu (pripravené aktivity, pomôcky, 

organizáciu...), 

- zapájanie sa do diania v materskej škole. 

Vo vzťahu k nepedagogickým zamestnancom na: 

- čistotu a poriadok v interiéri a exteriéri materskej školy, 

- ochotu spolupracovať, 

- podieľanie sa na živote materskej školy. 

Hodnotenie je náročná personálna činnosť. V našom kolektíve považujeme vzájomnú 

komunikáciu, ústretovosť a ochotu za základné predpoklady úspešnej spolupráce. 
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Záznamy o revidovaní 

 

19.08.2019 

Zmena tém k novému školskému roku 

2019/2020 (viď príloha). 

 
4.09.2020 

Vzdelávacie témy sú názvy kníh detskej 

literatúry: 

September 2020: Čo si hračky rozprávali, M. 

Ďuríčková 

Október 2020: Ťahal dedko repku, ľudová 

November 2020: O 12 mesiačikoch. Ľudová 

December 2020:  Deduško Večerníček. J. 

Pavlovič 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

    

 

 


