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1.  NÁZOV ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU  
 

              „Šrobárik“ 

Názov nášho školského vzdelávacieho programu vychádza zo skutočnosti, že 

MŠ je situovaná hlavne v Šrobárovom ústave DTaRCH. „Šrobárik“ predstavuje 

dieťa ktoré rado objavuje a poznáva ríšu zdravia a pohybu, ríšu prírody ( Vysoké 

Tatry), plnú farieb , tónov a zdravého spôsobu života. 

2. VLASTNÉ CIELE A  POSLANIE VÝCHOVY A  VZDELÁVANIA  

Vychovávať ľudí, ktorí si budú vážiť svoju minulosť na základe jej poznania, 

budú konať v prítomnosti v prospech svojho zdravia a ochrany prírody, a tým 

tvoriť základy dobrej a kvalitnej budúcnosti. 

Cieľom a poslaním, výchovy a vzdelávania v našej materskej škole je 

umožniť dieťaťu: 

 získavať a overovať si základné poznatky o prírode, jej význame pre človeka, 

o spôsobe jej ochrany. 

 podporovať rozvoj emocionálneho vzťahu k prírode, environmentálne 

cítenie, viesť deti k zodpovednosti za svoje konanie voči prírode 

 získavať a overovať si základné poznatky o ľudskom tele, o ochrane 

a upevňovaní si zdravia  a o zdravom životnom štýle 

 podporovať rozvoj pohybových schopností , motorických zručností, 

sebaobslužné návyky súvisiace so zdravím, jeho upevňovaním a zdravým 

životným štýlom rozvíjať pozitívny postoj k pohybu, viesť k zodpovednosti za 

svoje zdravie 
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3. STUPEŇ VZDELANIA  

Predprimárne 

4. VLASTNÉ ZAMERANIE MATERSKEJ ŠKOLY  

Pri tvorbe nášho zamerania sme vychádzali zo skutočnosti, že sa naša materská 

škola nachádza vo Vysokých Tatrách v detskej liečebni a má elokované triedy 

v kúpeľoch a nemocnici. 

Súčasná doba je poznačená rýchlosťou, dynamickosťou a uponáhľaným 

životným štýlom. Rozvíja sa technika a dnešné deti skôr poznajú počítač ako 

prírodu. Pretože máme bezprostredný kontakt s prírodou, preto sme sa 

rozhodli utvárať a rozvíjať environmentálne cítenie u detí  to formou 

vychádzok, exkurzií, priamym pozorovaním rastlín, rozprávame sa čo do prírody 

patrí čo nie, ktoré rastliny a živočíchy sú v Tatrách chránené. 

Pohyb je pre deti v predškolskom veku prirodzenou činnosťou, ktorá im prináša 

radosť a rozptýlenie. V súčasných životných podmienkach je neoddeliteľnou 

súčasťou zdravého životného štýlu. V našom zariadení sa venujeme hlavne 

dychovým cvičeniam, pohybovým hrám, turistickým vychádzkam, zimnej 

olympiáde, využívame ihriská a detské preliezačky v areály liečebne aj kúpeľov. 

Využívame aj cvičebné náradie, ktorého máme dostatok. 

Uvedomujeme si aj potrebu starostlivosti o zdravie, kvôli ktorému deti do 

našich zariadení prichádzajú. Poznávajú svoje telo, ako ho majú ochraňovať 

a podporovať zdravie, vedieme deti k zdravému spôsobu života. 

Špecifikom nášho ŠkVP je že zdravotné cvičenie vykonávajú rehabilitačný 

pracovníci. 
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5. DĹŽKA DOCHÁDZKY A  FORMY VÝCHOVY A  VZDELÁVANIA  

Dĺžka dochádzky: 1-4 roky 

Forma výchovy a vzdelávania: poldenná 

6. UČEBNÉ OSNOVY  

Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu sú vzdelávacie 

štandardy Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie 

v materských školách. 

VÝCHODISKÁ  PLÁNOVANIA :  

Plánovanie je týždenné pretože sme materská škola fluktuačného typu, 

vzdelávacie štandardy sú rozdelené do mesačných tém  a týždenných podtém. 

Do plánovania učiteľka zaznamenáva vzdelávaciu oblasť, výkonový štandard, 

výchovno – vzdelávací cieľ, aktivity a stratégie. V mesiacoch júl a august plánujú 

učiteľky osobitne na plánovací hárok, kde si vyberajú zväčša hry a obľúbené 

činnosti detí podľa vlastného uváženia. 

7. VYUČOVACÍ JAZYK  

Vyučovacím jazykom v materských školách pri zdravotníckych zariadeniach je 

štátny jazyk Slovenskej republiky. 

8. SPÔSOB  A  PODMIENKY UKONČOVANIA VÝCHOVY  

A VZDELÁVANIA  A  VYDÁVANIE DOKLADOV O  ZÍSKANOM 

VZDELANÍ  
Materská škola pri zdravotníckom zariadení neukončuje a  nevydáva doklad 

o získanom vzdelávaní. Tento doklad vydáva kmeňová  materská škola. 
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9. PERSONÁLNE ZABEZPEČEN IE  

Materská škola má 5 kvalifikovaných učiteliek. Tri s ukončeným stredoškolským 

vzdelaním a špeciálnou pedagogikou a dve s ukončeným vzdelaním II. stupňa 

v odbore špeciálna pedagogika. Spĺňajú kvalifikačné predpoklady potrebné na 

vykonávanie špeciálno- pedagogických činností. 

10. MATERIÁLNO –  TECHNICKÉ A  PRIESTOROVÉ PODMIENKY  

Triedy materskej školy sú umiestnené v hlavnej budove a elokovaných 

priestoroch. Prostredie materskej školy pri zdravotníckom zariadení vychádza 

z podmienok , ktoré sú v súlade s režimom zdravotníckeho zariadenia. 

Prostredie spĺňa estetické kvality, ktoré pozitívne ovplyvňujú emocionálne 

cítenie detí. Materiálne vybavenie je základom vnútorného prostredia. 

Súčasťou materiálneho vybavenia sú aj pomôcky a hračky dostupné pre deti. 

Súčasťou materiálneho vybavenia je aj televízor, počítač a interaktívna tabuľa 

a tlačiareň. 

V exteriéry sú dostupné ihriská pre ktoré máme dostatok cvičebného náradia 

a náčinia. Taktiež sú pre deti dostupné ihriská s preliezačkami. 

Učebné pomôcky a hračky sú pribežne dopĺňané. 

11. PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A  OCHRANY ZDRAVIA 

PRI VÝCHOVE A  VZDELÁVANÍ  
Každá učiteľka je zodpovedná za bezpečnosť zverených detí od ich prevzatia až 

po odovzdanie zdravotnému personálu. Učiteľka vo zvýšenej miere venuje 

pozornosť bezpečnosti detí pri: telovýchovných aktivitách, pobyte vonku, 

športových akciách, exkurziách a výletoch. 

Zamestnanci sa zúčastňujú na školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a protipožiarnom školení, ktoré zabezpečuje zamestnávateľ. 
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Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 

je podrobne rozpracovaná v prevádzkovom poriadku a v školskom poriadku 

materskej školy. 

12.    VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ  

Pri kontrole a hodnotení detí učiteľky vychádzajú zo vzdelávacích štandardov 

Štátneho vzdelávacieho programu a úrovne ich dosahovania, vzhľadom na 

vývinové špecifiká predškolského veku a individuálne osobitosti dieťaťa 

 hodnotenie dosahovaných schopností, zručností a návykov u detí je 

realizované denne na základe diagnostickej činnosti. Individuálne sa 

vyhodnocujú pracovné listy, výtvarné a pracovné produkty dieťaťa – 

pochopenie zadanej úlohy, dodržanie postupov, kreatívny prístup 

k riešeniu, spôsob dosahovania cieľa dieťaťom 

 evalvácia tematického celku zahŕňa hodnotenie jednotlivých tém 

z pohľadu obsahu, vytýčených cieľov, učebných zdrojov na pedagogickej 

porade a metodickom združení 

 v špeciálno pedagogickej diagnostike učiteľka zisťuje, hodnotí úroveň 

rozvoja dieťaťa  ako výsledku výchovno- vzdelávacieho pôsobenia 

 učiteľky vytvárajú dieťaťu podmienky na sebareflexiu 

 dvakrát ročne učiteľka hodnotí úroveň dosahovania schopností, zručností 

a návykov 

 napĺňanie cieľov z hľadiska zamerania materskej školy 

 uvádza možnosti ,rezervy, návrhy 

 kontrola je realizovaná pozorovaním detí, komunikáciou s deťmi 

a hospitáciou 
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13. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

ZAMESTNANCOV ŠKOLY  

Kontrola a hodnotenie zamestnancov je zamerané na oblasť pedagogickú, 

pracovno – právnu . Realizuje sa formou pozorovania, rozhovoru, diskusie aj 

formou hospitácií. Hospitácia je zameraná na zistenie skutočného stavu 

a úrovne výchovno – vzdelávacej, ktorú konfrontuje zástupkyňa za MŠ 

s požadovanou úrovňou. Pri pedagogických zamestnancoch prebieha 

pravidelné ročné  hodnotenie. Závery kontroly a hodnotenia prispievajú ku 

skvalitneniu pracovnej činnosti zamestnancov. Problematika vnútorného 

systému kontroly a hodnotenie zamestnancov školy je podrobne rozpracovaná 

v ročnom pláne vnútornej kontroly školy. 

14. POŽIADAVKA NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE 

PEDAGOGICKÝCH A  ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 

Problematika kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných  

zamestnancov je podrobne rozpracovaná v ročnom pláne kontinuálneho 

vzdelávania pedagogických zamestnancov.  
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 PRÍLOHA : 

 

SEPTEMBER 

 

TÉMA:          ŠROBÁRIK OTVÁRA ZDRAVÚ ŠKOLU 

PODTÉMA:   1. Doma a v MŠ 

                        2. Slovensko je moja vlasť 

                        3. Liečime sa vo Vysokých Tatrách – zdravie, choroba 

                        4. Moje telo 

                        5. Predmety dennej potreby – čo je z čoho 

 

OKTÓBER  

 

TÉMA:          ŠROBÁRIKOVÁ FAREBNÁ JESEŇ 

PODTÉMA:   1. Čo rastie v záhrade 

                       2. Farby jesene 

                       3. Šarkan letí 

                       4. Počasie na jeseň 

 

NOVEMBER 

 

TÉMA:          ŠROBÁRIK VO VYSOKÝCH TATRÁCH 

PODTÉMA:   1. Spoznávame Vysoké Tatry 

                        2. Tatranské dopravné prostriedky 

                        3. Bezpečnosť na ceste 

                        4. Čím budem – povolania 

                        5. Lesné zvieratá sa pripravujú na zimu 
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DECEMBER 

 

TÉMA:          ŠROBÁRIKOVÉ VIANOCE 

PODTÉMA:   1. Mikuláš 

                       2. Zima a jej znaky 

                       3. Vianoce – sviatky pokoja a mieru 

 

JANUÁR  

 

TÉMA:          ŠROBÁROKOV NOVÝ ROK 

PODTÉMA:   1. Kráľ rok 

                       2. Časové vzťahy 

                       3. Vtáky v zime 

                       4. Tatranská zimná olympiáda 

 

FEBRUÁR  

 

TÉMA:          ŠROBÁRIKOV FAREBNÝ KARNEVAL 

PODTÉMA:   1. Fašiangový karneval 

                       2. Neživá príroda – sneh a ľad 

                       3. Ako sa obliekame 

                       4. Predmety a ich vlastnosti 

 

MAREC 

 

TÉMA:          ŠROBÁRIK A KNIHY 

PODTÉMA:   1. Kniha náš kamarát 

                       2. Poézia, próza a bábkové divadlo 

                      3. Príroda sa prebudila 

                      4. Hviezdy a planéty – vesmír očami detí 
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APRÍL  

 

TÉMA:          MALÝ PRÍRODOVEDEC ŠROBÁRIK 

PODTÉMA:   1. Veľká noc 

                       2. Domáce zvieratá a ich mláďatá 

                       3. Chránené zvieratá Vysokých Tatier 

                       4. Chránené kvety Tatier, lúčne kvety 

 

MÁJ  

 

TÉMA:          ŠROBÁRIK OBJAVUJE SVET OKOLO SEBA 

PODTÉMA:   1. Moja rodina 

                       2. Záhradné kvety 

                       3. Život v lese 

                       4. Hmyz 

 

JÚN  

 

TÉMA:          VŠEVEDKO ŠROBÁRIK 

PODTÉMA:   1. Život pri vode 

                       2. Exotické zvieratá 

                       3. Letné športy 

                       4. Bezpečné leto 
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