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1.  NÁZOV VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

 

 

                         CEZ ROZPRÁVKY DO ŠKOLY 

 

 
„Každá rozprávka je čarovným zrkadlom, 

ktoré odráža kúsok z nášho vnútorného sveta.“ 

Bruno Bettelheim 

 

 

 

Vo svete dieťaťa má rozprávka nezastupiteľné miesto; v dospelosti už človek pri jej počúvaní 

nikdy neprežije to, čo prežíva dieťa, neponorí sa naplno do čarovného sveta, nebojí sa spolu    s 

hrdinom, necíti úľavu, keď drakovi na zem padne i posledná hlava. Dospelý už svet okolo seba 

i jeho nástrahy väčšinou pozná, je socializovaný, vybudoval si vlastnú identitu, získal mnohé 

skúsenosti, poučil sa často krát i na vlastných chybách. Dieťa má túto cestu ešte pred sebou. A 

blízky, citovo zrelý človek, ktorý je vnímavý voči potrebám dieťaťa, ho prinajmenšom na 

začiatku tejto cesty dokáže citlivo viesť a sprevádzať, mnohé vysvetliť. V predškolskom veku 

je priestor na to, aby sa k dieťaťu prihovoril príbeh, aby mu svojim symbolickým jazykom 

povedal aj to, čo je slovami tak ťažko vypovedateľné, aby v ňom zanechal stopu, zasadil 

semienko, ktoré sa prebudí k životu v pravý čas, čo v našej materskej škole úspešne používame. 

 

 

2.  VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY                                            

A VZDELÁVANIA  

 

Zámerom  aktivít v  Súkromnej materskej škole Stella je využívanie výchovno – vzdelávacích  

procesov, ktoré súvisia  s prežitými udalosťami v živote detí a ktoré podnecujú prenos 

získaných skúseností do ďalšieho života dieťaťa. Cieľom je klásť hlavný dôraz na činnosť 

dieťaťa- najmä na hru, ktorá má dieťaťu umožniť získavať poznatky vlastnou aktivitou 

prostredníctvom zážitkového učenia. V materskej škole sa budeme podieľať na vytváraní 

priaznivej výchovno-vzdelávacej klímy, ktorá pôsobí podporne na rozvíjanie tvorivosti 

a emocionálneho prežívania dieťaťa. Prostredníctvom zážitkov získaných doma, v materskej 

škole, v prírodnom a kultúrnom prostredí a využitím prostriedkov ako sú i sebapoznávacie 

a k skupinovej spolupráci smerujúce aktivity, hry všetkých typov, modelové situácie, besedy 

a diskusie, primerane fyzicky a psychicky provokujúce situácie, dramatické a tvorivé dielne, 

budeme vytvárať základy emocionálnej gramotnosti, prosociálneho správania, sociálnej 

komunikácie a schopnosti nadväzovať medziľudské vzťahy – napĺňať potrebu dieťaťa pri 

kontakte s rovesníkmi. 

V prípade nástupu detí so ŠVVP, resp. detí cudzincov do materskej školy, vie materská škola 

vytvoriť podmienky na ich zaškolenie. Pedagogickí zamestnanci materskej školy realizujú 

inkluzívne vzdelávanie v praxi. 

 

 

3.   STUPEŇ VZDELANIA, KTORÝ SA DOSIAHNE ABSOLVOVANÍM 

ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ALEBO JEHO UCELENEJ 

ČASTI 

 
Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného roka vzdelávacieho programu 

odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v 



 

školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. 

Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa 

vyjadrenia príslušného centra poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže 

plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov).  

Doklad o získanom stupni vzdelania vydá riaditeľ materskej školy len dieťaťu, ktoré absolvovalo 

posledný rok vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. 

  

 

 

4.  VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY, DĹŽKA DOCHÁDZKY, FORMY VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA 

 

4.1. Zameranie školy 

 

Deti, ktoré navštevujú materskú školu sú viac alebo menej emocionálne. Ich emocionalita 

je ovplyvnená viacerými faktormi. Môžeme sem zaradiť napríklad vplyv sociálneho alebo 

emočného zázemia, vplyv rodiny, ale aj počet súrodencov, samozrejme významným 

prvkom pre rozvoj emocionality je aj výchova od rodičov, od starých rodičov alebo od 

starších súrodencov. Napokon vonkajšie prejavy emocionality detí ovplyvňuje aj ich 

povaha. Niektoré detí sú veselé, vedia ukázať lásku, priateľstvo, niektoré sú viac plačlivé 

ako iné, iné sú naopak viac uzavreté. Každé dieťa je jedinečné a jeho prežívanie je 

individuálne. Výrazným faktom u detí je , že síce sú plné emócií, avšak tieto emócie nevedia 

ukázať navonok. Často sa stáva, že príliš pozitívne alebo príliš negatívne emócie prejavia 

nesprávnym spôsobom. Sledujeme aj to, že deti nepoznajú a nevedia rozoznať rôzne druhy 

emócií u ostatných detí alebo u ostatných ľudí. Školský vzdelávací program našej materskej 

školy „ Cez rozprávky do školy“ sa okrem rozvoja inteligenčného kvocientu dieťaťa 

zameriava aj na jeho emocionálny rozvoj. Na základe vyššie uvedených skutočností sme sa 

rozhodli rozvíjať viac ako bežne emocionálnu inteligenciu dieťaťa v rámci rôznych aktivít 

počas celého dňa a cielene v edukačných aktivitách cez naplánované rozprávky. Súčasťou 

ŠkVP je aj Program Zippyho kamaráti. 

Program Zippyho kamaráti (Zippy’s Friends) je určený aj pre  predprimárne vzdelávanie 

(pre deti vo veku 5 −7 rokov) a bol vytvorený s cieľom naučiť deti lepšie chápať 

a vyjadrovať svoje emócie, osvojiť si metódy, ktoré im pomáhajú spracovávať rôzne 

sociálne situácie, zvládať problematické a záťažové situácie, vychádzať s rovesníkmi, 

súrodencami, rodičmi a ostatnými ľuďmi, apod. Vytvorený bol britskou organizáciou 

Partnership for Children, v súčasnosti prebieha v takmer tridsiatich krajinách sveta a 

nedávno ním prešlo presne milión detí. Pod záštitou Ligy za duševné zdravie je tento projekt, 

od roku 2013 realizovaný aj na Slovensku. Akreditácia: Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky  v rozhodnutí zo dňa 11.12.2015 udelilo akreditáciu 

programu kontinuálneho vzdelávania “Rozvoj sociálnych zručností u deti v predprimárnom 

a primárnom vzdelávaní” (Zippyho kamaráti): číslo rozhodnutia o akreditácii:157612015 – 

KV. V programe máme vyškolené všetky pani učiteľky, ktoré aplikujú program v triede 

starších detí. 

 

4.2. Dĺžka dochádzky 

 

Dochádzka do materskej školy je niekoľkoročná, v niektorých prípadoch trvá aj 4 roky.  

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá jeden školský rok, ak však dieťa po 

dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľka materskej školy 

rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na 

základe písomného súhlasu príslušného centra poradenstva a prevencie, písomného súhlasu 



 

všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo 

zástupcu zariadenia. Ak dieťa ani po pokračovaní plnenia povinného predprimárneho 

vzdelávania v materskej škole nedosiahlo školskú spôsobilosť, začne najneskôr 1. septembra, 

ktorý nasleduje po dni, v ktorom dieťa dovŕšilo siedmy rok veku, plniť povinnú školskú 

dochádzku v základnej škole. Obvyklý spôsob rozlúčky s predškolákmi je slávnostná 

akadémia za účasti rodičov, zamestnancov školy a mladších spolužiakov, spojená aj s 

odovzdávaním osvedčení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. 

 

4.3. Formy výchovy 

 

Výchova a vzdelávanie sa v materských školách uskutočňuje dennou formou. 

Povinné predprimárne vzdelávanie dieťa plní formou pravidelného denného dochádzania 

v pracovných dňoch v rozsahu najmenej štyri hodiny denne, okrem času školských 

prázdnin. 

Denná forma výchovy a vzdelávania sa môže uskutočňovať aj ako dištančná. 

 

- v celom rozsahu vzdelávania zabezpečovaného materskou školou pre deti, ak sa vyhlási 

výnimočný stav, núdzový stav alebo mimoriadna situácia 

 

- v rozsahu podľa rozhodnutia riaditeľa školy, ministra školstva alebo inej oprávnenej 

osoby v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu pre 

všetky deti. 

 

- v rozsahu podľa rozhodnutia riaditeľa materskej školy pre deti, pre ktoré je 

predprimárne vzdelávanie povinné, ak kvôli zdravotnému stavu alebo z iných 

závažných dôvodov /napr. rodinné dôvody, ohrozovanie bezpečnosti a zdravia iných 

detí, ktoré sú účastníkmi výchovy a vzdelávania /, nemôžu plniť povinné predprimárne 

vzdelávanie formou pravidelného denného dochádzania, najdlhšie počas troch po sebe 

idúcich mesiacov. 

 

- v rozsahu nevyhnutne potrebnom, najviac však jeden mesiac, z dôvodov podľa § 150a 

ods. 2 školského zákona 

 

Výchova a vzdelávanie sa v materskej škole uskutočňuje prostredníctvom nasledujúcich 

foriem denných činností: 

 

-hry a činnosti podľa výberu detí 

-zdravotné cvičenie 

-vzdelávacia aktivita 

-pobyt vonku 

-činnosti zabezpečujúce životosprávu / osobná hygiena, stravovanie, odpočinok / 

 

Všetky formy denných činností detí usmerňujú kvalifikované učiteľky pre predprimárne 

vzdelávanie. 

 

 

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách je charakteristická 

flexibilitou striedania spontánnych a riadených činností. Formy denných činností sa 

realizujú súbežne alebo ako samostatné organizačné jednotky. Usporiadanie denných 

činností spracúvava materská škola vo forme denného poriadku, ktorý: 



 

- zabezpečuje vyvážené striedanie spontánnych hier a riadených činností 

- vytvára dostatočný priestor pre individuálne potreby a záujmy detí 

- zabezpečuje dodržiavanie zásad zdravej výživy / pravidelné stravovanie, dostatočný 

pobyt na čerstvom vzduchu, dostatočná pohybová aktivita a odpočinok / 
 

 

 

5.  UČEBNÉ OSNOVY 

 

Učebnými osnovami našej materskej školy sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích 

oblastí Štátneho vzdelávacieho programu- Rozpracované sú prílohou Školského vzdelávacieho 

programu. 

 

Pre plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti sme si zvolili nasledovné princípy:  

Plánovanie prebieha v dvoch úrovniach:  

Prvá úroveň má celoškolskú pôsobnosť. Učebné osnovy sú zapracované do obsahových celkov 

a spracované sú na obdobie školského vyučovania (na 10 mesiacov školského roka). Každý 

obsahový celok má určené dve konkrétne rozprávky. Prvá uvedená rozprávka je určená pre 

triedu mladších detí, druhá rozprávka pre triedu starších detí. Každý mesiac je rozdelený do 

podtém, ktorým sa venujeme jeden týždeň.  

Druhá úroveň plánovania je na úrovni jednotlivých tried. Plánovanie prebieha písomnou 

formou na dobu jedného týždňa.  Spôsob, forma a časové trvanie plánov výchovno-vzdelávacej 

činnosti sa určí na prvej pedagogickej porade. Formálnu stránku plánov tvorí názov mesiaca, 

obsahového celku, podtémy. Dopoludňajšie cielené vzdelávacie činnosti sú dané výkonovými 

štandardami a ich výkonovými úrovňami tak, aby bolo dodržané minimálne odporúčané 

rozvrhnutie vzdelávacích oblastí podľa štátneho vzdelávacieho programu s časovou 

frekvenciou na jeden mesiac. Ostané organizačné formy sú dané konkrétnymi aktivitami.  

V čase letných prázdnin sa výchovno-vzdelávacia činnosť plánuje a realizuje formou voľných 

hier a hrových činností.  

 

6. VYUČOVACÍ JAZYK 

Výchova a vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje v slovenskom jazyku. 

 

7. HODNOTENIE DETÍ 

 

Vnútorný systém hodnotenia detí:  

 

☺ čo má dieťa vedieť,  

☺ čo by malo dieťa vedieť,  

☺ čo by mohlo dieťa vedieť.  

 

 

Kritéria hodnotenia detí:  

 

✓ aktívna komunikácia detí v činnostiach,  



 

✓ aktivita detí v učebných situáciách,  

✓ verbálne vyjadrenie a hodnotenie vlastnej činnosti,  

✓ porovnanie aktuálneho výkonu s predchádzajúcim výkonom.  

 

Realizácia hodnotenia:  

 

Slovné hodnotenie priebežne počas VVČ 
  

Systematické hodnotenie počas celého školského roka využívaním tzv. individuálnej práce 

(výkony dieťaťa porovnávame s ním samým)  

 

Sumatívne hodnotenie (cieľom je určenie výsledkov procesu učenia sa dieťaťa, úrovne jeho 

vedomostí, zručností a postojov) 

      

Formatívne hodnotenie (cieľom je spätná väzba, získanie informácií ako sa dieťa vzdeláva, 

odhalenie, diagnostikovanie nedostatkov, chýb, ťažkostí, príčin v učení sa dieťaťa za účelom ich 

odstránenia, zefektívnenia učebnej činnosti) 

 

Hodnotiace portfólio 

  

Sebahodnotenie (vedenie deti k ohodnoteniu vlastného výkonu, vlastnej práce)  

 

Nástroje hodnotenia detí:  

 

-pozorovanie dieťaťa pri činnosti  

-pozorovanie postavenia dieťaťa v kolektíve  

-pozorovanie triedy ako skupiny  

-analýza verbálnych výpovedí  

-analýza grafického vyjadrenia  

-analýza kreativity, umeleckého vyjadrenia 

-analýza telovýchovných a pohybových zručností 

-analýza pracovnej zručnosti  

-rozhovor s dieťaťom a rodičom  

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí tvorí súčasť triednej dokumentácie. 

 

ZÁVER  

 

Do tvorby školského vzdelávacieho programu materskej školy sa zapojili všetci pedagogickí 

zamestnanci a dbali na to, aby: 

 

-bol ŠkVP v súlade so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie 

 

-bol špecifický vo vzťahu k požiadavkám rodičov a potrebám detí materskej školy 

 

-bol variabilným vo vzťahu k deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 



 

-bol originálny vo vzťahu k inovačným edukačným stratégiám 

 

-bol rôznorodý vo vzťahu k rôznym vekovým skupinám detí a integrovateľný do edukačných 

projektov, krúžkov, pri exkurziách a výletoch atď. 

 

-v ňom boli vymedzené edukačné ciele, obsah a rozsah edukácie v jednotlivých oblastiach a 

témach vzdelávania  

 

-v ŠkVP sú definované edukačné stratégie a metódy v súlade s edukačnými cieľmi 

 

 

 

POUŽITÉ SKRATKY 

 

 

Školský vzdelávací program - ŠkVP 

Výchovno-vzdelávací proces – VVČ 

Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby - ŠVVP 

Jazyk a komunikácia – JK 

Matematika a práca s informáciami – MPI 

Človek a príroda – ČP 

Človek a spoločnosť – ČS 

Človek a svet práce - ČSP 

Umenie a kultúra /HV, VV/– UK 

Zdravie a pohyb - ZP 

 

 

 

Text neprešiel jazykovou úpravou 
 

 

 

 


