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Školský vzdelávací program: „Od studničky k rieke pre zelené žabky“ 

Názov školy: Materská škola Nosice 221, Púchov  

Stupeň vzdelania: Predprimárne   

Dĺžka dochádzky: 1 – 4 roky  

Vyučovací jazyk: Slovenský jazyk  

Zriaďovateľ: Mesto Púchov  

Prerokované v pedagogickej rade školy dňa:   01.07.2019 

Prerokované v Rade školy dňa: 02.07.2019 

Vydané riaditeľkou MŠ dňa:   01.09.2019 

Schválené zriaďovateľom školy Mesto Púchov 

dňa: 

 

 

 

Školský vzdelávací program „Od studničky k rieke pre zelené žabky“  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 
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1 Názov školského vzdelávacieho programu 

 
Názov školského vzdelávacieho programu „Od studničky k rieke pre zelené žabky“  

vznikol z medzinárodného projektu "Zelená škola", v ktorom škola pracovala 10 rokov so 

zámerom dodržať hlavné zásady a princípy environmentálnej výchovy k trvalo udržateľnému 

životu s cieľom zapojiť deti, pedagógov, zamestnancov, rodičov i širokú verejnosť.   

 

 

2 Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania 

 
Naším cieľom a poslaním výchovy a vzdelávania je:  

 viesť výchovno-vzdelávací proces v duchu celostného rozvoja osobnosti dieťaťa, 

 pripraviť ich na vstup na primárne vzdelávanie po všetkých stránkach, 

 vnímať dieťa ako jedinečnú osobnosť a zároveň v ňom rozvíjať a podporovať pocit 

osobnosti samého seba a jeho zdravé sebavedomie a sebaistotu, 

 rešpektovať potreby a práva dieťaťa, 

 vytvárať podmienky pre výchovu a vzdelávanie aj pre deti so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, 

 rozvíjať predčitateľskú gramotnosť, vyjadrovacie schopnosti detí, eliminovať zlú 

výslovnosť, individuálne pristupovať k deťom s poruchami výslovnosti v  spolupráci 

s logopédom, 

 využívať informačné technológie v procese vzdelávania, 

 viesť ich k ochrane  a  starostlivosti o svoje zdravie a zdravie iných, pestovať návyky 

pre zdravý životný štýl, viesť ich pohybovým aktivitám,  

 rozvíjať a podporovať vzťah k prírode a k ochrane životného prostredia, 

 rozvíjať a pestovať záujem o ľudové tradície a zvyky,  

 rozvíjať a posilňovať úctu k  rodičom, rodine, škole, materinskému jazyku, kultúrnym 

hodnotám,  

 prehlbovať v deťoch primerane veku schopnosť niesť zodpovednosť za svoje konanie, 

naučiť ich vzájomnému rešpektovaniu a pomáhaniu si,  

 rozvíjať a udržiavať dobré vzťahy s rodičmi a spolupracovať s nimi. 
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3 Stupeň  vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského 

vzdelávacieho programu 
 

 
„Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho              

programu odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelanie ukončuje dieťa 

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

školskú spôsobilosť.“ (Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie 

v materských školách, 2016, s.7). 

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. ( Zákon č.245/2008 Z.z., Školský zákon, § 19 ods. (8) ).  

 

 

4 Vlastné zameranie školy 

 
Názov školského vzdelávacieho programu „Od studničky k rieke pre zelené žabky“ 

napovedá, že našej materskej škole záleží na životnom prostredí, ako na miestnej, tak i 

globálnej úrovni. Materská škola sa nachádza v krásnom, čistom a tichom prostredí neďaleko 

Nimnickej priehrady a rieky Váh. Našim zameraním je v deťoch budovať pozitívny vzťah 

k prírode a svojmu okoliu, aby chránili a zveľaďovali životné prostredie. Máme vytvorenú 

záhradku a vlastné kompostovisko, kde prostredníctvom zážitkového učenia majú deti 

možnosť: 

 pozorovať, bádať, vyhľadávať informácie a poznávať prírodné javy,  

 starať sa o vysadené ovocné stromy a kríky, ktoré škola má,  

 vysádzať a pestovať rastliny, 

 v rámci  rôznych aktivít  Dňa zeme, Dňa vody, Dňa jablka, atď., vedieme deti, aby si 

vážili, čo im dáva matka príroda, 

 učíme deti separovať odpad.  
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V snahe zachovať ľudové tradície a tradície našich predkov realizujeme aktivity, ktoré 

umožňujú deťom:  

 spoznávať tradičné ľudové zvyky, ako  je tlačenie kapusty do suda, pečenie 

medovníkov, vinšovanie a spievanie kolied nielen pri vianočnom stromčeku, ale 

i v miestnej časti, spoznávanie vianočných rituálov (plávajúce orieškové škrupinky, 

krájanie jabĺčka,...), počas fašiangového obdobia príprava šišiek, masiek na karneval, 

pred veľkonočnými sviatkami maľovanie vajíčok, pletenie korbáčov, atď. , 

 rozvíjať hudobné činnosti, vytvárať vzťah k spevu a tancu, 

 v rámci možnosti pozývať do našej materskej školy muzikantov, ktorí deťom umožnia  

spoznávať folklór, kroje, hudobné nástroje,  

 zúčastňovať sa na kultúrno-spoločenských akciách mesta, ako sú hlavne jarmoky, kde 

je možnosť vidieť tradičné remeslá a náročnú, ale zároveň krásnu ručnú prácu 

remeselníka.  

 

Materská škola má vybudované priestranné ihrisko s preliezačkami, ktoré umožňuje 

realizáciu aktivít zameraných na športové hry a súťaže. Na základe prirodzenej radosti detí  

z pohybu, vytvárame tak v nich  pozitívny vzťah k športu  a zdravému životnému štýlu. Počas 

školského roka je pre deti organizovaný:  

 korčuliarsky výcvik, 

 plavecký výcvik,  

 šarkaniáda, 

 športový deň,  

 v spolupráci s rodičmi  turistická vychádzka do okolia.  
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5 Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania 
 

       Dĺžka dochádzky do materskej školy je niekoľkoročná (1-4 roky). Do materskej školy sú 

prijímané deti vo veku od 3 do 6 rokov, zriedkavo deti mladšie.  Prednostne sú prijímané deti, 

ktoré dovŕšili 5-ty rok svojho veku a deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. 

V rámci možností sú umiestňované i deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

a deti s nadaním. Deti sa prijímajú k začiatku školského roka,  ak  je voľná kapacita materskej 

školy, môžu sa prijať aj v priebehu roka.   

       Forma výchovy a vzdelávania je celodenná od 6,00 hod. do 15,30 hod., podľa 

požiadaviek rodičov môže byť aj poldenná. Materská škola je jednotriedna s heterogénnou 

vekovou skupinou detí. 

        

 

6 Učebné osnovy 
Učebnými osnovami Školského vzdelávacieho programu sú vzdelávacie štandardy  

vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie 

v materských školách. 

 

Východiská plánovania vých. - vzdel. činnosti 

- učiteľka plánuje systematicky od menej náročných požiadaviek k náročnejším 

požiadavkám na dieťa. Vychádza z aktuálneho poznania úrovne detí, rešpektuje ich záujmy 

a potreby osobnostného rozvoja dieťaťa podľa vekovej kategórie. . 

-  východiskami  plánovania sú  mesačné témy a týždňové podtémy 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. 

 - môže ich upravovať, doplňovať, inovovať. Sama si volí  metódy, stratégie, formy a  

prostriedky na výchovno-vzdelávaciu činnosť.  

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

voľných hier a činností.  
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7 Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydanie 

dokladu o získanom vzdelaní 
 

Dokladom o absolvovaní predprimárneho vzdelávania je osvedčenie, ktoré vydáva 

materská škola slávnostným spôsobom spravidla s dátumom 30. jún príslušného kalendárneho 

roka  na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. Ak dátum 

30. jún vyjde na sobotu alebo nedeľu, vydáva sa s dátumom, ktorý pripadne na posledný 

pracovný deň pred týmto dátumom. Osvedčenie sa vydáva na predpísaných tlačivách 

schválených ministerstvom školstva. Vydaniu osvedčenia nepredchádza žiadne hodnotenie 

dieťaťa.  

Deťom, o ktorých materská škola vie, že budú mať odložené plnenie povinnej školskej 

dochádzky a budú navštevovať materskú školu aj v nasledujúcom školskom roku, sa 

osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania nevydáva. 

 

 

8 Materiálno-technické a priestorové podmienky 
  

Materská škola je jednotriedna a tomu zodpovedá aj priestorové usporiadanie, členenie 

a vybavenie materskej školy. Zodpovedá veku, zdravotnému stavu, stupňu telesného 

a duševného vývinu, telesným rozmerom detí a veľkostnému typu a účelu. 

 Budova materskej školy má jedno podlažie s priestrannou triedou - herňou, šatňou, 

spálňou, sociálnym zariadením a zariadením školského stravovania.  

 Trieda je zariadená detským nábytkom, postupne obmieňaným, inovovaným. Na 

vysokej úrovni je vybavená učebnou pomôckou Lego a Duplo, Logico primo, 

digitálnymi hračkami i interaktívnou tabuľou. Postupne, podľa možností sa dopĺňa 

inventár o nové hračky, moderné učebné pomôcky, odbornú a detskú literatúru. 

Súčasťou vybavenia sú kvalitné hudobné nástroje i rytmika, prehrávače i nosiče.  
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 Postupne sa podľa potreby dopĺňa spotrebný materiál na výtvarné, grafomotorické 

a pracovné činnosti, veľmi vhodne je škola vybavená náradím a náčiním 

k telovýchovným činnostiam. 

 Materská škola je vybavená internetom, s cieľom zvládnuť na elementárnej úrovni 

prácu s počítačom a rozvíjať tak informačné kompetencie dieťaťa.  

 Svojpomocne sú zabezpečené nátery a maliarske práce, drobné údržbárke práce 

a úpravu pieskoviska, kosenie školského dvora, škola biokompostuje. 

 Vhodne a účelne je inštalovaná školská a detskú knižnica. 

 Školský dvor je vybavený novými certifikovanými hracími prvkami, bezpečne 

zakrytým pieskoviskom pre deti, plochou na detské ihrisko i na telovýchovu a šport. 

Upravený je záhonmi, vysadenými kríkmi a stromami, pravidelne udržiavaným 

trávnikom. 

 Budova má vymenené okná, opravené detské sociálne  zariadenia, chodníky, 

schodiská, terasu, šatne pre zamestnancov, postupne vymieňame nábytok, čo 

prirodzene priaznivo vplýva i na estetický vzhľad materskej školy. 

 Z bezpečnostných a hygienických dôvodov je nevyhnutná výmena oplotenia areálu 

materskej školy a prevedenie izolácie a odvodnenia hospodárskej časti budovy.   

 

 

 

9 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 

 
Cieľom kontroly a hodnotenia detí v predprimárnom vzdelávaní je posúdenie aktuálnej 

úrovne vývinu a rozvoja osobnosti dieťaťa v jednotlivých oblastiach. Zistené poznatky nám 

dávajú spätnú väzbu  a  sú využité pre ďalšie plánovanie výchovno – vzdelávacej činnosti za 

účelom ďalších pozitívnych rozvojových zmien.  

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. .  
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10 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy 

 
 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov vykonáva riaditeľka materskej 

školy priebežne pri plánovaných i neplánovaných kontrolách a pri sledovaní denných plnení 

pracovných povinností zamestnancov. Vnútorný systém kontroly dáva priestor na objektívne 

posudzovanie zamestnancov pri ich výkone práce.  Na základe zistenia výsledkov sa môže 

skvalitňovať a zlepšovať výkon jednotlivca, ale aj celého kolektívu.   

Hospitácie  sú zamerané na kontrolu a hodnotenie pedagogických zamestnancov,  ich 

práce a ku schopnostiam detí vo vzťahu k cieľu hospitácie. O hospitáciách sú vedené 

hospitačné záznamy.  

Konkrétne zameranie kontrolnej činností zamestnancov 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. .  
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Príloha č. 2 

 

Materská škola Nosice 221,  Púchov 
 

 

DENNÝ PORIADOK 

 

 

 
 

        

Prevádzka materskej školy:     od  6,00 hod.  do  15,30  hod.

    

 Hry a činnosti podľa  

výberu detí                         od   6,00  hod.  do   8,00  hod.  

 Osobná hygiena, zdravotné cvičenie  od   8,00  hod.  do   8,30  hod.  

 Osobná hygiena, desiata    od   8,30  hod.  do   9,00 hod.  

 Osobná hygiena,                          

vzdelávacie aktivity,  pobyt vonku          od   9,00  hod.  do   11,30  hod. 

 Osobná hygiena, obed    od 11,30  hod.  do 12,00  hod. 

 Osobná hygiena, odpočinok   od 12,00  hod.  do 14,00  hod.  

 Osobná hygiena, olovrant   od 14,15  hod.  do 14,45  hod. 

 Osobná hygiena, vzdelávacie aktivity,  

  Hry a činnosti podľa výberu detí  od 14,45  hod.  do 15,30  hod. 

             
 

Vypracovala: Tatiana Pavlacová riaditeľka MŠ 
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Príloha č.1 
Materská škola Nosice  221,  Púchov   

 
Š K O L S K Ý  V Z D E L Á V A C Í  P R O G R A M 

 
„Od  studničky  k rieke pre zelené žabky“  

 
  U č e b n é  o s n o v y 

 
 
 

September:  Vitaj medzi nami  zelenými žabkami 
Ja som ja, ty si ty                                                                                                                                             
Doma a v MŠ                                         
Príroda, životné prostredie a my       
Farebný svet 
 
Október: Obzerá sa zajko zvedavý 
Hrášok je guľatý, šošovička hladká 
Maľovala pani jeseň /tekvice/ 
Stromy, kríky, ovocie 
Dni radosti - úcta k starším, rodina, pracovné 
profesie 
Bezpečne do školy 
 
November: Poďte deti do domu, vetrík fúka do 
stromu 
Na jeseň si vietor píska 
Predmety a ich vlastnosti                                                 
Zdravie – ľudské telo                                                            
Kamaráti z lesa /zima/     
 
December:  Máme pekný veľký stromček  
Mikuláš, čo nám dáš 
Rastieme zdravo 
Vianoce u nás doma a v škôlke 
 
Január:  Padá sniežik bielučký 
Slovensko, moja vlasť 
Tajomstvo snehovej vločky 
Vtáčky v zime 
Ako plynie čas 
 
Február: Fašiangy, Turice 
Fašiangy, pochovávanie basy 
Sneh a ľad 
Čo je živé – neživé  
Vesmír – slnko, mesiac, hviezdy 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marec: Slniečko sa zobudilo 
Kamarátka knižka 
Jar má plné ruky práce /starostlivosť o rastlinky/ 
Ťuky – ťuky – ťukalo /domáce zvieratá, mláďatá/ 
 
Apríl: Dnes ti poviem, čo je les  
Pozor, horí! 
Zelené pľúca Modrej starenky 
Veľká noc – sviatky jari 
Deň zeme, záhrada 
 
Máj: Jar v plnej kráse 
Kvety – lúka, záhrada, les 
Mamulienka moja zlatá 
Bol raz jeden život  
Kvaky, kvak – rastliny, živočíchy okolo vody  
Kvaky, kvak – život pod hladinou rieky, potoka  
 
Jún: Čo všetko deťom k šťastiu treba  
Sviatok detí, týždeň detskej radosti  
Život hmyzu  
Putovanie kvapky  
Letom svetom  
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Materská  škola Nosice 221, Púchov 

 

 

Príloha č.3    

ZÁZNAMY O REVIDOVANÍ 

Dodatok:   Dátum:  

ŠkVP pre Zelené žabky „Od studničky k rieke“ 24.08.2009 

Inovovaný ŠkVP pre Zelené žabky „Od studničky 

k rieke“ 

31.08.2016 

Upravený ŠkVP „Od studničky k rieke pre zelené 

žabky“ 

01.09.2019 

 
  

 


