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1 Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania 

 rozvíjať vyjadrovacie schopnosti detí, bezchybnú výslovnosť, individuálne pristupovať 

k deťom s poruchami výslovnosti v úzkej   spolupráci s logopédom 

 pestovať zdravý životný štýl a formovať vzťah detí k vlastnému zdraviu 

 rozvíjať individualitu dieťaťa, jeho citový postoj voči ostatným ľuďom 

 pestovať úctu k človeku, jeho práci, prírode, vlastnému zdraviu, histórii a tradíciám 

rodnej dediny a kraja 

 prehlbovať citový vzťah k rodnej dedine 

 uvedomovať si zodpovednosť za svoje správanie 

 učiť deti vnímať prírodu všetkými zmyslami 

 formovať začiatky ekologickej kultúry, vytvárať u detí pozitívny vzťah k prírode, 

získavať   základné vedomosti o okolitom svete  

 prehlbovať environmentálne cítenie detí na problémy prírody a celej Zeme 

 vytvárať dobré predpoklady pre duchovný rast dieťaťa a jeho duševnú rovnováhu 

 utvárať pozitívne medziľudské vzťahy a rozvíjať sociálnu komunikáciu 

 rozvíjať a ovplyvňovať kladné citové zážitky detí pri stretnutí s prírodou 

 učiť deti robiť radosť druhým deťom 
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2 Stratégia školy, vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a 

vzdelávania 

Strategickým cieľom materskej školy je rozvíjať osobnosť dieťaťa, jeho individualitu, citový 

postoj k človeku, ostatným ľuďom, okoliu, svetu, ľudskej práci, rodine, prírode, vlastnému 

zdraviu, histórií, zvykom a tradíciám. 

2.1 Vymedzenie vlastných cieľov materskej školy: 

 Podporovať nadanie, osobnosť a záujmy každého dieťaťa  

 Podporovať rozvoj talentu  zameraného na folklórne tradície 

 Upevňovať pozitívny vzťah k rodnej dedine 

 Rozvíjať kladný vzťah k spôsobu života na dedine 

 Rozvíjať u detí návyky súvisiace s ochranou prírody, uvedomovať si význam prírodného 

prostredia pre život človeka 

 Napĺňať potrebu dieťaťa po sociálnom kontakte s rovesníkmi 

 Uľahčiť plynulú adaptáciu na zmenené prostredie 

 Podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou 

 Rozvíjať cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére osobnosť dieťaťa 

v psychomotorickej , poznávacej, sociálnej, emocionálnej a morálnej oblasti 

 Prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa 

 Posilňovať úctu k rodičom, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, 

k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre 

 Získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám 

 Pripraviť sa na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, 

tolerancie, rovností pohlaví a priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými 

skupinami a cirkvami a náboženskými spoločenstvami 

 Naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, pripraviť sa na celoživotné vzdelávanie 

 Naučiť sa kooperovať v skupine, kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť 

 Naučiť sa chrániť svoje zdravie, vrátane využitia zdravej výživy a chrániť životné 

prostredie 

 Naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty 
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3 Charakteristika materskej školy 

3.1 Materiálno-technické a priestorové podmienky 

Naša  materská škola  sa prezentuje ako dedinská materská škola rešpektujúca prirodzený spôsob 

života na dedine a jeho tradície. Je to 5– triedna materská škola, ktorá poskytuje   celodennú 

a poldennú výchovnú starostlivosť deťom od 2 - 6 rokov a  deťom s odloženou povinnou 

školskou dochádzkou. Od r. 2004 je spojená so Základnou školou v Or. Lesnej. Materská škola 

je umiestnená v účelovej budove, kde prízemie tvoria dve vstupné chodby, 2 triedy s príslušnými 

priestormi ako sú šatne, umyvárne, spálne. Na prízemí je umiestnená jedáleň pre deti 

z predškolskej triedy margarétok, z predškolskej triedy  slniečok a triedy motýlikov. Jedna trieda 

pod názvom Včielky je alokovaná v budove Základnej školy. Súčasťou budovy materskej školy 

je hospodársky  pavilón s príslušenstvom pre prevádzkových pracovníkov. Na poschodí sú 2 

triedy s príslušnými priestormi a kabinetmi. Nad pôvodnou budovou materskej školy je 

novopostavená nadstavba, interiér je potrebné dobudovať. Kapacita Materskej školy spolu s 

alokovanou triedou je v súčasnej dobe je 111 detí./ s povolenou výnimkou na jednu triedu 3 deti/  

Materská škola sa nachádza v centre  obce v prírodnom prostredí, v blízkosti lesa a potoka. Do 

užívania bola odovzdaná v školskom roku 1981/82, čomu zodpovedá aj vonkajší vzhľad budovy. 

Na budove boli v šk. roku 2006/07  vymenené okná. V nasledujúcom roku sa začala budovať 

nadstavba so sedlovou strechou nad MŠ, aby sa zabránilo zatekaniu do vnútorných priestorov, 

pretože terasovitá strecha nevyhovovala poveternostným podmienkam obce. V súčasnej dobe sú 

vypracované projekty na dobudovanie a zariadenie nadstavby . V materiálno – technickej oblasti 

je potrebná rekonštrukcia  budovy MŠ / zateplenie/, dobudovanie interiéru nadstavby nad MŠ , 

rekonštrukcia hygienických zariadení pre deti,  postupná výmena opotrebovaného zariadenia 

v triedach, postupné vymaľovanie priestorov MŠ, postupná výmena opotrebovaných 

elektrospotrebičov, rekonštrukcia terás a okolitého školského dvora. V areáli MŠ, ktorý je 

oplotený,  sa nachádza novovybudované detské ihrisko, ktoré bolo dané do užívania v šk. roku 

2007/2008, v roku 2014 boli obnovené preliezačky a pieskoviská, detský záhradný domček, 

hojdačky. Nachádzajú sa tam aj 2 terasy zariadené detským záhradným nábytkom, kabinet 

záhradného náradia a náčinia. V budove materskej školy sa nachádzajú tieto štyri triedy: 

Trieda „Motýliky“ má samostatný vchod, šatňu, jedáleň , umyváreň a spálňu. Zo spálne je 

priamy vstup na terasu, ktorá sa využíva hlavne v jarnom a letnom období. Trieda  poskytuje 

dostatok priestoru pre 24 detí. Deti majú k dispozícii veľké množstvo rôznorodých hračiek, ktoré 

sa v priebehu roka dopĺňajú,  4 detské stoly so stoličkami, detský nábytok, ktorý je vhodne 

rozmiestnený v priestore triedy. V triede bol vymenený koberec, pracovný stôl pre učiteľky, 



6 

 

zakúpená detská gaučová súprava so stolíkom. Je tu umiestnený klavír, Tv , počítač, prehrávač 

DVD a CD. Zariadenie spálne tvorí  21 ležadiel , na zatienenie slúžia  farebné žalúzie. 

Trieda „Margarétky“ sa nachádza na poschodí MŠ a navštevuje ju 25 predškolákov. Má 

spoločné hygienické zariadenie s predškolskou triedou „Slniečka“. Šatňové priestory  triedy  

Slniečka“ sú spoločné s triedou „Lienky“. Hračky v  triede sú primerané veku detí,  bezpečné a  

dostatočne veľké. Do triedy bola zakúpený detský nábytok, detská gaučová súprava so stolíkom, 

pracovné stoly pre deti a pracovný stôl pre učiteľky. V triede sú  farebné žalúzie, vymenená 

podlahová krytina  a vymaľovaný celý priestor triedy. V školskom roku 2011 – 2012 majú deti 

v triede  aj počítač s príslušenstvom, od roku 2013 aj interaktívnu tabuľu s príslušenstvom. 

Trieda „Slniečka“ je umiestnená na poschodí, navštevuje ju 24 etí vo veku od 3 – 6 rokov. Je to 

trieda s poldennou starostlivosťou. Aj v tejto triede došlo k čiastočnej výmene zariadenia: 

detských stoličiek, stolov, gaučovej súpravy pre deti so stolíkom a pracovného stola pre učiteľku. 

V triede sa nachádza TV, CD prehrávač. Hračky v tejto triede pozostávajú väčšinou z logických 

hier, spoločenských hier, skladačiek a stavebníc na rozvoj tvorivosti. 

 Trieda „Lienky“ sa nachádza na prízemí, má kapacitu 24 detí. Je to trieda , v ktorej sa začína 

a končí prevádzka MŠ. Trieda má svoju spálňu a umyváreň. Počas letných prázdnin sa 

zrealizovala modernizácia prostredia a kompletná rekonštrukcia umyvárne. Do tejto triedy bol 

zakúpený nový nábytok pre deti. V triede je klavír. V spálni, z ktorej je vstup na terasu sa 

realizuje každodenný spánok najmladších detí. Na zatienenie slúžia žalúzie. Nakoľko sa v triede 

ráno aj po obede schádzajú všetky deti, vybavenie triedy hračkami je variabilné, s prihliadnutím 

na všetky vekové skupiny.  

Trieda „Včielky“ je alokovaná trieda predškolákov v budove ZŠ , ktorá bola zriadená 

v školskom roku 2014/2015. Je to trieda s poldennou prevádzkou a navštevuje ju 16 detí. Interiér 

triedy je moderný, zariadený novým nábytkom a príslušenstvom. 

Interiér MŠ tvoria aj dve jedálne, kde sa stravujú všetky deti z piatich tried MŠ. Veľká jedáleň 

poskytuje výborné podmienky na realizáciu akýchkoľvek slávnosti a spoločenských podujatí 

počas roka. Je tu umiestnený aj veľký paraván, kde učiteľky hrávajú bábkové divadielka. Vedľa 

jedálne sa nachádza kuchyňa, v ktorej sa pripravuje celodenná strava pre deti a zamestnancov. 

Zariadenie kuchyne bolo čiastočne obnovené. Na prízemí sa nachádza aj hospodársky pavilón, 

kde sa nachádzajú šatne pre nepedagogických zamestnancov, skladové priestory, práčovňa 

a sušiareň. Kabinet učebných pomôcok sa nachádza na poschodí, ktorý je dopĺňaný modernými 

pomôckami  podľa finančných možností MŠ. V súčasnej dobe kabinet poskytuje základný  
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sortiment pomôcok pre každú vekovú skupinu. Na zakúpení pomôcok sa podieľa čiastočne 

zriaďovateľ a sponzori, takisto aj rodičia. Pri triede Motýliky  je umiestnený kabinet 

telovýchovných pomôcok. V priestoroch MŠ bola vymenená podlahová krytina v šatniach, 

jedálni, schodišti. Priestory  MŠ sú funkčné, bezpečné, hygienicky nezávadné, aj  po estetickej 

stránke vhodne a pútavo pôsobia svojou farebnosťou a výzdobou nielen na deti, ale na každého 

návštevníka MŠ. Zabezpečovaním  lepších materiálno – technických podmienok sa vytvára v 

interiéri aj exteriéri modernejšie a zaujímavejšie prostredie pre deti a celý pracovný kolektív.  

Informačný systém MŠ: internet,  e-mailová adresa MŠ: msorlesna@centrum.sk 

                               blog materskej školy: www.msorlesna.blogspot.sk 

                                                    web stránky školy: http://www.zsoravskalesna.sk/ 

Adresa MŠ:  Materská škola, 029 57 Oravská Lesná 

Tel. číslo MŠ:  043 / 5593138  

Tel. číslo ZŠ s MŠ : 043/5593111 

3.2 Vlastné zameranie školy 

 viesť deti k tomu, aby dokázali žiť a prosperovať aj v inom prostredí ako je rodina 

 vytvárať prostredie plné pohody, istoty a vzájomného porozumenia 

 pomáhať deťom v procese socializácie v detskej spoločnosti, vyrovnávať rozdiely medzi 

deťmi z odlišného sociálneho prostredia 

 vytvárať vhodné podmienky  pre osvojenie si  základných  vedomostí, zručností 

a návykov 

 uplatňovať humanistickú výchovu a vzdelávanie s právom na výchovu a vzdelávanie 

v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa, právo na vlastnú individualitu a právo na   

celostný rozvoj  

 pomôcť deťom ľahšie zvládnuť prechod z materskej školy do základnej školy 

 dať možnosť vzdelávať sa aj deťom zdravotne postihnutým 

 v spolupráci s rodinou viesť deti k vytvoreniu si rebríčka hodnôt, uvedomiť si, aký 

dôležitý je zdravý životný štýl, chrániť si svoje zdravie, naučiť sa žiť v súlade s prírodou, 

vytvoriť si k nej pozitívny vzťah, chrániť ju 

 skvalitniť spoluprácu s rodičmi a verejnosťou na princípe partnerstva 

mailto:msorlesna@centrum.sk
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 poznať ľudové zvyky a tradície svojej obce, stotožniť sa s nimi, byť na ne hrdý 

a zachovávať ich pre ďalšie generácie 

 v spolupráci so zriaďovateľom vytvárať vhodné priestorové, materiálne i personálne 

podmienky v materskej škole v prospech dieťaťa  aj celého pracovného kolektívu 

 posilňovať počítačovú gramotnosť 

3.3 Personálne zabezpečenie 

Výchovno - vzdelávaciu činnosť v našej MŠ vykonáva 8 učiteliek , ktoré spĺňajú podmienky 

odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou. Stredoškolské pedagogické 

vzdelanie majú dve p .učiteľky .Vysokoškolské pedagogické vzdelanie I. stupňa majú dve p. 

učiteľky a štyri p .učiteľky majú vysokoškolské  pedagogické vzdelanie II. stupňa. P. zást .pre 

MŠ má ukončené funkčné vzdelávanie a takisto  1. atestačnú skúšku. 1. atestáciu majú štyri p. 

učiteľky. Priemerná veková skladba pedagogických zamestnancov je 40 rokov. Špecifické 

zručnosti pedagogických zamestnancov: vedomosti o progresívnych metódach a ich 

uplatňovanie v praxi, poznanie detskej a odbornej literatúry a jej využitie v práci s deťmi, hra na 

hudobný nástroj, choreografia ľudových tancov a jej využitie  v MŠ, ovládanie práce na počítači, 

poznatky o regióne a dedine, ľudových zvykoch a tradíciách, prírodnom okolí , znalosť 

výtvarných a pracovných techník a možností ich využitia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               



9 

 

4 Charakteristika ŠkVP 

4.1 Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania,  vydávanie 

dokladu o získanom vzdelaní 

 

V zmysle nového školského zákona, v ktorom je vymedzený stupeň vzdelania sa  pojednáva 

o tom, že predprimárne vzdelanie dieťa získa absolvovaním posledného ročníka  materskej 

školy. Dokladom o získanom vzdelaní  je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania, ktoré vydáva materská škola v posledný deň školského roka- 30.jún. Deťom, ktoré 

majú odložené plnenie povinnej školskej dochádzky a budú materskú školu navštevovať aj 

v budúcom školskom roku, osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania nevydávame. 

Na slávnosti, ktorá má názov Rozlúčka predškolákov a uskutočňuje sa v  popoludňajších 

hodinách v priestoroch jedálne MŠ za prítomnosti rodinných príslušníkov sa deti  

prostredníctvom tanca, spevu básní lúčia s materskou školou . Zároveň sa prejavuje ich zmysel 

pre kolektív, priateľské vzťahy medzi deťmi a učiteľkami. Rodičovská rada v spolupráci so 

zástupkyňou pre MŠ a učiteľkami pripravuje pre deti malé sladké pohostenie. Deti poteší aj 

darček, ktorý využijú v ZŠ. Súčasťou rozlúčky s materskou školou je aj zhotovenie tabla 

s fotografiami budúcich prvákov, ktoré je umiestnené nielen v priestoroch materskej školy, ale aj 

na verejnej nástenke ObÚ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

5 Učebné osnovy 

 
Názov nášho školského vzdelávacieho programu je : „ ROK NA DEDINE“ 

 

Učebnými osnovami v našej materskej škole sú výkonové štandardy 

jednotlivých vzdelávacích oblastí 

 
Školský vzdelávací program vychádza z podmienok obce Oravská Lesná, z prirodzeného života 

na dedine a využíva všetky prírodné i kultúrne zaujímavosti, ktoré táto lokalita ponúka. 

Umožňuje pedagógom realizovať svoje vlastné nápady a čerpať aj zo skúseností detí, ktoré na 

dedine vyrastajú a majú bližšie k prírode, zvieratám, ľudovým tradíciám a zvyklostiam..  

Ponuka činností je veľmi pestrá. Deti si môžu vyskúšať sami veľa zaujímavých aktivít. Snažíme 

sa deťom priblížiť život ľudí vo všetkých jeho formách a vytvárať situácie, ktoré deti majú 

možnosť sami riešiť a prejaviť sa. Je pre nás veľmi dôležité zážitkové učenie a preto deťom 

poskytujeme veľa podnetov. Pripravujeme pre deti a ich rodičov projektové dni, slávnosti a 

udalosti, pri ktorých môžu deti spolu s rodičmi prežiť veľa zaujímavých zážitkov.        

5.1 Východiská plánovania 

 

Pri plánovaní výchovno – vzdelávacieho procesu vychádzame z iŠVP. Dodržiavame minimálnu 

frekvenciu odporúčaného rozvrhnutia vzdelávacích oblastí na časový úsek jedného mesiaca vo 

všetkých vekových skupinách. Zohľadňujeme možnosť voľby vzájomne kombinovať a prelínať 

vzdelávacie oblasti v rámci cielenej dopoludňajšej cielenej aktivity. Dbáme na vyvážené 

striedanie vzdelávacích oblastí v priebehu jedného dňa. V popoludňajších cielených aktivitách 

napĺňame osobitný profil materskej školy, prípadne opakujeme a utvrdzujeme známy obsah 

z dopoludňajšej cielenej aktivity. Na základe rozhodnutia pedagogickej rady výchovno – 

vzdelávaciu činnosť v každej triede plánujeme na úsek jedného týždňa vopred elektronicky. 

V procese plánovania využívame jednotlivé výkonové úrovne vo všetkých vzdelávacích 

oblastiach, ktoré sú odvodené  od stanoveného výkonového štandardu a rešpektujú rozvojové 

možnosti detí v triedach. S výkonovými úrovňami pracujeme aj pri tvorbe individuálneho 

výchovno – vzdelávacieho plánu aj pre deti so zdravotným znevýhodnením a deti so sociálne 

znevýhodneného prostredia. Konkrétne cielené vzdelávacie aktivity sa neplánujú pri tých 

výkonových štandardoch, ktoré sa priebežne dosahujú v každodenných situáciách v priebehu 

dlhšieho časového obdobia. Pri plánovaní výchovno – vzdelávacej činnosti volíme vhodné 

stratégie, metódy a prostriedky, takisto tému týždňa  si  každá trieda  zvolí  sama podľa svojho 

uváženia.  
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6  Podmienky na zaistenie BOZP 
 

V materskej škole sa v pravidelných intervaloch vykonávajú požadované revízie a kontroly 

vyhradených technických zariadení, údržba a opravy zistených porúch tiež prispievajú 

k bezproblémovému chodu školy a k vytvoreniu podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia detí aj zamestnancov školy. Zamestnanci sa v predpísaných intervaloch zúčastňujú 

školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej „BOZP“) a o požiarnej ochrane, ktoré 

vykonáva autorizovaný bezpečnostný technik, ako aj preventívnych lekárskych prehliadok. 

Dieťa od zákonného zástupcu preberá poverený pedagogický zamestnanec, ktorý zaň zodpovedá 

od jeho prevzatia až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo inej písomne 

splnomocnenej osobe. Zákonný zástupca môže písomne splnomocniť aj svoje maloleté dieťa, 

avšak musí byť staršie ako 10 rokov. Učiteľka môže odmietnuť prevziať dieťa, ak zistí, že jeho 

zdravotný stav nie je vhodný na prijatie do  MŠ. Pri akýchkoľvek školských aktivitách, 

vychádzkach zodpovedá za deti učiteľka. Deti sa zúčastňujú naplánovaných akcií na základe 

informovaného súhlasu zákonného zástupcu. Pri mimoškolských výletoch, exkurziách sa 

o bezpečnosť detí starajú aj rodičia. Pred uskutočnením výletu pedagogický zamestnanec poučí 

všetky osoby a deti o bezpečnosti a ochrane zdravia. Vedieme evidenciu registrovaných 

školských úrazov deti, ku ktorým došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti, alebo pri 

činnostiach organizovaných materskou školou. Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany 

zdravia je aj integrálnou súčasťou obsahu výchovy a vzdelávania. Deti sa prostredníctvom 

obsahu učia chrániť si svoje zdravie aj zdravie iných a riešiť na elementárnej úrovni situácie 

ohrozujúce zdravie. 
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7 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí 
 

Vnútorná školská kontrola je vo všeobecnosti zameraná na hodnotenie vnútorných procesov, 

ktoré v materskej škole prebiehajú. Jej úlohou je určiť  a zlepšiť ich kvalitu.  

Túto vnútornú školskú kontrolu realizuje zástupkyňa pre MŠ , ktorá preveruje správnosť 

postupov vo výchovno –vzdelávacom procese, dodržiavanie predpisov na pracovisku.  

Hodnoteniu detí venujú uč. značnú pozornosť aj vo svojich polročných a koncoročných 

hodnotiacich správach. Hodnotia ich správanie, schopnosti, zručnosti, komunikáciu, socializáciu, 

správanie. 

Konkrétne zameranie a formy hodnotenia detí sú vypracované v ročnom pláne vnútornej  

kontroly školy vypracovanom v súlade s § 9 ods. č písm. c) vyhlášky MŠ SR č. 308/2009 Z.z. 
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8 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 
 

Poslaním vnútroškolskej kontroly je získavať objektívne informácie o výsledkoch práce 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Obsahom kontroly je plnenie základných 

pracovných povinností, dodržiavanie pracovno-právnych noriem a všeobecne platných 

predpisov.  Kontrola je uplatňovaná na úseku pedagogickom a na úseku  hospodárenia a 

prevádzky MŠ. 

 

Zástupkyňa pre MŠ je zodpovedná za pedagogickú úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti a jej 

výsledky. Preto je povinná kontrolovať vých.-vzdelávaciu činnosť a celkovú činnosť v MŠ. 

Najčastejšou formou kontrolnej činnosti  pedagogických zamestnancov je hospitačná činnosť, 

ktorá je uskutočňovaná podľa plánu hospitačnej činnosti. 

Konkrétne zameranie kontrolnej činnosti zamestnancov je 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

9 Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov 

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov ako súčasť 

celoživotného vzdelávania je sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a 

spôsobilostí. Jeho cieľom je získavať, obnovovať, zdokonaľovať, rozširovať a dopĺňať 

profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a odbornej činnosti. Upravuje 

ho zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, 

ktorý nadobudol účinnosť 1.novembra 2009. Kontinuálne vzdelávanie sa uskutočňuje 

prostredníctvom programov kontinuálneho vzdelávania, akreditovaných v súlade s platnou 

legislatívou, a to formou adaptačného, aktualizačného, inovačného, špecializačného či 

funkčného vzdelávania. 

Väčšina pedagogických zamestnancov (s výnimkou novoprijatých) absolvovalo vzdelávania 

v rámci národného projektu Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako 

súčasť reformy vzdelávania. Za účelom získavania nových profesijných kompetencií pani 

učiteľky absolvovali vzdelávania: 

• Uplatnenie multikultúrnej výchovy vo vyučovacom procese 

• Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 

• Učiť moderne, inovatívne a kreatívne 

• Digitálne technológie v materskej škole 

• Inovácie v didaktike pre učiteľov predprimárneho vzdelávania 

• Inovačné vzdelávanie pre učiteľov zamerané na inovatívne metódy v práci s deťmi so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

V súčasnosti sledujeme ponuky MPC a iných pedagogických pracovísk, ktoré ponúkajú 

akreditované programy vhodné pre učiteľov predprimárneho vzdelávania. V budúcnosti sa 

chceme zapojiť do kontinuálneho vzdelávania zameraného na enviromentálnu výchovu, 

predčitateľskú gramotnosť, folklór a samozrejme  do vzdelávaní, zameraných na  

modernizáciu výchovno – vzdelávacieho procesu v MŠ. 

 
 
 

 
 

 

 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Eminedu%2Esk%2Fdata%2FUSERDATA%2FLegislativa%2FZakony%2F317%5F2009%2Epdf
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Dátum revidácie                           Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod.  
 

 

04.09.2017                                                     
                                                                     Od 01.09.2017 nie sú súčasťou ŠkVP tieto časti: 

personálne  zabezpečenie,  podmienky na zaistenie BOZP , požiadavky na kontinuálne 

vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov.                           


