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Školský vzdelávací program „Od jari do zimy“ 

Je základným dokumentom, podľa ktorého sa uskutočňuje výchova a vzdelávanie v škole. Je 

vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa Zákona č. 245/2008 

Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

a s príslušným štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských 

školách.  

Link: http://www.statpedu.sk/clanky/statny-vzdelavaci-program/svp-pre-materske-skoly 

 

Školský vzdelávací program obsahuje: 

 

1. Názov vzdelávacieho programu: „OD JARI DO ZIMY“ 

2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania 

3. Stupeň vzdelania  

4. Vlastné zameranie školy 

5. Dĺžka štúdia a formy výchovy a vzdelávania 

6. Učebné osnovy 

7. Vyučovací jazyk 

8. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu 

o získanom vzdelaní 

9. Personálne zabezpečenie 

10. Materiálno-technické a priestorové podmienky 

11. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

12. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 

13. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

14. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov 

  

Prílohy: 

1. Učebné osnovy - Týždenné témy  

2. Výkonové štandardy vzdelávacích oblastí 

3. Výchovno-vzdelávacie ciele zdravotných cvičení 

4. Denný poriadok 

5. Návrh na revidovanie ŠKVP 

6. Oboznámenie sa so ŠKVP – podpisy pedagogických zamestnancov 

 

 

 

 

http://www.statpedu.sk/clanky/statny-vzdelavaci-program/svp-pre-materske-skoly
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ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM 

1. Názov vzdelávacieho programu: „OD JARI DO ZIMY“ 

Pomenovanie školského vzdelávacieho programu „Od jari do zimy“ sme si zvolili 

preto, že nikto nevníma príchod nového ročného obdobia intenzívnejšie ako dieťa. 

Prvá snežienka, prvé letné kúpanie, prvé šantenie medzi spadnutými farebnými 

listami, prvá snehová vločka, Vianoce – to všetko sú nezabudnuteľné okamihy, ktoré  

deti zažívajú len raz za rok. Nás pedagógov zas ročné obdobia inšpirujú k celoročnej 

kvalitnej a rozmanitej činnosti vo výchove a vzdelávaní.  

 

2. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania 

Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania sú stanovené v súlade so všeobecnými 

cieľmi štátneho vzdelávacieho programu, s cieľmi profilácie školy, s cieľmi koncepcie 

rozvoja školy, s potrebami a záujmami detí, ich zákonných zástupcov a vlastným 

zameraním školy nasledovne: 

  

- u detí dosiahnuť priaznivú sociálnu, emocionálnu a kognitívnu úroveň detí hrou 

a zážitkovým učením 

- pripraviť deti na život v spoločnosti, pripraviť ich a uľahčiť im plynulú adaptáciu na 

zmenené školské prostredie. Východiskom je jedinečnosť a osobnosť dieťaťa, jeho 

aktívne učenie, začlenenie sa do skupiny a kolektívu 

- naučiť deti spolupracovať pri skúmaní prírodných reálií, vytvárať priestor na 

vysvetľovanie, bádanie a overovanie javov v praktickej činnosti a aktuálnej skúsenosti 

prostredníctvom prírodovedného vzdelávania 

- získať u detí prvotné základy komunikačných,  matematických kompetencií 

a kompetencií v oblasti vedy a techniky, digitálnych kompetencií, naučiť deti správne 

identifikovať a analyzovať problémy, navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť 

- osvojiť u detí grafomotorické zručnosti s dôrazom na správny úchop grafického 

materiálu cieleným rozvíjaním jemnej motoriky  

- u detí rozvíjať manuálne zručnosti, umelecké cítenie,  pracovať s nimi na praktických 

cvičeniach v oblastiach súvisiacich s nadväzujúcim vzdelávaním  

- rozvíjať vyjadrovacie schopnosti detí, bezchybnú výslovnosť, individuálne 

pristupovať k deťom s poruchami výslovnosti v úzkej spolupráci s logopédom 

- posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám 

a tradíciám  v regióne Púchova a okoliu, aktívnou účasťou na kultúrno- spoločenských 

akciách 

- pripraviť deti  na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia 

a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnými 

a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie 

- naučiť deti rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať 

v skupine a preberať na seba zodpovednosť 

- cieľavedome a systematicky viesť deti ku kolektívnemu športovému správaniu 

v zmysle „fair play“ 
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- zvyšovať pohybovú zdatnosť a výkonnosť, podporovať  rozvoj kondičných 

a koordinačných schopností realizáciou korčuliarskeho a plaveckého výcviku za 

podpory a spolupráce rodičov 

- naučiť ich kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie 

vrátane zdravej výživy, životné prostredie a rešpektovať všeľudské etické hodnoty 

- individuálne sa venovať deťom s odkladom školskej dochádzky 

- umožniť predprimárne vzdelávanie aj deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami a zabezpečiť im podľa možností MŠ primerané podmienky 

- umožniť dieťaťu získať vzdelanie podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

3. Stupeň vzdelania 

Dieťa získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru 

vzdelávania v materskej škole predprimárne vzdelanie. 

Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla s školskom roku, v ktorom do 31. 

augusta dosiahne šiesty rok veku, kedy získa školskú spôsobilosť. Môže ho ukončiť aj 

vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného školského 

zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast 

môže plniť školskú dochádzku. V tomto prípade ide o predčasné zaškolenie dieťaťa na 

žiadosť zákonných zástupcov. 

 

4. Vlastné zameranie školy 

- uvoľneným priebehom denných činností a individuálnou adaptáciou odstraňuje 

stresové  situácie, utvára pozitívnu klímu a rodinnú atmosféru 

- rozvíja tvorivé, logické a kritické  myslenie  na základe uplatňovania vlastných 

predstáv, pri riešení zadaných úloh nachádzaním neobvyklých odpovedí a riešení 

- realizuje nadštandardné pohybové aktivity pre rodičov a deti v popoludňajších 

hodinách cvičebnou metódou Pilates 

- pravidelným cvičením, otužovaním, rôznymi športovými aktivitami sa snaží 

o zlepšenie fyzického zdravia 

- podporuje rozvoj prirodzených talentov účasťou detí na Talentáriu, 

výtvarných, speváckych a tanečných súťažiach 

- uplatňuje prosociálny výchovný štýl - nie direktívny prístup, ale partnerský vzťah 

(učiteľ-dieťa) 

- intenzívnejšie sa zameriava na zaškolenie detí pred vstupom do základnej školy a na 

individuálny prístup k deťom s odkladom povinnej školskej dochádzky 

-  plní programy súvisiace s predprimárnym vzdelávaním (Dohovor o právach dieťaťa, 

Národný program boja proti drogám, Národný program prevencie obezity, Stratégia 

prevencie kriminality a iné) 

- škola realizuje  krúžok anglického jazyka pre 5-6 ročné deti 

- organizuje školu v prírode, korčuliarsky výcvik, plavecký výcvik 
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- v rámci Dňa otvorených dverí môžu rodičia spoznávať prácu učiteliek, prostredie a 

strávia s deťmi určitý čas (Mikuláš, Deň matiek, karneval, rozlúčka s predškolákmi 

a iné) 

- spolupracuje so zriaďovateľom Mestom Púchov, Školským úradom, základnými 

školami, CVČ, Knižnicou, ZUŠ, DK, Centrom pedagogicko-psychologického 

poradenstva v Púchove, Logopedickou poradňou v Púchove a s rôznymi sponzormi 

 

5. Dĺžka štúdia a formy výchovy a vzdelávania 

Dĺžka štúdia (dochádzky) je limitovaná záujmom zákonného zástupcu dieťaťa. Je 

niekoľkoročná (1-4 roky), ale aj jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.  

Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie deťom od 3-6 rokov 

a deťom s odloženou školskou dochádzkou. V prípade záujmu rodičov poskytne aj 

poldennú formu výchovy a vzdelávania. Deti sú spravidla zaraďované do troch tried 

podľa vekových osobitostí. 

 

6. Učebné osnovy 

Učebnými osnovami sú vzdelávacie štandardy Štátneho vzdelávacieho programu 

v materských školách.  

 

 Východiská plánovania 

Základný prístup k plánovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti určujú východiská 

plánovania. Východiskami  plánovania sú aj vymedzené týždenné témy na základe, 

ktorých učiteľky plánujú výchovno-vzdelávaciu činnosť. 

  

- témy tvoria ucelenú opornú konštrukciu pre tvorbu konkrétneho obsahu, ale 

zohľadňujú aj aktivity v čase ročného obdobia, tradície a konkrétne podmienky školy. 

Jednotlivé témy sa môžu podľa potreby a uvážení učiteliek v danej triede zlúčiť, 

prípadne zmeniť ich poradie v dôsledku iných aktivít alebo materiálno-technického 

zabezpečenia  

- plánovanie sa uskutočňuje mesačne. Plán výchovno-vzdelávacej činnosti je súčasťou 

prípravy na výchovno-vzdelávaciu činnosť. Jeho formu a spôsob vedenia  schvaľuje 

pedagogická rada na svojom prvom zasadnutí pred otvorením školského roka. Je 

interným materiálom materskej školy. Učiteľky vzájomne spolupracujú v rámci 

plánovania v triede, ale aj v celej materskej škole. Je v ich kompetencii koľkokrát za 

týždeň zaradia jednotlivé vzdelávacie oblasti. V rámci vzdelávacích aktivít  majú 

možnosť vzájomne prelínať a kombinovať príslušné vzdelávacie oblasti 

- učiteľky pri plánovaní vychádzajú zo zloženia skupín detí, ich aktuálnej úrovne, 

rešpektujú ich potreby a sociokultúrne prostredie 

- učiteľky plánujú systematickým spôsobom od menej náročných požiadaviek na dieťa 

k náročnejším  rešpektujú metodické postupy špecifické pre jednotlivé vzdelávacie 

oblasti 

- výkonové štandardy môžu v rámci plánovaných aktivít deliť, ale aj integrovať do 

logických celkov zohľadňujúc rozvojové možnosti detí v konkrétnej triede 
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- učiteľky si na základe poznania charakteristiky jednotlivých vzdelávacích oblastí 

a poznania vzdelávacích štandardov samostatne volia vhodné metódy, stratégie, 

prostriedky a formy pre naplánovanú vzdelávaciu činnosť 

- pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v prípade potreby vytvára 

vhodné podmienky prostredníctvom individuálneho vzdelávacieho programu alebo 

prostredníctvom vzdelávacích programov určených pre školy, ktoré vzdelávajú deti so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

- v čase školských prázdnin sa výchova a vzdelávanie plánuje a realizuje v hrách 

a činnostiach podľa výberu detí 

 

7. Vyučovací jazyk 

- vyučovacím jazykom, v ktorom sa vykonáva predprimárne vzdelávanie v materskej 

škole je štátny jazyk Slovenskej republiky - slovenský jazyk 

 

8. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie 

dokladu o získanom vzdelaní 

Ukončenie sa tradične uskutočňuje slávnostnou „Rozlúčkou s predškolákmi“ za účasti 

rodičov detí. Deti získavajú doklad (osvedčenie...) o jeho absolvovaní podľa Zákona 

245/2008Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení zákonov. 

Jedinou podmienkou vydania osvedčenia dieťaťu je absolvovanie posledného ročníka 

vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Osvedčenie sa vydáva 

v posledný deň školského vyučovania, s dátumom 30. jún príslušného kalendárneho 

roka na predpísaných tlačivách schválených ministerstvom školstva. Nepredchádza 

mu žiadne hodnotenie.  Za správnosť údajov a správne vyplnenie zodpovedá 

riaditeľka školy. Deťom, o ktorých materská škola vie, že budú mať odložené  

povinné plnenie školskej dochádzky sa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelania nevydáva.  

 

9. Personálne zabezpečenie 

- výchovu a vzdelávanie vykonáva 6 kvalifikovaných učiteliek predprimárneho 

vzdelávania vrátane riaditeľky školy 

- všetky spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou 

legislatívou  

- päť samostatných pedagogických zamestnancov má ukončené úplné stredné odborné 

vzdelanie v požadovanom odbore, jeden pedagogický zamestnanec dosiahol 2. stupeň 

vysokoškolského vzdelania. Dvaja pedagogickí zamestnanci vykonali 1. atestáciu. 

Všetci zamestnanci sa aktívne zdokonaľujú a prehlbujú si svoje profesijné 

kompetencie v rámci kontinuálneho vzdelávania. Riaditeľka školy absolvovala 

funkčné a inovačné funkčné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov. 

- prevádzkoví zamestnanci spĺňajú vzdelanie pre výkon ich pracovného zaradenia 
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10. Materiálno-technické a priestorové podmienky 

- materská škola je trojtriedna a je umiestnená v účelovej budove 

- prostredie materskej školy spĺňa estetické, materiálno-technické a priestorové 

podmienky z hľadiska ich vplyvu na plnenie jej cieľov a poslania 

- usporiadanie triedy umožňuje deťom komunikáciu pri spoločných činnostiach 

v hrových skupinách, uľahčuje dieťaťu voľný styk s najbližším okolím, prístup 

k hračkám a pomôckam, umožňuje dieťaťu plánovať a vytvárať hrové prostredie 

podľa vlastného zámeru, poznať vlastné pracovné tempo a pomáha mu uvedomiť si 

vlastné možnosti, umožňuje dieťaťu ponechať vlastný výtvor v prostredí, tvoriť podľa 

vlastných predstáv na základe samostatného rozhodovania sa pri výbere činností, 

poskytuje bezpečné, hygienické, estetické a funkčné prostredie, umožňuje 

dodržiavanie vopred stanovených pravidiel deťmi a učiteľmi pri ukladaní hračiek a pri 

manipulácii s predmetmi, učebnými pomôckami 

- k nezastupiteľnému vybaveniu tried patria hračky, učebné pomôcky, moderná 

didaktická technika  

- všetky triedy majú vlastný PC, tlačiareň a prístup na internet 

- detská odborná literatúra je súčasťou každej triedy, učiteľská knižnica sa dopĺňa 

priebežne podľa ponuky odborných a certifikovaných publikácií 

- materská škola kladie veľký dôraz na pravidelné dopĺňanie odbornej literatúry podľa 

aktuálnej ponuky a na platnú legislatívu (veľmi dobrá je spolupráca so ŠÚ Púchov, 

Mestom Púchov) 

- vlastná telocvičňa sa využíva na vzdelávacie aktivity a spoločné popoludňajšie 

pohybové aktivity pre rodičov a deti 

- areál MŠ tvorí záhrada, ihrisko s množstvom exteriérových hracích prvkov a spevnené 

plochy 

 

Ciele  zamerané na materiálno-technické a priestorové zabezpečenie: 

- obnoviť fasádu budovy školy 

- vymeniť oplotenie školského dvora 

- zrekonštruovať umyvárne detí a zamestnancov 

- vymeniť podlahovú krytinu v 2. triede 

- reagovať na nové moderné učebné pomôcky, detskú a odbornú literatúru na trhu 

a tieto postupne obstarať.  

- Finančné prostriedky získavať z 2% daní, európskych fondov a od sponzorov 

 

11. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

a vzdelávaní 

- trvalým záujmom je udržiavať na dobrej úrovni starostlivosť o bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci 

- zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia detí a vytvárať konkrétne podmienky na zdravý 

vývin detí a predchádzať úrazom, viesť evidenciu o školských úrazoch 
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Konkrétne deklarovanie postoja vedenia MŠ k otázkam bezpečnosti a ochrany zdravia 

vyplýva zo zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zo zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zo 

zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, doplnený 

zákonom č. 309/2007 Z. z. a zákonom č. 140/2008 Z. z.  Všetci zamestnanci 

pravidelne 1x ročne absolvujú školenia a testy BOZP a PO. Pravidelne sú vykonávané 

revízie elektrických rozvodov, zariadení, elektrických spotrebičov a bleskozvodov. 

Nedostatky sa odstraňujú operatívne, ihneď. V materskej škole na dohodu o vykonaní 

práce pracuje bezpečnostný a požiarny technik a pracovná zdravotná služba na základe 

zmluvy o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z . 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

- problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní je rozpracovaná 

aj v školskom a prevádzkovom poriadku materskej školy   

 

12. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 

- pozorovanie, hospitačná činnosť, úroveň zvládnutia obsahu vzdelávania vymedzeného 

prostredníctvom jednotlivých vzdelávacích oblastí, pracovné listy, pracovné zošity, 

produkty, výtvarné práce, zhodnotenie výchovno- vzdelávacích výsledkov a iné 

- pedagogická diagnostika, zaznamenávanie úrovne detských schopností, vedomostí 

a spôsobilostí  

- referencie od rodičov, vyhodnotenie súťaží, prezentovanie detí na verejnosti, externá 

evalvácia 

 

13. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

- hospitácie, zamerané na hodnotenia konkrétnych kritérií kvality výchovy, vzdelávania 

a plánovania v materskej škole 

- aktivity zamestnancov – podľa rozdelenia osobných úloh učiteliek mimo rozsahu 

priamej a nad rámec nepriamej práce pedagogických zamestnancov 

- správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy 

a školského zariadenia sa vyhotovuje vždy k 15. októbru príslušného kalendárneho 

roka 

- vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a vnútorný systém hodnotenia 

zamestnancov školy je podrobne rozpracovaný v ročnom pláne vnútornej kontroly 

školy 

 

14. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov 

- v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

riaditeľ okrem iného zodpovedá aj za vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu 

ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov 
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- vzdelávanie pedagogických zamestnancov sa uskutočňuje podľa Plánu kontinuálneho 

vzdelávania, ktorý každoročne odsúhlasuje zriaďovateľ 

- vzdelávanie ostatných zamestnancov sa uskutočňuje podľa potreby a ponuky 
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Školský vzdelávací program pre predprimárne 

vzdelávanie v materských školách: 

 „Od jari do zimy“  

nadobúda platnosť 1. septembra 2016 

 

Školská rada na svojom zasadnutí schválila platnosť ŠVP dňa              

31. augusta 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................                                               ......................................... 

Mgr. Jarmila Rolincová                                            Mária Bednárová 

      riaditeľka školy                                                                predseda RŠ 


