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I. NÁZOV VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

 

 Školský vzdelávací program má názov „Viera, láska, nádej.“ Hlavným zámerom je 

vytvoriť pre deti prostredie podnetné pre rozvoj všetkých stránok osobnosti dieťaťa. Školský 

vzdelávací program je koncipovaný tak, aby bol zabezpečený v čo najväčšej miere 

osobnostný rozvoj dieťaťa v oblasti sociálno-emocionálnej, estetickej, morálnej, telesnej a 

intelektuálnej. Dieťa si rozvíja aj svoje zručnosti, schopnosti a je podporovaná tiež aj jeho 

tvorivosť. Sú vytvorené predpoklady pre ďalšie vzdelávanie detí. Edukačný proces a činnosti 

detí sú zamerané aj na duchovnú formáciu dieťaťa. Osobnosť dieťaťa je rozvíjaná v duchu 

kresťanských hodnôt, akými sú viera, nádej, láska, porozumenie, úprimnosť, vzájomná 

dôvera, ohľaduplnosť, odpustenie, akceptácia inej osoby ... Poslaním je dopĺňať a rozvíjať 

rodinnú výchovu a rodinnú náboženskú výchovu, spolupracovať s rodičmi, vytvárať v škole 

príjemné rodinné prostredie. 

  

II. VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĻOV A POSLANIA 

VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 

VYMEDZENIE CIEĻOV PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA 

 

Hlavný cieľ výchovy a vzdelávania v Cirkevnej materskej škole sv. Gorazda (ďalej len 

CMŠ sv. Gorazda) sa odvíja od cieľov výchovy a vzdelávania uvedených v zákone č. 

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

zákonov v znení neskorších predpisov. Vzdelávanie v materskej škole poskytuje základy 

spôsobilostí vedúce k napĺňaniu cieľov výchovy a vzdelávania podľa tohto zákona.  

Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v CMŠ sv. Gorazda je dosiahnutie optimálnej 

kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v 

základnej škole a na život v spoločnosti.   

 

Všeobecné ciele výchovy a vzdelávania v materskej škole:  

 zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s 

rovesníkmi i s dospelými,  

 uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, školské prostredie, 

 podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu, 

  podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa,  



 sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej 

spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné primárne vzdelávanie, 

 umožniť dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a 

aktívneho bádania,  

 uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom a ďalšími 

partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok pre blaho všetkých 

detí, 

 identifikovať deti so špeciálnymi potrebami a zabezpečiť im všetky podmienky na 

individuálny rozvoj podľa týchto potrieb, 

 zabezpečiť spravodlivú dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní, ako aj 

dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky deti,  

 získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v inštitucionálnom 

prostredí a pri koordinovanom úsilí o zabezpečovanie blaha a potrieb detí.   

 

Vlastné ciele 

 

 dopĺňať rodinnú výchovu a výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na celostný 

rozvoj osobnosti dieťaťa, jeho sociálno-emocionálny, psychomotorický a kognitívny 

rozvoj v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami dieťaťa, 

 pri rozvíjaní kompetencií dieťaťa preferovať zážitkovú formu učenia a učenie hrou,  

 posilňovať úctu k rodičom, starším ľuďom, rovesníkom, podporovať priateľské 

vzťahy, viesť k vzájomnému chápaniu rozličných názorov, 

 pripraviť deti na vstup do základnej školy  po všetkých stránkach, zabezpečiť im 

plynulý prechod z MŠ do ZŠ, 

 obohacovať výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky – ľudové tradície, 

 utvárať u detí environmentálne cítenie, 

 podľa motta našej školy „Viera, nádej, láska“ viesť a vychovávať deti k láske k Bohu 

a k všetkým ľuďom cez hlbšie spoznávanie Pána Ježiša, 

 vychovávať deti k hodnotám a k poznávaniu a stretnutiu s Bohom, 

 dieťa prijať ako individualitu prejavom lásky, ktorá je odrazom lásky Boha k ľuďom.  

Obsah a ciele výchovy a vzdelávania detí, opierajúc sa o poslanie našej materskej školy sú 

založené na troch základných pilieroch, ktorými sú:  

 Viera  -  výchova a vzdelávanie v duchu viery, 

 Nádej  - výchova a vzdelávanie detí v nádeji pripraviť im bezpečné prostredie pre ich 

budúcnosť a ich osobnostný rozvoj , posilnenie nádeje v kresťanskej viere,  



 Láska – výchova a vzdelávanie detí v spoločenstve lásky smerujúce k učeniu sa láske 

k sebe, k ľuďom , k prírode, ku kultúre. 

POSLANIE CMŠ sv. Gorazda 

Výchova dieťaťa je prvoradou povinnosťou i právom rodičov. Z inštitúcií, ktoré 

podporujú a dopĺňajú výkon tohto práva a povinnosti rodiny, má škola základný význam 

i hodnotu. 

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj dieťaťa v oblasti sociálno-emocionálnej, 

intelektuálnej, morálnej, estetickej. Rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na 

ďalšie vzdelávanie. Pripravuje dieťa na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi 

a vekovými osobitosťami dieťaťa (Zákon č. 245/2009 Z.z.(školský zákon) o výchove 

a vzdelávaní) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Poslaním cirkevnej materskej školy je dopĺňať rodinnú výchovu dieťaťa, všestranne rozvíjať 

osobnosť dieťaťa v prostredí preniknutom radosťou z objavovania. V príprave dieťaťa na 

školské vzdelávanie i na život v spoločnosti je naším hlavným cieļom rozvíjať kompetencie 

dieťaťa tak v oblasti sociálno-emocionálnej, perceptuálno-motorickej, náboţenskej ako 

i kognitívnej. 

Cieľom zamestnancov v kresťanskej škole je poznávať a osvojovať poznatky, 

zručností a návyky tak, aby vytvárali podmienky pre formovanie žiaka v duchu radostnej 

zvesti Kristovho Evanjelia. Tento cieľ je možné dosiahnuť cez fenomén lásky, ktorý má byť 

dominantný vo výchovno-vzdelávacom procese. Bude ho odzrkadľovať aj podtitul názvu 

školy: Škola viery, nádeje a lásky.  

Viera symbolizuje úsilie pedagógov pri formovaní detí. Slovo nádej vystihuje každé dieťa, 

ktoré má jedinečné postavenie  a láska vedie detí k ochote navzájom si pomáhať, konať 

dobro. Školský vzdelávací program dáva šancu každému dieťaťu, aby sa rozvíjal podľa 

svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech.  

 Výchovno-vzdelávací proces prebieha v duchu rodinnej atmosféry, vytvárania 

a upevňovania kladných morálnych vlastností a kresťanského pohľadu na svet. 

 

 

 

 



Denné výkonové štandardy 

Spomedzi výkonových štandardov uvedených v ŠVP sme vyselektovali výkonové štandardy, 

ktoré sa môžu, ale nemusia plánovať vo výchovno-vzdelávacej činnosti, nakoľko sa plnia 

denne počas celého pobytu dieťaťa v MŠ.  

 

Výkonové štandardy z vzdelávacej oblasti: Človek a spoločnosť  

 
Základy etiky 

 Volí vhodný pozdrav vzhľadom na aktuálnu situáciu a odzdraví primerane situácii.  

 Používa prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie vzhľadom na aktuálnu situáciu.  

 Rešpektuje dohodnuté pravidlá spoločensky prijateľného správania.  

 Správa sa ohľaduplne k deťom i dospelým.  

Prosociálne správanie  

 V dialógu vie vypočuť iných (detí i dospelých).  

 Rozlišuje vhodné a nevhodné správanie.  

 Požiada o pomoc, keď si to situácia vyžaduje a poďakuje za pomoc od druhých.  

 Poskytne iným pomoc.  

 Obdarí druhých.  

 Podelí sa o veci.  

 Ocení dobré skutky.  

 Presadzuje sa v hre alebo v činnosti spoločensky prijateľným spôsobom.  

 Nenásilne rieši konflikt.  

 Odmieta nevhodné správanie.  

 Odmieta kontakt s neznámymi osobami.  

 Uvedomuje si na elementárnej úrovni dôsledky svojho správania.  

 Pozná na elementárnej úrovni svoje práva a splniteľné povinnosti.  

 

Výkonové štandardy z vzdelávacej oblasti: Zdravie a pohyb  

 
Hygiena a sebaobsluţné činnosti  

 

 Má osvojené základné hygienické návyky (použitie toalety a toaletného papiera, 

umývanie rúk po použití toalety, umývanie rúk pred jedlom a po zašpinení sa atď.). 

 Ovláda základné sebaobslužné činnosti.  

 Aktívne sa zúčastňuje na príprave stolovania (desiata, obed, olovrant), používa príbor 

a dodržiava čistotu pri stolovaní.  

 Udržiava poriadok vo svojom okolí.   

 

 

 



PROFIL ABSOLVENTA CMŠ SV. GORAZDA 

 

Profil dieťaťa absolvujúceho materskú školu 

 

Dieťa je po absolvovaní materskej školy pripravené na vstup do základnej školy. 

Vzdelávanie v materskej škole smeruje k osvojeniu všeobecného vzdelania a poskytuje 

základné predpoklady pre všeobecné vzdelávanie na nasledujúcich stupňoch vzdelávania. 

Predpokladom na vstup do primárneho vzdelávania je dosiahnutie školskej spôsobilosti. 

 

Dieťa, ktoré absolvuje materskú školu, disponuje štandardnými charakteristikami 

školskej spôsobilosti. Miera štandardizácie výkonov napĺňajúcich uvedené dimenzie školskej 

spôsobilosti je konkretizovaná v časti Vzdelávacie štandardy štátneho vzdelávacieho 

programu schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 

10. 03. 2015 pod číslom 2015-8341/12225:1-10A0 pre materské školy s platnosťou od 1. 

septembra 2015. 

 

Zohļadňujúc základný rámec kļúčových kompetencií dieťa v materskej škole 

získava prvotné základy:   

1. komunikačných kompetencií  

2. matematických kompetencií a kompetencií v oblasti vedy a techniky, 

3. digitálnych kompetencií,  

4. kompetencií učiť sa, riešiť problémy, tvorivo  a kriticky myslieť,  

5. sociálnych a personálnych kompetencií,  

6. občianskych kompetencií,    

7. pracovných kompetencií.   

 

Dieťa po absolvovaní materskej školy nedisponuje rozvinutými kompetenciami v 

daných oblastiach, no dosahovanie základných cieľov jednotlivých vzdelávacích oblastí tohto 

programu vytvára predpoklady na ich plné rozvinutie v budúcnosti.    

 

Obsah vzdelávania v materskej škole sa vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích 

oblastiach:   

 JAZYK A KOMUNIKÁCIA 

 MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI  

 ČLOVEK A PRÍRODA 



 ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ  

 ČLOVEK A SVET PRÁCE 

 UMENIE A KULTÚRA 

 ZDRAVIE A POHYB 

Vzdelávacie oblasti sú vzájomne prestupné a ciele jednej z nich možno dosahovať aj 

pri realizácii obsahu z iných vzdelávacích oblastí. 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: JAZYK A KOMUNIKÁCIA  

 

 Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia je rozvinutie komunikačnej 

kompetencie dieťaťa vo všetkých jazykových rovinách s využitím špecifického rozvojového 

potenciálu písanej reči. 

V tejto vzdelávacej oblasti sú v programe posilnené tie stránky jazyka, ktoré sú 

dôležitým predpokladom úspešného budúceho rozvoja gramotnosti žiakov tak v primárnom 

ako aj v celom ďalšom vzdelávaní. Ide predovšetkým o nadobúdanie skúseností so 

sprostredkovanou informáciou, vrátane informácie štruktúrovanej ako písaná reč. Tieto 

skúsenosti sprostredkúva učiteľka využívaním širokého spektra textov žánrovo rôznorodej 

detskej literatúry, ktorá má viaceré významné funkcie:  

- je zdrojom bohatej jazykovej skúsenosti – slúži ako jazykový vzor, zdroj jazykovej 

rôznorodosti v spisovnej, kultivovanej a vysoko rozvinutej podobe materinského jazyka. 

Prispieva tak k rozvoju hovorenej podoby jazyka a komunikácie, stimulácii vývinu reči na 

úrovni všetkých jej zložiek – slovnej zásoby, súvislého, gramaticky správneho, 

spisovného a sociálne primeraného vyjadrovania sa.  

- je bohatým zdrojom poznatkov a vedomostí o reči, prispieva k rozvoju všetkých 

významných predpokladov („prekurzorov“) vývinu gramotnosti (rozvíja počúvanie a 

porozumenie čítaného textu, chápanie významu a funkcií písanej reči, uvedomovanie si 

vzťahu medzi hovorenou a písanou podobou jazyka) tak na úrovni jej obsahových ako aj 

formálnych aspektov.  

- je dôležitým zdrojom pozitívnych zážitkov a skúseností, podporujúcich motiváciu, záujem 

a vzťah k písanej kultúre, vzdelávaniu a učeniu.  

 

Materská škola môže v prípade záujmu rodičov poskytovať aj cudzojazyčné 

vzdelávanie. Predškolský vek je z tohto hľadiska mimoriadne senzitívnou fázou vývinu, kedy 

spravidla dochádza k prirodzenému a efektívnemu osvojovaniu si cudzieho jazyka.   

 



 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: MATEMATIKA A PRÁCA S INFORMÁCIAMI  

 

 Hlavným cieľom tejto vzdelávacej oblasti je poskytnúť základy matematických a 

informatických poznatkov a zručností, pomocou ktorých sa ďalej rozvíja matematické 

myslenie a matematické kompetencie nevyhnutné pre vzdelávanie na vyšších vzdelávacích 

stupňoch. Prostredníctvom jej obsahu sa začína rozvíjať logické myslenie dieťaťa, chápanie 

čísel a jednoduchých operácií s nimi, ako aj rozvoj základov algoritmického myslenia. 

 

Pri plnení hlavného cieľa v tejto oblasti je potrebné: 

 organizovať jednotlivé vzdelávacie aktivity predovšetkým hravou formou, 

dramatizovaním a formou rôznych hier a súťaží, 

  iniciovať, aby sa deti aj pri bežných situáciách a činnostiach stretávali s jednoduchou 

matematikou a jej používaním, snažiť sa,  aby deti získavali nové vedomosti z tejto 

oblasti pomocou riešenia úloh podľa možností z bežného života,  

 viesť deti k vyvodzovaniu významov nových slov a symbolov v tejto oblasti, v 

následných vzdelávacích aktivitách a komunikačných situáciách ich opakovane 

používa, vytvára príležitosti na ich zmysluplné používanie deťmi,  

 dávať deťom príležitosť stretávať sa aj s úlohami, ktoré nemajú riešenie, alebo majú 

viac riešení, 

 uplatňovať pri riešení úloh riadené rozhovory, ktorých súčasťou je aj kladenie otázok a 

pokynov, vyzývať deti, aby sa navzájom počúvali, kládli otázky a odpovedali,  

 umožniť deťom dostatok príležitostí sledovať a spoznávať argumentáciu aj s 

možnosťou sa o ňu pokúšať.  

 

 Štruktúra výkonových a obsahových štandardov vzdelávacej oblasti Matematika a práca s 

informáciami je koncipovaná do štyroch podoblastí:  

o Čísla a vzťahy - sa týka predovšetkým zisťovania počtu predmetov v skupine a riešenia 

jednoduchých úloh súvisiacich s počtom. 

o Geometria a meranie - zameriava sa na orientáciu v priestore a rovine, deti sa v nej 

zoznamujú s najjednoduchšími geometrickými útvarmi a ich porovnávaním. 

o  Logika - je malým úvodom do logiky, kde sa deti stretávajú s výrokmi a 

kvantifikátormi a riešia jednoduché úlohy na rozmýšľanie. 

o Práca s informáciami – je prostredníctvom digitálnych hračiek a hier úvodom do práce 

podľa návodu.  



 

Obsah tejto oblasti je súčasne prostriedkom na rozvíjanie všetkých, ale najmä 

matematickej kompetencie. To možno najlepšie docieliť použitím čo najrozmanitejších hier a 

foriem práce s deťmi. Cieľom tejto vzdelávacej oblasti je aj dosiahnuť, aby dieťa postupne 

viac a samostatnejšie tvorilo, objavovalo, orientovalo sa vo svete definovaním či 

porovnávaním množstva a frekvencií, získalo citlivosť pre zhrnutie reality prostredníctvom 

výrokov a argumentovalo. 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: ČLOVEK A PRÍRODA  

 

Hlavným cieľom tejto vzdelávacej oblasti je počiatočný rozvoj prírodovednej 

gramotnosti. Je potrebné viesť deti k vyjadrovaniu aktuálnych predstáv o predmetoch, javoch 

a situáciách určených vzdelávacím štandardom tak, aby malo každé dieťa možnosť vyjadriť 

svoju predstavu a prostredníctvom premyslených podnetov učiteľky ju meniť a 

zdokonaľovať.  

Tiež je nutné zvoliť také podnety, aby deti v čo najväčšej miere získavali skúsenosť s 

reálnymi predmetmi, javmi a situáciami. Súčasťou rozvíjania prírodovednej gramotnosti na 

predprimárnom stupni je rozvoj špecifických spôsobilostí, ktoré dieťaťu dávajú nástroje na 

zorientovanie sa v nových poznávacích situáciách, pomáhajú mu systematizovať skúsenosť a 

vytvárať zmysluplné poznanie o fungovaní sveta.  

Medzi prírodovedné spôsobilosti, ktoré je možné v predškolskom veku rozvíjať, patrí 

pozorovanie (cieľavedomé získavanie nových informácií z prostredia), kategorizovanie 

(porovnávanie a triedenie na základe cieleného pozorovania) a empirická komunikácia 

(vyjadrená argumentáciou vlastnou skúsenosťou). Potrebné je venovať sa aj tvorbe detských 

otázok a spôsobu, akým sa snažia na ne hľadať odpoveď. Významné postavenie má v tomto 

smere rozvoj spôsobilosti tvoriť predpoklady. Je potrebné podporovať dieťa v jeho 

bádateľskej snahe, usmerňovať ho tak, aby dospelo k zmysluplnému poznaniu a poskytovať 

mu informácie, ktoré mu pomôžu korektne uchopiť základné prírodovedné pojmy. 

Táto vzdelávacia oblasť sa člení do nasledujúcich podoblastí: 

 Vnímanie prírody  

 Rastliny 

 Ţivočíchy 

 Človek 

 Neţivá príroda 

 Prírodné javy  



 

Kým prvá a posledná podoblasť majú všeobecnejší charakter, všetky ostatné sú 

zamerané na tradičné objekty prírodovedného poznávania. V každej z podoblastí sa smeruje k 

jednoduchým biologickým klasifikáciám, vo všetkých prípadoch sa však zdôrazňujú postupy 

a procesy empirického prírodovedného poznávania.  

  

VZDELÁVACIA OBLASŤ: ČLOVEK A SPOLOČNOSŤ  

 

Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť je viesť dieťa k základnej 

orientácii v blízkom spoločenskom prostredí – v jeho časových, priestorových, sociálnych, 

medziľudských vzťahoch. Táto vzdelávacia oblasť sa orientuje na poznávanie spoločenského 

prostredia a na prosociálnu výchovu.  

Pri poznávaní spoločenského prostredia sa zakladá na prirodzenej detskej zvedavosti. 

Dôraz je na zoznamovaní sa s blízkym a vzdialenejším prostredím na základe významných 

geografických a historických prvkov najmä prostredníctvom pozorovania a následnom 

zdieľaní zážitkov a skúseností detí.  

Poznávanie spoločenského prostredia sa člení do nasledujúcich podoblastí: 

 Reţim dňa 

 Orientácia  v čase 

 Orientácia v okolí 

 Geografia okolia 

 Geografia Slovenskej republiky 

 História okolia 

 Národné povedomie 

 Dopravná výchova 

 

V týchto podoblastiach sa dieťa postupne oboznamuje s režimom dňa (poznávanie 

jednotlivých časových úsekov dňa), učí sa rozlišovať časové vzťahy týždňa, mesiaca a roka. 

Pozornosť sa venuje aj poznávaniu a orientácii  v okolí prostredníctvom dominánt obce, 

mesta, v ktorom deti žijú. Deti sa prostredníctvom nich oboznamujú aj s kultúrou a 

spoločenským dianím v regióne či vlasti. Poznávajú významné inštitúcie, ktoré sú v ich obci 

alebo meste a ktoré významným spôsobom ovplyvňujú život danej lokality. Oboznámené sú 

aj s hlavným mestom Slovenskej republiky – Bratislavou.  Nezabúda sa ani na poznávanie 

dopravných pravidiel vo vzťahu k dieťaťu a to v role spolujazdca, cyklistu či kolobežkára ako 

aj ich praktickému overeniu. Konkrétne je potrebné zamerať sa na potrebu používania 



reflexných a ochranných prvkov a pod. Hlavnými metódami poznávania spoločenského 

prostredia sú didaktická hra, pozorovanie, zážitkové učenie a riadený rozhovor opierajúci sa o 

skúsenosti detí.  

Časť prosociálna výchova sa orientuje na rozvíjanie žiaducich osobnostných 

charakteristík dieťaťa. Dôraz sa kladie na uvedomovanie si a poznávanie identity dieťaťa 

najmä na základe rodinných väzieb a na získavaní elementárnych sociálnych zručností, 

dôležitých pre jeho sociálnu komunikáciu medzi rovesníkmi a pre fungovanie dieťaťa medzi 

ľuďmi v širšom spoločenskom prostredí. Deti sa snažia osvojiť si kultivované správanie s 

dodržiavaním základných pravidiel slušnosti, vnímať a rozoznávať pozitívne a negatívne 

emócie a vlastnosti u seba a u druhých osôb (detí i dospelých). Dôraz sa kladie aj na utváranie 

elementárnych základov kritického myslenia, napr. vo vzťahu k odmietaniu negatívnych 

hodnotových aspektov, ktoré sú predkladané v niektorých mediálne spracovaných 

rozprávkach a príbehoch.  

Hlavnými metódami prosociálnej výchovy sú napodobňovanie modelov pozitívneho 

etického správania, rolová hra a zážitkové učenie. Je venovaná utváraniu predpokladov pre 

prosociálne cítenie a správanie detí, napr. pre uplatňovanie vďačnosti, pomoci, obdarovania, 

delenia sa a pod., pričom dôraz sa kladie na to, aby pre deti bola modelom pozitívneho 

etického správania učiteľka. 

Prosocialna výchova sa člení do nasledujúcich podoblastí: 

 Ļudia v blízkom a širšom okolí 

 Základy etikety 

 Ļudské vlastnosti a emócie 

 Mediálna výchova 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: ČLOVEK A SVET PRÁCE 

 

Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Človek a svet práce je utváranie a rozvíjanie 

základných zručností dieťaťa zvládať úkony bežného dňa a zručností pri používaní  nástrojov 

potrebných v bežnom živote, pričom predprimárne vzdelávanie rozvíja tie, ktoré sú v rámci 

vývinového hľadiska pre dieťa dôležité; napríklad vytvára grafomotorické predispozície, 

dieťa lepšie zvláda sebaobslužné činnosti, zvláda v domácnosti bežné úkony.  

Úlohou je  vytvárať dostatočný priestor s dostatočným materiálnym zabezpečením na 

to, aby každé dieťa malo rovnakú možnosť prakticky si rozvíjať zručnosti, ktoré sú 

špecifikované vzdelávacími štandardmi.   

Významnú súčasť vzdelávacieho obsahu tvorí rozvíjanie elementárneho technického 

premýšľania. Dieťa spoznáva vlastnosti materiálov a učí sa využívať to, čo o materiáloch vie. 



Aby bolo v technických zadaniach dieťa úspešné, musí byť vnímavé voči prostrediu, 

pozorovať vlastnosti predmetov, pokusom a omylom skúšať rôzne riešenia, tvorivo 

pristupovať k využívaniu dostupných materiálov a nástrojov. 

 

Obsah tejto vzdelávacej oblasti sa člení do piatich podoblastí::  

 Materiály a ich vlastnosti 

 Konštruovanie 

 Uţívateļské zručnosti 

 Technológie výroby 

  Remeslá a profesie 

 

Všetky tieto podoblasti predstavujú štruktúrovanú propedeutiku technickej 

gramotnosti a s ňou súvisiacich zručností vrátane úvodu do sveta práce, pracovných činností a 

pracovného étosu. 

 

VZDELÁVACIA OBLASŤ: UMENIE A KULTÚRA   

 

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra má dve základné časti – hudobnú výchovu a 

výtvarnú výchovu.  

 

Hudobná výchova  

Hlavným cieľom hudobnej výchovy  je rozvíjať elementárne hudobné schopnosti, 

zručnosti a návyky detí predškolského veku, ktoré sa stanú základom pre ich ďalšie 

plnohodnotné zmocňovanie sa hudby. Ide o komplex hudobných aktivít, ktoré sa navzájom 

prelínajú, podmieňujú, dopĺňajú, podporujú a zmysluplne integrujú. Dieťa je potrebné vnímať 

ako jedinečnú osobnosť s väčšou, či menšou mierou hudobného nadania, ktorá má právo byť 

rozvíjaná po hudobnej i emocionálnej stránke. 

Jednotlivé hudobno-výchovné činnosti tvoria šesť podoblastí tejto vzdelávacej oblasti.  

 Rytmické činnosti  

- vychádza z poznania, že deti rytmus prežívajú najprirodzenejšie prostredníctvom 

rytmizovaného slova a následne ho prenášajú do podoby elementárneho pohybu a hry 

na telo 

- vytvára sa tu priestor pre osobnú skúsenosť s rytmizáciou v podobe: rytmizácie 

riekaniek, slov a slovných spojení, rytmických dialogických hier, čo je východiskom 

aj pre vytváranie rytmických sprievodov k piesňam či riekankám    



 Vokálne činnosti  

- zdôrazňuje nielen spievanie vhodných  a pre detského interpreta primeraných piesní 

(ľudové piesne, piesne vytvorené pre potreby výchovy dieťaťa, populárne piesne pre 

deti), ale aj prácu s detským hlasom prostredníctvom hlasových a dychových cvičení 

a hier s hlasom a dychom.  

- hry s hlasom a dychom sú jedným z prostriedkov rozvíjania vokálnych kompetencií a 

odstraňovania nespevnosti detí 

 Inštrumentálne činnosti  

- sú jednou z foriem aktívneho zmocňovania sa hudby, 

- vytvárajú sa pedagogické situácie, v ktorých sa deťom umožní využívať hudobné 

nástroje Orffovho inštrumentára, aj vlastnoručne zhotovené rytmické nástroje, 

- vytvorí sa priestor pre tvorivé dotváranie spevu piesní a hudobnej skladby, rešpektujúc 

hudobné cítenie a predstavy detí. 

 Percepčné činnosti  

- kladú základ plnohodnotnému vnímaniu hudby 

- ich cieľom je vychovávať vnímavého a aktívneho poslucháča hudby, ktorý si získa 

vzťah k hudbe na celý život 

- vnímanie chápeme ako vnútornú aktivitu, kedy hudba nie je len zvukovou, či 

hudobnou kulisou, ale aktívnym – vnútorne zúčastneným počúvaním hudobných 

podnetov 

- deti sú vedené k tomu, aby svoje pocity z počúvanej hudby pomenovali – 

verbalizovali, vyjadrili pohybom či výtvarne 

 Hudobno-pohybové činnosti 

- je zameraná na kultivovanie telesného pohybu detí, doplnená o oblasť ich 

elementárnej tanečnej prípravy 

- tanečné prvky sú spájané aj s hrou na tele (tlieskanie, plieskanie, podupy) do 

jednoduchých choreografií, čo je typické pre prejavy ľudovej tanečnej kultúry 

rôznych etník žijúcich na Slovensku 

- imitácia je východiskom hudobno-pohybových činností a hudobno-pohybových hier, 

ale je zdôraznená aj potreba vytvoriť priestor pre tvorivé pohybové stvárnenie 

hudobných podnetov 

 Hudobno-dramatické činnosti  

- sa integrujú všetky hudobné prejavy so slovnými, výtvarnými a pohybovými prejavmi, 

prostriedkami hudobnej dramatiky: hudobno-dramatickej improvizácie a 



interpretácie. Uvedené prvky sú uplatnené v hudobno-dramatických celkoch, 

hudobných rozprávkach, hudobno-dramatickom stvárnení piesní a riekaniek.    

 

Výtvarná výchova  
 

Hlavným cieľom výtvarnej výchovy  je dosiahnuť, aby deti prostredníctvom hravých 

činností s materiálmi, nástrojmi a jednoduchými výtvarnými vyjadrovacími prostriedkami 

vyjadrovali svoju fantáziu, rozvíjali si svoje schopnosti a získavali základné zručnosti v 

komunikácii a poznávaní sveta prostredníctvom vizuálnej kultúru. 

 Výtvarná výchova v predprimárnom vzdelávaní vychádza z psychických dispozícii 

dieťaťa. Jeho tendencie vyjadrovať sa kresebne a v materiáloch súvisia s potrebou zanechať 

viditeľnú a hmatateľnú stopu a vyjadriť prostredníctvom predmetného artefaktu svoju 

fantáziu. V rámci výtvarných činností sa dáva priestor: hľadaniu a vytváraniu si foriem na 

vyjadrenie svojho vnútorného sveta (stvárnenia svojich myšlienkových modelov) a rozvíjaniu 

schopností a zručností (technického zvládnutia nástrojov a materiálov).  

Prostredníctvom týchto aktivít, ktorých nosným prvkom je detsky spontánne výtvarné 

vyjadrovanie sa, sa metodicky vytvárajú predpoklady budúcej vizuálnej gramotnosti,  teda 

schopnosti rozumieť vizuálnym vyjadrovacím prostriedkom, ktoré sú súčasťou súčasnej 

kultúry (prezentované všade navôkol – v knižnej ilustrácii v médiách, obrázkoch v časopisoch 

a v reklamách, architektúre, filmoch, dizajne). 

 Aktivity rozvíjajú obrazotvornosť dieťaťa. Pomáhajú dieťaťu znaky a symboly nielen 

spoznávať, ale aj tvoriť, vytvárať vlastné symboly a znaky a vyjadrovať sa prostredníctvom 

nich. Výtvarné činnosti dieťaťa sú hrou.  

U dieťaťa sa formuje vzťah ku kultúre a umeniu (architektúra/ najznámejšie pamiatky, 

maliarske diela, sochárske diela, ilustrácie v knižkách, filmy, tvary v dizajne atď.). Cez 

verbálnu interpretáciu diela (opis diela dieťaťom) sa u dieťaťa rozvíja schopnosť 

komunikovať a vyjadrovať vlastné myšlienky a postoje.    

 Výtvarné činnosti možno veľmi dobre prepájať s ďalšími oblasťami poznávania sveta, 

s ďalšími druhmi umenia a činnosťami. Ich ciele i procesy sa prekrývajú nielen kvôli 

činnostnému, najmä hravému charakteru učenia sa dieťaťa v predprimárnom vzdelávaní, ale 

aj v oblasti poznávania (napr. matematiky, prírody i jazyka); sú účinným prostriedkom 

integrovanej výchovno-vzdelávacej činnosti.  

 

 

 

 



VZDELÁVACIA OBLASŤ:  ZDRAVIE A POHYB 

 

Hlavným cieľom vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb je poskytovať základné 

informácie súvisiace so zdravím a súčasne prostredníctvom vhodných telesných cvičení viesť 

dieťa k osvojeniu a zdokonaľovaniu nových pohybových schopností a zručností.   

Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb je zameraná na pohyb, ako prostriedok 

upevňovania zdravia a podpory správneho psychosomatického a psychomotorického vývinu 

detí predškolského veku. Dieťa má byť motivované k pohybovej aktivite a využívať ju v 

každodennom živote bez častého pocitu únavy alebo vyčerpania. Dôležitou súčasťou tejto 

oblasti sú i základné hygienické návyky a  sebaobslužné činnosti.   

Vo väzbe na uvedený cieľ je vzdelávacia oblasť štruktúrovaná do štyroch podoblastí:  

 Zdravie a zdravý ţivotný štýl 

 Hygiena a sebaobsluţné činnosti 

 Pohyb a telesná zdatnosť 

 Sezónne aktivity a kurzy  

 

Zdravie a zdravý ţivotný štýl je zameraná najmä na pochopenie významu zdravia pre 

človeka, podporu zdravia, pochopenie významu pohybu pre zdravie a načrtnutie hlavných 

charakteristík zdravého životného štýlu. Špecifickou súčasťou tejto podoblasti je i výchova k 

správnemu držaniu tela, ktorú je vhodné podporiť adekvátnymi zdravotnými cvičeniami.  

 

Hygiena a sebaobsluţné činnosti, sa venuje dodržiavaniu hygienických zásad a osvojovaniu 

si základných hygienických návykov. Táto podoblasť zahrňuje i činnosti, ktoré súvisia s 

kultúrou stolovania, používaním príboru a udržiavaním čistoty pri stolovaní, pozornosť je 

venovaná i základným sebaobslužným činnostiam ako sú obliekanie, vyzliekanie, obúvanie. 

 

Pohyb a telesná zdatnosť sú prezentované telesné cvičenia zohľadňujúce špecifiká 

predškolského veku. Deťom poskytuje dostatok priestoru na pohybové vyjadrenie a súčasne 

ich motivovať k osvojovaniu si nových pohybových zručností, ktoré sú predpokladom pre ich 

ďalší motorický vývin. Pri realizácii telesných cvičení je dôležité dbať na správnu techniku 

vykonania jednotlivých cvičení tak, aby bol zachovaný ich fyziologický účinok.   

Sezónne aktivity a výcviky  

 Predplavecké a plavecké výcviky poskytujú priestor na získanie kladného vzťahu k 

vodnému prostrediu a odbúranie strachu z vody. Prostredníctvom pohybových hier vo 

vode si deti osvojujú základné plavecké zručnosti.  



 Lyţiarske výcviky oboznamujú deti so snehom a učia sa základné lyžiarske zručnosti, 

na rozvíjanie ktorých sa využívajú rozmanité pohybové hry.  

 Korčuliarské výcviky oboznamujú deti s ľadom a jeho vlastnosťami. Deti učia 

základné korčuliarske zručnosti. Bicyklovanie, kolobeţkovanie, sánkovanie - 

podporuje sa nácvik správnej techniky týchto pohybových zručností.  

Sezónne aktivity zohrávajú významnú úlohu pri otužovaní detí.  

 

V Cirkevnej materskej škole sv. Gorazda sa dieťa bude formovať v duchu Evanjelia. 

Profil absolventa katolíckej MŠ 

 

 dieťa sa pozdraví katolíckym pozdravom, 

 dieťa sa modlí v spoločenstve aj spevom v kaplnke, 

 dieťa má svojho Anjela strážcu, 

 dieťa pozná niektoré príbehy z Biblie (zo starého zákona) 

 dieťa pozná niektorých svätcov ( sv. Mikuláš) 

 dieťa pozná niektoré Ježišove zázraky,  

 dieťa robí dobré skutky, 

 dieťa prejavuje radosť, lásku, rozlišuje dobro a zlo, prosí o odpustenie, 

 dieťa vie, že my všetci sme jedna veľká Božia rodina. 

 

 

IV. VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY 

 

Hlavným zámerom CMŠ sv. Gorazda je vytvoriť také prostredie pre deti, aby bolo 

podnetným pre rozvoj všetkých stránok osobnosti dieťaťa. Materská škola podporuje 

osobnostný rozvoj dieťaťa v oblasti sociálno-emocionálnej, estetickej, morálnej, telesnej, 

intelektuálnej. Rozvíja zručnosti, schopnosti a tvorivosť detí, vytvára predpoklady pre ďalšie 

vzdelávanie deti.  

CMŠ sv. Gorazda je jednotriedna, v ktorej vyučujú 2 kvalifikované učiteľky, ktoré 

spĺňajú požiadavku o odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou. 

CMŠ sv. Gorazda je umiestnená v budove Cirkevnej základnej školy s materskou školou sv. 

Gorazda. Poskytuje celodennú aj poldennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a 

deťom s odloženou povinnou školskou dochádzkou, deťom s dodatočne odloženou povinnou 

školskou dochádzkou. 

Keďže sme cirkevnou školou edukačný proces a činnosti deti sú zamerané aj na 

duchovnú formáciu dieťaťa. Osobnosť dieťaťa je rozvíjaná v duchu kresťanských hodnôt, 

akými sú úprimnosť, vzájomná dôvera, láska k Bohu a k blízkemu človeku, ohľaduplnosť, 



odpustenie, akceptácia inej osoby. Poslaním je dopĺňať a rozvíjať rodinnú náboženskú 

výchovu, spolupracovať s rodičmi aj v tejto oblasti, vytvárať v škole príjemné rodinné 

prostredie.  

V materskej škole máme  bohatú záujmovú činnosť. Rodičia si pre deti môžu vybrať 

hudobný alebo výtvarný odbor základnej umeleckej školy sv. Mikuláša, ktorý má u nás 

elokované pracovisko. Základy cudzieho jazyka si hravou a zábavnou formou postupne 

osvojujú 5 a 6 ročné deti. Športovo zameraná záujmová činnosť pozostáva z pohybových hier 

pre deti od 3 rokov. Stálu pozornosť venujeme rozvíjaniu a pestovaniu talentu detí. 

Podstatnou výhodou našej materskej školy je aj bezproblémový prechod do základnej školy, 

pretože deti zostávajú v prostredí, ktoré im je dobre známe, poznajú celý personál školy a 

zostávajú v pôvodnom a dobre známom kolektíve.  

Vybavenie CMŠ sv. Gorazda 

Počet tried – jedna trieda vo veku 3 – 6 ročné deti 

Počet detí -  19 

Stav budovy a záhrady – priestory materskej školy sú umiestnené v dvojpodlažnom objekte 

školy prepojenom spojovacou chodbou na hlavný objekt školy. Pri budove sa nachádza 

školský dvor, okrasná záhrada, školské ihrisko, ktoré sú využívané na relax, oddych, 

pohybové hry.  

Vybavenie interiéru materskej školy  - priestorové usporiadanie a funkčné členenie umožní 

voľné hry detí a pohyb. Materská škola je vybavená hračkami, hrovým materiálom, detskou 

o odbornou literatúrou, učebnými pomôckami, telovýchovným náradím a náčiním, 

hudobnými nástrojmi, didaktickou a audiovizuálnou technikou. Škola je vybavená 

spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické, pracovné činnosti. Herňa a spálňa sú 

oddelené.    

Hygienická a estetická úroveň – herňa je priestranná, slnečná, trieda má svoju samostatnú 

spálňu, umyváreň s WC. Chodbové časti materskej školy sú dostatočne priestranné.  

Spôsob stravovania – strava sa dováža  od schváleného dodávateľa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. DĹŢKA DOCHÁDZKY A FORMY VÝCHOVY A 

VZDELÁVANIA 

 

DĹŢKA DOCHÁDZKY 

 

Dĺžka dochádzky je niekoľkoročná. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole sú 

prijímané deti od 3 do 6 rokov veku. Škola prijíma tiež aj deti, ktoré rozhodnutím riaditeľa 

základnej školy majú odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky, alebo deti, 

ktorým bolo plnenie školskej dochádzky dodatočne odložené.  

Materská škola poskytuje celodennú formu výchovy a vzdelávania. V prípade záujmu rodičov 

detí poskytujeme aj poldennú formu výchovy a vzdelávania.  

Z dôvodu, že CMŠ sv. Gorazda je len jednotriedna, deti sú spolu v jednej triede. Všetky 

činnosti sú počas dňa organizačne usporiadané v dennom poriadku, v ktorom sa striedajú:  

- hry a činnosti podľa voľby detí  

- zdravotné cvičenia,  

- dopoludňajšie cielená vzdelávacia aktivita,  

- pobyt vonku,  

- činnosti zabezpečujúce správnu životosprávu, 

- popoludňajší odpočinok, 

- popoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita. 

 

FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 

 Realizácia výchovy a vzdelávania v CMŠ sv. Gorazda sa uskutočňuje 

prostredníctvom rôznych denných aktivít, pričom ich súčasťou sú aj cielené (riadené) 

dopoludňajšie a popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity. Aj cielené vzdelávacie aktivity sú 

realizované najmä metódou hry, spravidla didaktickej hry s rôznym obsahovým zameraním, 

zážitkovým učením, metódou bádania a pozorovania... Ďalšími organizačnými formami sú časové 

úseky venované hrám a činnostiam podľa voľby detí, zdravotným cvičeniam, pobytu vonku, 

popoludňajšími cielenými vzdelávacími aktivitami, odpočinku a činnostiam spojeným so 

životosprávou (stravovanie, odpočinok, osobná hygiena). 

 

 

 



Hry a hravé činnosti sú spontánne alebo učiteľkou navodzované hry a hrové aktivity detí. 

Hry sú obsažné a rozmanité a zaraďujú sa spravidla niekoľkokrát denne. 

 

Zdravotné cvičenia obsahujú zdravotné cviky, relaxačné a dychové cvičenia. Realizujú sa 

každý deň, s dodržiavaním psychohygienických zásad a 1x v týždni ich realizujeme spoločne 

s telesnými cvičeniami v telocviční CZŠ sv. Gorazda. 

 

Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí, v rámci školského dvora, alebo vychádzky. Sú 

tu zaradzované aj edukačné aktivity, napr. oboznamovanie s prírodou a prírodnými javmi. 

Realizuje sa každý deň, výnimkou, sú nepriaznivé klimatické podmienky. V jarných a letných 

mesiacoch sa pobyt vonku upravuje vzhľadom na intenzitu slnečného žiarenia a zaraďuje sa 

2-krát počas dňa, v dopoludňajších i odpoludňajších hodinách.  

 

Popoludňajší odpočinok je úzko spojený s činnosťami zabezpečujúcimi životosprávu. 

Realizuje sa v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút. S mladšími deťmi, 

vzhľadom na ich zvýšenú potrebu spánku je uskutočňovaný ako spánok na lôžku. Pre staršie 

deti, najmä 5 – 6-ročné, odpočinok zaraďujeme postupne už len v menšom časovom rozsahu. 

Pri optimálnej teplote v miestnosti ho uskutočňujú voľne na matracoch s ležaním na 

vankúšikoch. Zvyšnú časť odpočinku potom venujú pokojnejším hrám a výchovno-

vzdelávacím činnostiam, tzv. „tiché činnosti“(napr. grafomotorické cvičenia, cvičenia jemnej 

motoriky, kognitívne úlohy na rozvoj pamäte, pozornosti, vnímavosti, postrehu, rozvoj 

zmyslov, obrázkové čítanie, činnosti a úlohy na základe nápodoby a slovných inštrukcií 

dospelého pri práci s počítačom, detské edukačné programy, konštruktívne hry na koberci...).  

 

Činnosti zabezpečujúce ţivotosprávu: desiata, obed, olovrant realizujú sa v pevne 

stanovenom čase.  

 

Dopoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita je organizačná forma riadeného učenia, ktorá sa 

uskutočňuje za aktívnej spoločnej účasti detí a učiteliek. Edukačná aktivita je prítomná v 

každej organizačnej forme dňa, jej časové rozloženie a dĺžka všetkých činností sa riadi 

zásadou vekovej primeranosti. V priebehu dňa sa realizuje: 

 v skupine deti, 

 frontálne, so všetkými prítomnými deťmi súčasne, individuálne. 

 
 

 



ORGANIZAČNÉ USPORIADANIE DENNÝCH ČINNOSTI V MATERSKEJ ŠKOLE 

 
 Usporiadanie denných činnosti, pravidelne sa opakujúcich, je súčasťou denného 

poriadku. Denný poriadok je dostatočne pružný, reaguje na potreby a záujmy detí. Denný 

poriadok zohľadňuje: 

 vyvážené striedanie činností, 

 dostatočný časový priestor na hru a učenie dieťaťa; 

 dodržiavanie zásad zdravej životosprávy, 

 dodržiavanie pevne stanoveného času na činnosti zabezpečujúce. 

  

DENNÝ PORIADOK CMŠ sv. GORAZDA 

 

06:30 - 08:15 - Schádzanie detí, hry a činnosti podľa výberu detí,  

 

08:15 - 09:00 – osobná hygiena, ranný kruh - spoločná modlitba, 

    zdravotné cvičenia, 

 

09:00 - 09:25 – Desiata – osobná hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu,  

 

09:25 - 10:00 – Dopoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita, 

 

10:00 - 11:30 – Pobyt vonku 

 

11:30 - 12:30 – Obed – osobná hygiena, činnosti zabezpečujúce životosprávu, 

 

12:30 - 14:30 – Popoludňajší odpočinok, 

pohybovo-relaxačné cvičenia, osobná hygiena, modlitba pred   

odpočinkom – detské prosby k Pánu Ježišovi, 

 

14:30 - 15:00 – Olovrant 

 

15:00 - 16:30 – popoludňajšia cielená vzdelávacia aktivita, hry a činnosti podľa detí, 

                          krúžkové činnosti detí. 

 

VI. UČEBNÉ OSNOVY 

 

Učebné osnovy vymedzujú výchovno-vzdelávacie ciele, obsah a rozsah výchovno-

vzdelávacej činnosti. Učebné osnovy sú spracované podľa štátneho vzdelávacieho programu 

schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 10. 03. 

2015 pod číslom 2015-8341/12225:1-10A0 pre materské školy s platnosťou od 1. septembra 

2015. 

Rozpracované učebné osnovy sú prílohou dokumentu. 

 



VII. VYUČOVACÍ JAZYK 

 

Vyučovacím jazykom v materskej škole je slovenský jazyk. 

 

VIII. KRITÉRIA NA PRIJATIE DIEŤAŤA NA 

PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE 

 

Na predprimárne vzdelávanie prijímame deti v súlade § 59 zákona č. 245/2008 Z. z. a 

v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o 

materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2009 Z. 

z. (ďalej len „vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z.“).  

Pri prijímaní detí do materskej školy sa dodržiava zásada:  

- rovnakého zaobchádzania a  

- zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie (§ 3 písm. c) a d) zákona č. 

245/2008 Z. z).  

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijíma dieťa:  

- ktoré dovŕšilo piaty rok veku,  

- s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a  

- s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky.  

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu. 

Zákonný zástupca spolu s písomnou žiadosťou o prijatie dieťaťa do materskej školy (ďalej len 

„žiadosť“) predkladá aj potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre 

deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní (ďalej len „potvrdenie o 

zdravotnom stave dieťaťa“). 

Kritéria na prijatie dieťaťa CMŠ sv. Gorazda v Prešove: 

1. Predškoláci  a deti, ktorí majú odklad povinnej školskej dochádzky, resp. dodatočný 

odklad PŠD sú prijatí automaticky. 

2. Dieťa, ktoré k 31.12.2017 nedovŕšilo 3 roky života je automaticky neprijaté. 

3. Pre prijatie ďalšieho dieťaťa  sa zohľadňujú kritéria a to 

a. vek dieťaťa (počet bodov za každý dovŕšený rok k 1.9.2017, max. 6 bodov) 

b. dieťa má súrodenca v materskej škole (2 body) 

c. dieťa má súrodenca v základnej škole (2 body) 

d. dieťa má trvalé bydlisko v spádovej oblasti Solivar a Šváby (1 bod) 

Celkovo môže získať  11 bodov. 



4. Pri rovnosti získaných bodov je rozhodujúci  dátum podania úplnej žiadosti zákonným 

zástupcom dieťaťa. 

 

IX. SPÔSOB, PODMIENKY UKONČOVANIA VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA A VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANOM 

VZDELANÍ 

 

Predprimárne vzdelávanie získa  dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania v materskej škole. 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 zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného 

lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa 

na žiadosť rodičov).  

Dokladom o získanom vzdelaní je „Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania“(§16 ods. 1 a 2, §18 ods. 2 a) zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní – 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osvedčenie o absolvovaní 

predprimárneho vzdelávania je deťom slávnostne odovzdané v deň rozlúčky s materskou 

školou. 

 

X. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

 

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť vykonávajú pedagogickí zamestnanci predprimárneho 

vzdelania, ktoré spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v zmysle platnej 

legislatívy. V každodennej pedagogickej práci preukazujú odborné a pedagogicko-psychologické 

spôsobilosti.  Sú schopní profesijného a osobnostného rozvoja a ako súčasť kolektívu sú schopní 

vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej komunikácie a spolupráce.  

Vedúci pedagogickí zamestnanci vytvárajú predpoklady pre fungujúce, motivované, 

spolupracujúce spoločenstvo v škole s náročnou profesionálnou klímou a podporujúcim 

prostredím a starajú sa o svoj odborný a osobnostný rast, ako aj všetkých členov kolektívu a 

vytvárajú preň podmienky.  

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole zabezpečujú: 

-  pedagogickí zamestnanci – 2 učiteľky predprimárneho vzdelávania 



- nepedagogickí zamestnanci – pomocná kuchárka, upratovačka, ekonómka. 

 

XI. MATERIÁLNO - TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ 

PODMIENKY ŠKOLY 

 

Priestory materskej školy sú zrekonštruované a prispôsobené tomuto účelu z bývalých 

školských učební a kabinetov. Sú priestranné, slnečné, trieda má svoju samostatnú spálňu, 

umyváreň s WC. Chodbové časti materskej školy sú dostatočne priestranné. Postupne ich 

estetizujeme vhodnou a účelnou výzdobou. Naším zámerom je priestory materskej školy 

lepšie prispôsobiť potrebám detí a postupne školský dvor obohatiť o detské  ihrisko, 

preliezky, šmýkačky a hojdačky. CMŠ sv. Gorazda môže využívať aj priestory telocvične, 

knižnice, školského ihriska, školskej kaplnky, ktoré sú zriadené v základnej škole. Výhodou 

materskej školy je veľká okrasná a ovocná záhrada, ktorá slúži na oddych, relaxáciu. 

Materskú školu postupne vybavujeme, dozariaďujeme a modernizujeme potrebným 

nábytkom, hračkami a didaktickými pomôckami podľa finančných možnosti. Spoluúčastní pri 

estetizácií a úprave prostredia sú aj deti so svojimi učiteľkami. Trieda je tak originálna a 

jedinečná, úzko súvisí s cieľmi a zámerom materskej školy a s momentálnou edukačnou 

činnosťou prebiehajúcou v materskej škole. Podnetnosť prostredia neustále navodzujeme 

priaznivou sociálno-emocionálnou atmosférou v celej škole. Deti majú možnosť voľne a 

bezpečne sa pohybovať, realizovať jednotlivé aktivity s poskytovaním spontánneho a 

zámerného učenia.   

 

XII. PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI 

A OCHRANE ZDRAVIA PRI VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 

 

 

 V CMŠ sv. Gorazda sa staráme o bezpečnosť detí podľa zákona č. 124/2006 Z. z. 

o BOZP a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prihliadame na zdravý vývin detí, ich 

fyziologické potreby. Deti sú informované o tom, ako sa majú starať o svoje vlastné zdravie 

a zdravie iných. 

CMŠ sv. Gorazda pri svojich činnostiach súvisiacich s predprimárnym vzdelávaním a pri 

činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním prihliada na:   

 základné fyziologické potreby detí,  

 podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických javov,  



 bezpečnosť a ochranu zdravia detí,  

 nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí,  

 evidenciu registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovno-  

    vzdelávacej činnosti alebo pri činnostiach organizovaných materskou školou.  

 

Pre podmienky vzdelávania v materskej škole je relevantná predovšetkým vyhláška 

MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky MŠ SR č. 

308/2009 Z. z. Tá v § 7 uvádza základné podmienky a zodpovednosť pri zabezpečovaní 

bezpečnosti a ochrany zdravia v závislosti od možných spôsobov organizácie výchovy a 

vzdelávania.  

Organizovanie školy v prírode bližšie určuje vyhláška MŠ SR č.305/2008 Z. z. o škole 

v prírode.  

Zákon č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov stanovuje v § 24 základné podmienky ochrany zdravia a bezpečnosti v 

zariadeniach pre deti a mládež, pričom pre účely tohto zákona je materská škola 

predškolským zariadením. Tento zákon (spolu s vyhláškou č. 526/2007 Ministerstva 

zdravotníctva SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie 

podujatia) v § 25 taktiež stanovuje podmienky tzv. zotavovacích pobytov a v § 26 podmienky 

prevádzkovania zariadení spoločného stravovania.  

Postup pri riešení školských úrazov a nebezpečných udalostí stanovuje Metodické usmernenie 

č. 4/2009-R k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri 

vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí.  

Pri ochrane osobných údajov o deťoch, rodičoch, zákonných zástupcoch a zamestnancoch 

materskej školy sa postupuje podľa platnej legislatívy. 

 

Za bezpečnosť a ochranu zdravia detí zodpovedajú pedagogickí zamestnanci CMŠ sv. 

Gorazda od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo inej 

poverenej osobe. Výchovu a vzdelávanie zabezpečujú striedavo na zmeny dve učiteľky.  

Pri pobyte detí v materskej škole:  

- sa prihliada na základné fyziologické potreby detí,  

- sú vytvorené podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálno-patologických  

   javov,  

- sú poskytované nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí,  

- je vedená evidencia registrovaných školských úrazov detí, ku ktorým došlo počas výchovno- 

   vzdelávacej činnosti alebo pri činnostiach organizovaných materskou školou,  



- sú zabezpečené každoročne školenia zamestnancov školy bezpečnostným technikom o  

   bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti požiarom.  

 Riaditeľstvo CMŠ sv. Gorazda vytvára všetkým pedagógom, deťom a zamestnancom 

školy bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky vo všetkých priestoroch školy. Všetci 

pedagógovia a zamestnanci školy absolvujú školenia o ochrane zdravia pri práci a proti 

požiaru. Pravidelné kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia a následné odstraňovanie 

nedostatkov podľa výsledkov revízií je hlavným cieľom pre zaistenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia vo výchovno-vzdelávacom procese na našej škole.  

  

XIII.   VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA 

DETÍ 

   

Edukačný proces v CMŠ sv. Gorazda zahŕňa rozmanité pedagogické situácie 

(spontánne hry a činnosti deti, učiteľkami plánované, navodené, priamo riadené aktivity, hry 

a činnosti podľa voľby detí a učiteľkami plánované, navodené a nepriamo riadené aktivity). 

V edukačnom procese, prebiehajúcom vo všetkých organizačných formách dňa, učiteľka 

realizuje priebežne kontrolu a hodnotenie výkonov detí. Edukačné ciele smerujú tak, aby 

dieťa prežilo úspech, dosiahlo učiteľkou naplánovaný zámer samostatne alebo s jeho 

pomocou.  

V materskej škole uplatňujeme sumatívne a formatívne hodnotenie.  

Sumatívne – (záverečné) hodnotenie: 

  slovné hodnotenie na záver dochádzky dieťaťa do materskej školy pred 

vstupom do základnej školy. 

 Nástroj: pedagogické diagnostické pozorovanie, 

Formatívne – slovné každodenné hodnotenie dieťaťa, jeho výkonu. 

- čiteľka pri plnení vzdelávacích štandardov v predprimárnom vzdelávaní má 

náročnú povinnosť – vedome, cielene spoznávať, pedagogický diagnostikovať 

individuálne osobitosti dieťaťa, identifikovať, vyhľadávať jeho aktuálne 

rozvojové možnosti. 

Pedagogické diagnostikovanie využívame: 

- na zisťovanie napredovania vývinu dieťaťa pri plnení vzdelávacích štandardov 

v predprimárnom vzdelávaní, 



- na prehodnocovanie efektivity edukačného pôsobenia na dieťa, na hodnotenie, 

plánovanie a skvalitňovanie edukačných postupov a individuálnej práce 

s dieťaťom. 

 

V CMŠ sv. Gorazda využívame formálne a neformálne diagnostikovanie. 

Formálne diagnostikovanie realizujeme pomocou vopred pripravených diagnostických 

nástrojov (najmenej 2x ročne). 

Neformálne diagnostikovanie realizujeme formou každodennej reakcie, okamžitej spätnej 

väzby na priebeh situácie, na výkon reagujeme pohotovo. 

Z časového hľadiska uplatňujeme formálne a neformálne pedagogické diagnostikovanie: 

 vstupné pri nástupe dieťaťa do materskej školy, 

- diagnostické nástroje. pozorovanie a analýza hrových činností, záznamové 

hárky, 

 priebežné každodenné hodnotenie, 

- diagnostické nástroje: pozorovanie a analýza edukačných činností, 

zhromažďovanie a analýza produktov detskej činnosti – portfólio. 

    

XIV. VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY 

A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

 

Hodnotenie pedagogických zamestnancov je zamerané na hodnotenie všetkých oblasti 

profilu pedagogického zamestnanca. Jednotlivé kompetencie sú definované cez činnosti, majú 

svoje indikátory, ukazovatele úrovne. Zameriavajú sa na 3 oblasti: na dieťa, na edukačný 

proces, na profesijný rozvoj. Hodnotenie pedagogických zamestnancov je uskutočňované 

individuálnymi hodnotiacimi rozhovormi. Okrem hodnotenia pedagogických zamestnancov je 

v škole pravidelne vykonávaná kontrola kvality výchovno-vzdelávacieho procesu 

prostredníctvom hospitačnej činnosti, kontrola pedagogickej dokumentácie, ako aj kontrola 

mimoškolskej záujmovej činnosti a všetkých činností mimo vyučovania. 

Podľa § 52, ods. 4 zákona 317/2009 Z. z. sú vypracované zásady hodnotenia pedagogických 

zamestnancov nasledovne:  

- pracovná disciplína – nástup na vyučovanie, efektívne využívanie pracovného včasné a 

bezchybné vykonávanie pracovných povinností vyplývajúcich z pracovnej náplne, 

dodržiavanie termínov a správnosti výkazov a dokladov,  



- modernizácia vzdelávacieho procesu - používanie pomôcok na vyučovaní, využívanie IKT, 

tvorba pomôcok, pedagogické stratégie, tvorba nových učebných textov, modernizácia 

učební,  

- ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov – zvyšovanie odbornosti a kvalifikácie, 

osobný podiel na modernizácii vyučovania,  

- mimoškolské aktivity - vedenie krúžkov, nácvik programu na vystúpenia s deťmi ...,  

- spolupráca s rodičmi a inými subjektmi,  

- iné aktivity, ktoré nie sú v náplni práce pedagogického zamestnanca – práca na projektoch, 

získavanie sponzorov.  

 

XV. POŢIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE 

PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 

 

Vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov prebieha podľa ročného plánu 

vzdelávania a je v súlade podľa § 60 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a podľa vyhlášky 445/2009 Z. z Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky z 19. októbra 2009 o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a 

atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. 

Vzdelávanie zamestnancov sa uskutočňuje podľa potreby a ponuky (viď Ročný plán 

vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov). 

Hlavné úlohy: 

 

• Uvádzať začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe. 

• Udržiavať a zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať)   

   pedagogických zamestnancov. 

• Motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie,  

   zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti. 

• Zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre tvorbu  

   efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu. 

• Sprostredkovať pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky (inovácie) z metodiky  

   vyučovania jednotlivých predmetov, pedagogiky a psychológie.  

• Pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj  

   školského systému: tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba pedagogickej dokumentácie. 

• Pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi  



   prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami. 

• Zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe,  

   podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov. 

• Sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných a metodických informácií  

   prostredníctvom efektívneho informačného systému. 

• Pripravovať pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie.  

 

XVI. ZABEZPEČENIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

PRE DETI SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-

VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 
 

Podľa školského zákona je dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 

 dieťa so zdravotným znevýhodnením (dieťa so zdravotným postihnutím, dieťa choré 

alebo zdravotne oslabené, dieťa s vývinovými poruchami, dieťa s poruchou 

správania), 

 dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia, 

 dieťa s nadaním. 

 

A)        Výchova a vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením 

Východiskom predprimárneho vzdelávania je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie sa  

a začleňovanie do skupiny a kolektívu. Orientácia na jedinečnosť dieťaťa, na jeho optimálny 

perceptuálno-motorický, kognitívny a sociálno-emocionálny rozvoj, determinuje modifikáciu 

cieľov i diferenciáciu prostriedkov a podmienok výchovy a vzdelávania vzhľadom na 

individuálne potreby dieťaťa (Metodika predprimárneho vzdelávania, 2011). Cieľom výchovy 

a vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením je  okrem všeobecných cieľov, vychovávať 

a vzdelávať tieto deti tak, aby čo najviac rozvinuli vlastné kompenzačné mechanizmy, aby 

plnohodnotne vnímali, prežívali vlastný život a aby sa stali tvorcami hodnôt, ktoré vytvoria 

cieľavedomou činnosťou. 

Základné podmienky výchovy a vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením 

Potvrdenie o tom, že dieťa má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby (ŠVVP) 

vydáva podľa kompetencií školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie (CPPPaP) 

a na základe odborného vyšetrenia. 



Ak si to vyžaduje druh a stupeň postihnutia, deti so zdravotným znevýhodnením sa 

vzdelávajú podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Individuálny výchovno-vzdelávací 

program vypracováva materská škola v spolupráci so školským zariadením výchovného 

poradenstva a prevencie (CPPPaP). Pri výchove a vzdelávaní detí so zdravotným 

znevýhodnením sa postupuje podľa vzdelávacích programov, ktoré sú súčasťou Štátneho 

vzdelávacieho programu ISCED 0 a sú určené pre: 

 deti s mentálnym postihnutím, 

 deti so sluchovým postihnutím, 

 deti so zrakovým postihnutím, 

 deti s telesným postihnutím, 

 deti s narušenou komunikačnou schopnosťou, 

 deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, 

 deti choré a zdravotne oslabené, 

 hluchoslepé deti. 

 Zákonný zástupca dieťaťa má právo oboznámiť sa s individuálnym výchovno-vzdelávacím 

programom. 

Dieťa môže mať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby počas celej dochádzky do materskej 

školy alebo len počas limitovaného obdobia, čo sa posudzuje na základe výsledkov 

odborného vyšetrenia školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Dieťa so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je zaradené do bežnej triedy, musí mať 

zabezpečené odborné personálne, materiálne, priestorové a organizačné podmienky v rozsahu 

a kvalite zodpovedajúcej jeho individuálnym potrebám. Riaditeľ školy zabezpečuje pri 

výchove a vzdelávaní dieťaťa so ŠVVP systematickú spoluprácu školy s CPPPaP. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program je súčasťou povinnej dokumentácie dieťaťa so 

ŠVVP, individuálne integrovaného v bežnej triede materskej školy. Je to dokument, ktorého 

účelom je plánovanie výchovy a vzdelávania dieťaťa podľa jeho špeciálnych výchovno-

vzdelávacích potrieb. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje: 

- základné informácie o dieťati a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces; 

- požiadavky na úpravu prostredia školy a triedy; 

- modifikáciu učebných osnov; 

- aplikáciu špeciálnych metód a zásad pri výchovno-vzdelávacej činnosti; 

- špecifiká organizácie a foriem výchovy a vzdelávania; 



- požiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných 

pomôcok; 

- zabezpečenie komplexnej starostlivosti o celostný a špeciálny rozvoj dieťaťa so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: psychológa, špeciálneho pedagóga, 

logopéda, lekára, liečebného pedagóga a iných. 

Všetky špecifické úpravy sa vypracovávajú v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby 

zodpovedali špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétneho dieťaťa. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva triedny učiteľ v spolupráci 

s CPPPaP, prípadne ďalšími zainteresovanými odbornými pracovníkmi podľa potreby. 

Individuálny výchovno-vzdelávací program s v priebehu školského roka môže upravovať 

a dopĺňať podľa aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieťaťa. 

Zásady práce s deťmi so ŠVVP vo výchovno-vzdelávacej činnosti: 

- rešpektovanie zvláštností a možností dieťaťa, pozitívna orientácia na dieťa 

- akceptácia rodičov ako partnerov vo výchove a vzdelávaní dieťaťa 

- informovanosť všetkých pedagógov v materskej škole o spôsobe výchovy 

a vzdelávania dieťaťa so ŠVVP 

- vytváranie optimálneho prostredia v triede, priateľskej atmosféry 

- zabezpečenie kompenzačných a didaktických pomôcok 

- využívanie špeciálnych metód a foriem práce odporučených odborným pracovníkom 

pedagogicko-psychologického poradenstva 

- dodržiavanie zásady všestrannosti (dieťa musí mať možnosť kompenzovať svoje 

znevýhodnenie inými činnosťami, v ktorých je úspešnejšie) 

- dodržiavanie zásady sústavnosti 

- stanovenie reálnych cieľov, postupné zvyšovanie nárokov 

- podporovanie snahy dieťaťa, aj pri najmenšom zlepšení výkonu udeľovať pochvaly, 

nedostatky neporovnávať s ostatnými 

- zaraďovať časté prestávky, striedať činnosti podľa odporúčania CPPPaP 

- špecifický prístup vo výchove a vzdelávaní detí so ŠVVP podľa odporúčania 

Metodiky predprimárneho vzdelávania (s. 149 – 172). 

  

B) Výchova a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia 

Vo všetkých organizačných formách výchovy a vzdelávania vytvárať deťom zo 

sociálne znevýhodneného prostredia podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a uspokojovanie 



ich potrieb. Deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia poskytnúť celodennú výchovu 

a vzdelávanie v materskej škole, aby podstatnú časť dňa strávilo v motivujúcom školskom 

prostredí pri hrách a činnostiach s rovesníkmi. Vytvárať podnetné edukačné prostredie 

rešpektujúce sociálne, kultúrne a jazykové prostredie detí. 

C) Výchova a vzdelávanie detí s nadaním 

 Výchovu a vzdelávanie detí s nadaním uskutočňovať so zameraním na rozvoj: 

 intelektového nadania 

 umeleckého nadania 

 športového nadania 

 praktického nadania. 

Pri výchove a vzdelávaní detí s nadaním spolupracovať so školským zariadením 

výchovného poradenstva a prevencie, s učiteľmi vyššieho stupňa a športovým trénerom 

v spolupráci so ZŠ. Pri vzdelávaní nadaných detí zabezpečiť špeciálne pracovné zošity, 

encyklopédie, alternatívne učebné materiály, učebné pomôcky. Umelecky nadané deti zapájať 

do výtvarných či literárnych súťaží. Modifikovať obsah a metódy výchovy a vzdelávania pri 

nadaných deťoch. Rozvíjať zručnosti pri narábaní s informáciami, uplatňovať vyššie úrovne 

myslenia. Metódy orientovať na aktivitu dieťaťa, na rozvíjanie, formovanie a podporu vyšších 

úrovní myslenia, tvorivosť, kritického myslenia a argumentácie, samostatnosti a spolupráce, 

induktívnosti, viac podnetnosti, komunikácie a prezentačných zručností. 

 

Prešov 01.01.2017     Mgr. Mária Kertysová 

        riaditeľka školy 

 

        



UČEBNÉ  OSNOVY 
OBSAHOVÉ  CELKY  - témy  školského  vzdelávacieho programu – VIERA, NÁDEJ, LÁSKA  

Duchovné okienko (ďalej len DO) – témy z náboženskej výchovy 

Mesiac Obsahové celky Témy ŠkVP Témy DO 

IX. Gorazdík sa predstavuje 

 

Ja a moja škôlka 

 

Kostol – dom modlitby 

 

Ja a moji kamaráti 

 

Boh mi zveril nebo i zem 

 

Ja a ľudia okolo nás 

 

Najväčšie Božie dielo 

 

Ja a moja rodina 

 

Prví ľudia odchádzajú od Boha 

 

Čo mi škodí a čo mi prospieva 

 

Boh mi ukazuje cestu prostredníctvom Anjelov 

 

X. 
      Gorazdík v prírode                    

  

 

Dary našej prírody 

 

Abrahámova  pohostinnosť 

 

Farby jesene 

 

Matka Božia 

 

Čo pichá a šuští 

 

Boh nás stále zahŕňa svojou Láskou 

 

Farebné klobúky 
Boh pozerá na naše srdce 

 

XI. 
     Gorazdík na ceste                           

 

 

Pozor -stoj- choď 
Boh pomáha Jozefovi 

 

Rozmary počasia 
Boh vedie Noeho 

 

Ja a moje telo 
Boh nám odpúšťa 

 

Môj deň v škôlke 
Boh počúva naše prosby 

 

 



XII. Gorazdík a Vianoce 

 

Čo nosím v srdiečku 
Boh posiela Syna 

 

Svätý Mikuláš a jeho skutky 
Mikuláš 

 

Viem, kedy som sa narodila 
Stretnutie Márie s Alžbetou 

 

Putovanie Jozefa a Márie – Najkrajší Dar 
Putovanie Jozefa a Márie – najkrajší Dar 

 

I. 
Gorazdík a zimná príroda            

  

 

Zdravie a choroba v našej rodine 
Ježiš v dome Nebeského Otca 

 

Svet snehu, ľadu a  vody 
Mudrci a ich veľké dary 

 

Zimné športy a oblečenie 
Symboly krstu 

 

Zvieratá v zime 
Svätá rodina 

 

II. 
  Gorazdík a všetko okolo        

 

 

Karneval 
Svadba v Kane Galilejskej 

 

Ja a predmety, ktoré nás obklopujú 
Pán Ježiš je pre nás Svetlom 

 

Vodný svet 
Zázračný rybolov 

 

Slnko, zem a vesmír 
Utíšenie búrky 

 

III. 
    Gorazdík v kniţnici               

  

 

Moje knihy 
Detská Biblia 

 

Šikovné ruky 
Symboly pôstu 

 

Zo semienka rastlinka 
Večera so Spasiteľom 

 

Malý bádateľ 
Ježišova  krížová cesta 

 

 



IV.              Gorazdík v prírode         

 

Veľká Noc  
Ježiš žije 

 

Ja a zvieratá okolo mňa 
Nedeľa oslava vzkriesenia 

 

Pesničky v korunách stromov 
Ježiš nám posiela Ducha Svätého 

 

Malí záhradníci 
Duch Boží nás napĺňa radosťou 

 

V.  Gorazdík poznáva región                   

 

Ja a moje mesto 
Ježiš Dobrý Pastier 

 

Ja som dieťa zo Šariša 
Matka Božia Kráľovná 

 

Ja som Slovák 
Boží Duch nás  napĺňa silou 

 

Ja cestujem 
Boží Duch nás učí dôverovať Bohu a ľuďom 

 

VI. Gorazdík sa teší na leto        

 

Ja a ostatné deti vo svete 
Ježiš má rád všetky deti 

 

Ja a hmyz okolo mňa 
Boží Duch nás napĺňa odvahou 

 

Ja a zvieratá v iných krajinách 
Boží Duch očisťuje naše srdce 

Ja a príroda okolo mňa 

Boží Duch v nás rozvíja pravé túžby a je naším 

Tešiteľom 

 

VII. VIII. Gorazdík na prázdninách 

 

Ja a voľný čas 

 

 

Záujmy a záľuby mojej rodiny 

 

 
 
 

 



                    Metódy a formy v edukácii v predškolskom veku 
     METÓDA   

 koordinovaný systém činností učiteľa a dieťaťa, ktorý je zameraný na dosiahnutie výchovných a vzdelávacích cieľov pri 
rešpektovaní didaktických zásad, 

 zámerný, cieľavedomý, uvedomený, systematický spôsob, akým sa (spoločne) vykonávajú učebné činnosti učiteľa a ţiaka,  
 plánovité, vedomé a koordinované konanie učiteľa, schopné v súčinnosti a interakcii učiteľa a dieťaťa zvýšiť rozsah i kvalitu 

individuálnych kompetencií dieťaťa. 
 
     Dieťa, ako aj učiteľ, vyuţívajú v rovnakom čase, v rovnakých činnostiach, za rovnakým účelom rovnakú metódu.  Pedagogika a didaktika 
stavia v súčasnosti na metódach, ktoré sú postavené na riešení problémov. Riešenie problémov má dve roviny - racionálnu a tvorivú. To 
vyţaduje voľbu/výber zodpovedajúcich metód zo strany učiteľa, v ktorom zohľadní prirodzenosť učenia sa a rozvoja  u detí. 
     Metódy majú byť prispôsobované zvláštnostiam, špecifikám, osobitostiam dieťaťa v období detstva. V materskej škole má učenie sa 
a poznávanie pre dieťa rys aktívneho riešenia (učebných) problémov a (učebných) situácií formou monitorovanej hry.  
     V súčasnej pedagogike a didaktike je dieťa chápané ako jedinec – subjekt s dôleţitým potenciálom a ako autor vlastného učenia sa, ktorý 
je kompetentný (spôsobilý) vytvárať svoje poznanie a kompetentný ho adekvátne vyuţívať. Skúsenosti sa postupne menia na poznatky. 
Pri dosahovaní svojich cieľov vyuţíva svoje skúsenosti získané v mimoškolskom prostredí a z materskej školy dieťa získava kvalitatívne 
hodnotnejšie skúsenosti. Je kontaktované s príslušným obsahom edukácie, zámerným, cieleným a cieľavedomým edukačným pôsobením, 
kvalifikovanými zásahmi do jeho procesov učenia sa a rozvoja, vhodne zvolenými vybranými organizačnými formami, stratégiami 
a aplikovateľnými metódami. Proces výučby je priestor na kladenie otázok, hľadanie, pátranie, skúmanie, bádanie, produkovanie poznatkov 
s prevahou aktívnosti zo strany dieťaťa. Učiteľ je ponímaný ako podporovateľ detskej tvorby poznania, sprostredkovateľ.  
                                                  
                                                             Delenie metód  
 
Podľa prameňa získavania vedomostí ich delíme na:   
 

1. SLOVNÉ METÓDY - zdrojom informácií je hovorená, tlačená alebo písaná reč. 
a/ monologické – zdrojom poznatkov je slovo učiteľa, skrátene výklad. Patrí k nim:    rozprávanie: je zamerané na predstavy, city, fantáziu 
detí. Učiteľ môţe rozprávanie oţiviť zadávaním úloh, zaradením humorných prvkov; 
vysvetľovanie: objasňuje podstatu javov, predmetov, činností. Má byť jasné, pouţívať príklady, spätnú väzbu, nie je vhodné aby trvalo dlho;  
opis: je zameraný na podstatné znaky, ktoré ich odlišujú od podobných; 
prednáška 
b/ dialogické – rozhovor: otázky majú vyvolať aktivitu detí, musia byť správne formulované, primerané veku detí. Otázky – otvorené (majú 
niekoľko moţných správnych odpovedí) a zatvorené (existuje len jedna správna odpoveď). 
                          - beseda 
c/ metóda práce s knihou – zdrojom poznatkov je tlačené slovo 



 
2. NÁZORNÉ METÓDY – spočívajú v názornom predvedení predmetov, činností, javov. Deťom majú sprostredkovať spoznávanú 

skutočnosť a vyvolávať v ich vedomí zmyslové záţitky, na základe ktorých si vytvárajú predstavy o javoch; zdrojom poznania je ţivé 
nazeranie.  

a) demonštrovanie – diafilm, televízia, obrázky, pokusy, zmyslová demonštrácia (čuchová, chuťová, zvuková), trojrozmerné predmety – 
pozorovanie, ukazovanie, opis; demonštrácia statických modelov  
b) pozorovanie – deti poznávajú predmety alebo javy v prirodzených alebo v simulovaných podmienkach. Môţe byť krátkodobé, dlhodobé, 
pokusné, porovnávacie, popisné.  
c) exkurzia 
 

3. PRAKTICKÉ METÓDY - zdrojom poznania je aktívna činnosť (práca s papierom, textilom, drevom, elektrotechnickými hračkami atď.; 
metódy praktických pestovateľských a chovateľských prác – inštruktáţ, kombinovaná metóda vrátane vysvetľovania, predvádzania 
a vlastného nácviku činnosti) 

 
Z hľadiska logiky ich delíme na: 
 

1. ANALYTICKO-SYNTETICKÁ METÓDA – na základe rozdelenia celku na časti sa skúmajú podstatné vzťahy, aby sa zhrnuli do 
všeobecného pojmu. 

2. INDUKTÍVNA METÓDA – vychádza z konkrétnych častí a na základe analýzy zhodných znakov sú sformulované všeobecné pojmy. 
3. DEDUKTÍVNA METÓDA – vychádza zo všeobecného pojmu, zákona, z princípu, metódy práce, z ktorých sa odvodzujú jednotlivé 

konkrétne prípady.  
4. POROVNÁVACIA (synkritická) METÓDA – zakladá sa na pouţití analogických vzťahov medzi rôznymi objektmi, javmi, procesmi.   

 

Podľa charakteru poznávacej činnosti detí ich delíme na 5 všeobecno-didaktických metód vyučovacieho procesu: 
  

1. INFORMAČNO RECEPTÍVNA METÓDA - učiteľ oznamuje ţiakom informácie v hotovej podobe – informuje ich a ţiaci tieto informácie 
prijímajú prostredníctvom receptorov (zapamätávania, prípadne porozumenia, počúvajú, pozorujú, vykonávajú, obkresľujú...). Patrí 
sem: rozprávanie, vysvetľovanie, opisovanie, ilustrácia textom alebo pomôckami, demonštrácia pokusom, predvádzanie, púšťanie 
hudby. 

2. REPRODUKTÍVNA METÓDA - základným znakom je reprodukcia (obnovovanie) a opakovanie činnosti. Deti si osvojujú hotové 
informácie a na poţiadanie ich reprodukujú.  

3. PROBLÉMOVÝ VÝKLAD – t.j. myšlienkový dialóg učiteľa so ţiakmi. Učiteľ kladie otázky, ktoré stimulujú myslenie. Umoţňuje 
prepájanie práce vo veľkej skupine s voľnou prácou v malých skupinách, preto je vhodná pre súčasný model materskej školy. Učiteľ 
vytýči problém alebo úlohu, na ktorú deti nepoznajú odpoveď. Dopracujú sa k nej na základe vlastných činností za pomoci učiteľa. 
Postup:  



 Stanovenie problému učiteľom veľkej skupine, 
 hľadanie informácií, argumentov (činnosť učiteľa a činnosť detí vo veľkej skupine alebo v malých skupinách), 
 vytýčenie postupu riešenia, uvedenie rôznych moţností riešenia (činnosť učiteľa) a tvorivá činnosť a hľadanie riešení deťmi 

v malých skupinách, 
 hodnotenie návrhov riešenia, výber najvhodnejšieho riešenia deťmi, za pomoci učiteľa, 
 vyriešenie problému, realizácia riešenia.  

4. HEURISTICKÁ METÓDA – ţiaci sa aktívne zúčastňujú na objavovaní nových poznatkov, na osvojovaní učiva. Neriešia však 
samostatne celé úlohy, ale len ich časti.  

5. VÝSKUMNÁ METÓDA – učiteľ alebo ţiaci nastolia problémovú úlohu, ktorej vyriešenie si vyţaduje objavenie neznámych vedomostí 
alebo ich aplikáciu.  

 

 

 

Metódy podľa fáz vyučovania  
1. MOTIVAČNÉ METÓDY – slúţia na prebudenie záujmu u dieťaťa, prebudenie jeho vlastnej aktivity, naštartovanie vnútorného 

pocitu potreby poznať, vedieť, uplatniť. 
2. EXPOZIČNÉ METÓDY – prostredníctvom nich si ţiaci osvojujú činnosti a poznatky, vedomosti, skúsenosti, rozvíjajú 

kompetencie, samostatné uvaţovanie, premýšľanie, rozvoj individuality.  
3. FIXAČNÉ METÓDY – slúţia na opakovanie a precvičovanie vedomostí, zručností, skúseností detí. Najčastejšou fixačnou 

metódou je metóda opakovania. 
4. DIAGNOSTICKÉ METÓDY – zisťujeme nimi dosiahnuté zmeny u detí, hodnotíme ich prácu. 

     Realizácia procesu výchovy a vzdelávania vţdy obsahuje komplex všetkých štyroch skupín edukačných metód, ktoré sú vzájomne 
prepojené logicky, didakticky i výchovne a časovo.  
                                
                                                       Diagnostické metódy 
 
     Diagnostické metódy predstavujú sústavu podnetov (úloh, situácií, otázok), ktorými zámerne vyvolávame správanie (úkony, konanie, 
slovné odpovede) skúmanej osoby.  
 

1. SKÚŠKY VERBÁLNYCH VÝPOVEDÍ dieťaťa s analytickým zámerom   
Ich cieľom je získať prehľad o úrovni vedomostí dieťaťa, rozumových operácií a schopností aplikácie myšlienkových operácií; detských 
prekonceptoch, výslovnosti a reči dieťaťa. 

2. SKÚŠKY GRAFICKÉHO VYJADRENIA  
Úlohy zamerané na uskutočnenie diagnostiky grafomotoriky dieťaťa, znázornenia matematickej a priestorovej predstavivosti, na analýzu 
poznatkov a porozumenia inštrukciám, výkonov so zameraním na predgrafické zručnosti. 



3. SKÚŠKY KREATIVITY A UMELECKÉHO VYJADRENIA  
Analýza obsahu skrytej výpovede o preţívaní dieťaťa; diagnostika výtvarného nadania. 

4. SKÚŠKY TELOVÝCHOVNÝCH A POHYBOVÝCH ZRUČNOSTÍ   
Vypovedajú o tom ako sú vyvinuté: Hrubá a jemná motorika; koordinácia pohybov a zmyslových receptorov; pohybové nadanie. 

5. SKÚŠKY PRACOVNEJ ZRUČNOSTI A POHOTOVOSTI V PRÁCI S MATERIÁLOM  
Vypovedajú o - Jemná motorika; koordinácia pohybov rúk a zmyslových orgánov; vzťah k pracovným činnostiam, sebadisciplína; porozumenie 
inštrukciám; výtvarné nadanie. 

6. POZOROVANIE DIEŤAŤA   
Má za cieľ poznávať: schopnosti dieťaťa, osobnostné vlastnosti; psychické stavy; sociálne vzťahy; ostatné prejavy, ktoré dieťa charakterizujú 
ako osobnosť. 

7. POZOROVANIE TRIEDY AKO SOCIÁLNEJ SKUPINY   
Cieľom môţu byť: verbálne kontakty detí medzi sebou, k učiteľke, pohyb všetkých detí po triede, sociálne postavenie jednotlivcov v rámci 
skupiny a pod. Na zápis pouţívame: mapy triedy, pozorovacie hárky, formuláre, denníky, osobné karty, lístky. 

8. SOCIOMETRICKÉ METÓDY   
Prostredníctvom nich je moţné zisťovanie sociálnych vzťahov. Sú zaloţené na princípe voľby, výbere niekoho druhého k určitej spoločnej 
činnosti, k spolupráci alebo kontaktu s ním.  

9. ROZHOVORY S DIEŤAŤOM ALEBO SKUPINOU DETÍ   
Druhy: individuálny, skupinový, voľný, riadený, kombinovaný, diagnostický. 

10.  ROZHOVORY S RODIČMI A KONZULTÁCIE S ODBORNÍKMI  
11. KAZUISTIKA   

Podrobné hodnotenie jedného dieťaťa v priebehu vývinu so zachytením čo najviac premenných, ktoré môţu ovplyvniť jeho vývin. 
 
 

12. ANAMNÉZA   
Anamnézou zisťujeme fakty a získavame informácie o predošlom vývine dieťaťa. Podľa zamerania môţe byť osobná, rodinná, školská 
anamnéza.  

13. DOTAZNÍK  
Ide o súbor otázok, ktoré v písomnej forme predkladá diagnostik osobe, od ktorej sa chce niečo dozvedieť o sledovanom jave. V predškolskej 
edukácii sa dotazník vyuţíva najmä pri získavaní údajov od rodičov detí: Ako vidia rodičia dieťa, údaje o rodine, domáce prostredie 
a podmienky rozvoja dieťaťa v rodinnom prostredí, anamnestické údaje o dieťati, postoje a názory rodičov, iné. 

14. ROZBOR PROCESU UČENIA  
Vhodné je tu vyuţitie didaktických hier a testov.  

15. ŠTÚDIUM PEDAGOGICKEJ DOKUMENTÁCIE  
Pod pedagogickou dokumentáciou rozumieme materiály, ktoré charakterizujú inštitúciu a vlastnú prácu dieťaťa – ročný plán, mesačné plány, 
triedna kniha, písomné záznamy o deťoch a pod.  



16. ANALÝZA VLASTNEJ PEDAGOGICKEJ AKTIVITY 
17. PORTFÓLIO  

Je to súbor prác dieťaťa za určitú dobu edukácie – výtvarné práce, písomné záznamy učiteľa a pod. Umoţňuje sledovať vývin dieťaťa a jeho 
pokroky počas určitého časového obdobia.  

18. POZOROVACIE HÁRKY 
 
                                       Metódy rozvíjania reči, pregramotných kompetencií 
 

1. METÓDY REČOVÉHO CVIČENIA - podporujú a usmerňujú rozvoj rečových prejavov detí prostredníctvom upevňovania rečových 
zručností a návykov.  

 Rozhovor učiteľky s deťmi, 
 Beseda, 
 Diskusia, metóda diskusná sieť, metóda riadenej diskusie, 
 Hádanky, 
 Opis predmetov, 
 Metóda rozprávania: rozprávanie podľa obrázka, rozprávanie o zážitkoch, rozprávanie o príbehoch z vlastného života, 
 Vymýšľanie príbehov, 
 Zostavovanie listov, 
 Spoločné čítanie. 

2. METÓDY JAZYKOVÉHO CVIČENIA – ich cieľom je rozvoj jazykových poznatkov, vytvárajúcich obsah jazykových reakcií. Metódy 
podľa druhu jazykových jednotiek:  

 Metódy fonetického cvičenia: Predvádzanie, Napodobňovanie, Experimentovanie, 
 Metódy lexikálneho cvičenia: Orientácie pomocou slov, Objasňovanie a porovnávanie významu slov, 
 Metódy gramatického cvičenia: Analogické napodobňovanie, Porovnávanie a kontrastné porovnávanie. 

3. INOVAČNÉ METÓDY  
 Počúvanie detí a rozprávanie sa s nimi, 
 Obťahovanie písmen, 
 Písanie vlastného mena, 
 Metóda tvorby a čítania kníh: knihy s prediktabilným textom, náučnej knihy, metóda tvorby encyklopédie, m. tvorby knihy príbeh, 

m. tvorby knihy rozprávky (básne alebo riekanky),  
 Dopĺňanie slov do napísaných viet, 
 Písanie titulkov pod nakreslený obrázok, 
 Maľovaní čítanie, 
 Prostredie bohaté na tlač, metóda stimulujúce prostredie, 
 Metóda lona,  



 Metóda tvorby časopisov deťmi,  
 Metóda tvorby osobného denníka: princíp autorskej stoličky,  
 Metóda tvorby triedneho denníka (skupinová aktivita spoločného písania), 
 Metóda tvorby denníka rodičov (aktivita rodičov a detí), 
 Metóda odkazov: ranný odkaz, odkaz detí rodičom, deti - deťom, učiteľka a deti inej osobe, 
 Metóda jazykovej skúsenosti, 
 Metóda analýzy príbehov s tvorbou hypotéz (predpokladov), 
 Slovná banka, 
 Metóda rovnaký – rozdielny, 
 Písanie príbehov, 
 Metóda čítania náučných textov s tvorbou hypotéz, 
 Metóda hlasné čítanie, 
 Metóda čitateľských dielní (skupinové čítanie detí), 
 Riadené čítanie, 
 Metóda tvorby mesačného kalendára, Kalendár počasia, 
 Metóda pojmového mapovania, pojmovo – obrázkového mapovania, 
 Kladenie otvorených otázok 
 Označovanie priestorov, predmetov ich názvom, 
 Self-Talking, Paralell-Talking, 
 Metóda korekčnej spätnej väzby, 
 Rozšírená imitácia, 
 Alternatívne otázky, 
 Metóda tvorby argumentov, 
 Pravidlá ţivota v triede. 

 
                                              Metódy socio-emocionálnej výchovy 
   
1. Klasické   

 Metóda poţiadaviek 
 Metóda presvedčovanie, 
 Metóda precvičovania, 
 Metóda povzbudzovania, 
 Metóda kladného vzoru, príkladu 

 
2. Inovačné  



 
PSYCHOLOGICKÁ PODPORA 
     Je to podpora detí zo strany učiteľa, deti musia cítiť slobodu v prejavovaní svojich emócií a citov a v ich vyjadrovaní. 
 
SAMOORGANIZOVANIE ČINNOSTÍ DEŤMI  
     Učiteľ sa stáva spoluorganizátorom činností počas celého dňa, spoluorganizuje s deťmi.  
 
INTERAKČNÉ CVIČENIA 
    Učiteľ sa stáva členom skupiny a stráca dominantné postavenie. Skupina komunikuje, diskutuje, hodnotí bez toho, aby učiteľ riadil, on len 
usmerňuje a poţaduje aj prezentáciu opačných názorov.  Príklady cvičení:  

a) deti hovoria o sebe, o svojich záujmoch, o tom, čo preţili, o svojich citoch a o ich zdrojoch, o ich primeranej ventilácii.  
b) cvičenia na aktívne počúvanie, 
c) vyjadrenie súhlasu alebo nesúhlasu na učiteľove výroky, 
d) cvičenia s riešením prípadu (case study), deti analyzujú, navrhujú riešenia, 

 
SOCIÁLNA A MORÁLNA DISKUSIA (sedenie, skupinový čas, ranné stretnutie), cvičenia riadené deťmi, navrhujú a riešia problémy. 
     Sociálne a morálne diskusie rozoberajú konkrétne problémy detí, s ktorými sa títo najmenší stretávajú v beţnom ţivote v prostredí MŠ. Dieťa 
si ich môţe priniesť aj z rodinného či širšieho sociálneho prostredia, pričom sú to problémy tak sociálne ako i morálne. Sociálne a morálne 
diskusie je moţné v praxi MŠ uplatniť napr. pri riešení konfliktov (takéto situácie vznikajú najmä pri hrách detí), alebo adaptačných 
a adjustačných problémov detí (najmä u 2-3 ročných detí a detí, ktoré prichádzajú do MŠ prvý krát). Dôleţitým faktorom je právo kaţdého 
dieťaťa vyjadriť svoj vlastný názor a prezentovať ho pred skupinou detí bez toho, aby sa obávalo hodnotenia zo strany pedagóga alebo 
rovesníkov.  
 
RIEŠENIE KONFLIKTU 
     Sociálne a morálne diskusie je moţné uplatniť aj pri riešení detských konfliktov. Pouţíva sa pri tom technika rozdiskutovania problému, 
pričom dôleţitá je tu aj rola učiteľa. Ten má sprostredkovať komunikáciu v konflikte zúčastnených detí. Hlavnou zásadou, ktorú dodrţiava je to, 
ţe konflikt patrí deťom, ktoré sú schopné vyriešiť si ho samy. Učiteľ je iba podporovateľ dialógu – usiluje sa konflikt z impulzívnej sféry posunúť 
do sféry verbálnej. Základom dialógu je zaujatie vlastnej pozície, moţnosť dieťaťa vyjadriť svoj názor. 
 
PRAVIDLÁ ŢIVOTA V TRIEDE 
     Pravidlo je triedou dohodnutá výpoveď – vetná konštrukcia, slovné vyjadrenie. Pravidlá vznikajú na základe vnútornej potreby dieťaťa, ktorá 
charakterizuje nielen riešenie problému, ale hlavne predchádza jeho vzniku. Ich tvorba (tvoria si ich samotné deti, nie učiteľka) vychádza 
z konkrétnych problémových situácií v triede. Pravidlá života v triede predstavujú normy ţiaduceho správania. Vedú deti k sebareflexii 
a sebakontrole, podporujú ich zodpovednosť za svoje správanie, posilňujú sebaúctu i úctu k druhým. Pravidlá by mali platiť pre všetkých 



rovnako, vytvárajú pocit bezpečia a poriadku, pomáhajú riadiť fungovanie triedy, dávajú slobodu v rámci spoločne dohodnutých hraníc, 
podporujú pozitívne správanie, vytvárajú prevenciu voči konfliktom.  
 
HRANIE ROLÍ (rozprávkových, realistických) 
     Hranie rôznych rolí je činnosť, ktorej základom je znázorňovanie prebratej roly z rozprávky alebo príbehu a stotoţňovanie sa s ňou a s jej 
následným emocionálnym preţívaním. Práve emocionálny náboj hry a emocionálne preţívanie roly je jedným z predpokladov rozvíjania 
morálneho poznania a priamo ovplyvňuje prosociálne správanie a konanie detí. Dieťa sa môţe stotoţniť s postavou v rozprávke, alebo 
s kamarátom, ktorý bol účastníkom nejakej reálnej situácie. Preţíva pozitívne aj negatívne morálne konanie a od ostatných detí, ktoré nie sú  
zainteresované v roli ale sú divákmi dostáva pozitívne alebo negatívne reakcie na svoje konanie. Na druhej strane si dieťa v tejto aktivite musí 
uvedomovať samo seba a odlišovať to od hranej role, odosobniť sa. Pri hraní rolí nejde o dramatizáciu, ani o imitáciu skutočnosti ako pri hre, 
ale hrá sa slovný návrh.   
 
HLASOVANIE (rozhodovanie) 
     Hlasovanie je aktivita, ktorej cieľom je poskytnúť deťom moţnosť, aby mohli rozhodovať o tom, čo sa bude v triede uskutočňovať a aké 
činnosti sa budú realizovať. Hlasovanie je proces sebaregulácie. Pri skupinových rozhodnutiach sú deti motivované vyjadriť svoj názor 
a vnímajú, ţe názory všetkých majú rovnakú váhu. Vďaka hlasovaniu deti začínajú chápať zmysel kooperatívnych cieľov skupiny. Môţu prijať 
myšlienku väčšiny alebo rozvíjať citlivosť k poţiadavkám menšiny a pochopiť jej postavenie.  
 
RIEŠENIE MORÁLNYCH DILEM  
     Riešenie morálnej dilemy je veľmi dôleţitou aktivitou zameriavajúcou sa na podporovanie morálneho usudzovania a morálneho konania.  
Morálna dilema je taká situácia z reálneho alebo rozprávkového prostredia, v ktorej sa dajú identifikovať protichodné postoje, tvrdenia a rozličné 
riešenia k danému problému, preto dilema nemá správne alebo nesprávne riešenie. Učiteľ si všíma a analyzuje detské výpovede, v ktorých sa 
prezentuje vývinová úroveň detského morálneho úsudku, a preto pri ich hodnotení kladie dôraz na spôsoby, akými deti uvaţujú. 
 
CITOVÉ PRELAĎOVANIE 
     Vyuţíva sa po príchode do materskej školy alebo na začiatku konkrétnej činnosti v ktorejkoľvek časti dňa. Čas prelaďovania závisí od 
atmosféry v triede ale aj vekového zloţenia detí. 
     Aktivity:  

a) podfarbenie hudbou, rozprávkou, rozhovorom, 
b) relaxačné cvičenie, jogové cvičenie. 

 
CVIČENIA CITOVEJ INVENTARIZÁCIE 
     Táto metóda spočíva v tom, ţe deti voľne rozprávajú, čo zaţili. Deti sa líšia v tom, ţe niektoré hovoria o pozitívnych a niektoré o negatívnych 
záţitkoch. Zmyslom cvičení je to, aby si deti všímali pozitívne veci, aby si posilňovali pozitívne cítenie.  
 



UMELECKÉ VYJADRENIE 
     Metóda na identifikáciu a následné ovplyvňovanie schopnosti empatie a citových vzťahov.  

a) výtvarné techniky, modelovanie, 
b) hudobné, rytmické vyjadrenie, 
c) dramatické etudy, 
d) kresby domu, rodiny, stromu, postáv ľudí.  

 
                                                      Aktivizujúce metódy 
 

     Pojem aktivizácia znamená vzbudenie, vyvolanie činnosti a jej usmerňovanie u dieťaťa/ţiaka/študenta v procese výučby v intenciách cieľov 
školy, spoločnosti, jedinca. Aktivizujúce metódy potom predstavujú také metódy, ktoré podporujú subjekt do činnosti. Moţno hovoriť 
o dieťati ako aktívnom subjekte svojho učenia sa a rozvoja. Najprirodzenejšími metódami učenia sa a rozvoja dieťaťa vo veku do ôsmich rokov 
je metóda hrania (sa), metóda skúmania a bádania, metóda pozorovania, experimentovania, metóda diskutovania a pod. 
     U detí treba rozvíjať predovšetkým aktivitu, samostatnosť, angaţovanosť, tvorivosť, schopnosť sústrediť sa a samostatnosť myslenia, 
rozhodovanie, schopnosť prezentovať vlastný názor a vedieť ho obhájiť, zručnosť aplikovať poznatky v praktickom ţivote. Schopnosť 
komunikácie s okolím a  spolupracovať v tíme. 
 
Pred samotným pouţitím týchto metód -  

 V prvom rade by uţ deti mali niečo vedieť o danej problematike, mali by mať určité poznatky.  
 Učiteľ sa musí vzdať pri ich vyuţití direktívneho spôsobu riadenia, upustiť od dominantného postavenia v triede. 
 Tieto metódy vyţadujú viac času a sú náročné na organizáciu a prípravu. 
 Statické, nemenné postupy v správaní učiteľa je potrebné nahradiť dynamickými, ktoré sa výrazne prejavujú aktivitou, iniciatívnou, 

samostatnosťou a zodpovednosťou. 
 Uplatňovanie týchto metód si vyţaduje rozvoj a uplatňovanie profesionálnych zručností učiteľa, ako ja zmenu klímy triedy a školy 

a zmenu celkového systému práce školy.  
  

     Na tvorivé riešenie problémov sú veľmi vhodné heuristické návody (heuristiky). Heuristika je metóda tvorivého riešenia problémov. Tieto 
metódy moţno pouţiť na riešenie problémových úloh, a tým súčasne aj na rozvoj tvorivosti ţiakov. Patria sem: 
 
  

METÓDA RIEŠENIA PROBLÉMOV A ÚLOH 
     Tvorivý učiteľ napomáha rozvoju tvorivej osobnosti, ponúka a predostiera obsah edukácie v podobe (učebných) problémov. Táto metóda 
vyuţíva projektové a kooperatívne učenie sa a vyučovanie. Je vhodná na učenie sa riešiť beţné, ţivotné situácie, ale aj na poznávanie 
pomocou učenia pokus – omyl. Podporuje objavovanie, skúmanie, pátranie po príčinách.  



     Objektom poznávania a prirodzene myslenia je celá problémová situácia. Riešenie problému predpokladá odhalenia určitých vzťahov 
v určitej situácii.  
Je dôleţité rozlišovať úlohu od problému –  

 ÚLOHA je kaţdá pedagogická situácia, ktorá sa vytvára preto, aby zabezpečila u ţiakov dosiahnutie určitého vyučovacieho 
cieľa. V procese výučby učiteľ predostrie deťom obsah úlohy a deti ju plnia podľa pokynov učiteľa alebo pokynov vyplývajúcich zo 
samotnej úlohy. Pri plnení úlohy ide o reproduktívne procesy (úroveň poznania)  

 PROBLÉMOM sa rozumie to, keď subjekt / jedinec pozná cieľ, ktorý chce, má alebo musí dosiahnuť, ale nepozná cesty, spôsoby, 
metódy, prípadne stratégie, ako ho dosiahnuť. Pri riešení učebného problému ide o produktívne – tvorivé myslenie (úroveň tvorivého 
myslenia). 

 
Poţiadavky na problémové úlohy: 
- Problémová úloha má byť prirodzene spätá s osvojovaným učivom, logicky z neho vyplývať, 
- vychádzať zo ţivotnej situácie tak, aby deti motivovala, 
- musí obsahovať neznámy prvok, t.j. protirečenie, 
- má zodpovedať intelektovým moţnostiam detí, má byť dostatočne zloţitá a náročná, no zároveň vyriešiteľná, 
- problémová úloha môţe byť v akejkoľvek forme, napr. vo forme otázky. 
 Typické problémové otázky začínajú slovami: Prečo... Čím sa líši... Porovnaj... Ako by si vysvetlil... Popíš... Vysvetli... Dokáţ... Ako súvisí... 
Čo je príčinou... Ktoré spoločné znaky... 
 
Ak pouţijeme Bloomovu taxonómiu cieľov, potom môţeme úlohy rozdeliť na:  

1. úlohy na zapamätanie 
2.  –II-     na porozumenie 
3.  –II-     na aplikáciu 
4.  –II-     na analýzu 
5.  –II-     na syntézu 
6.  –II-     na hodnotenie 

 
Ak pouţijeme Nemierkovu taxonómiu cieľov, potom môţeme úlohy rozdeliť na: 

1. úlohy vyţadujúce pamäťovú reprodukciu poznatkov (pamäťové úlohy, úlohy na vedomosti), faktov, čísel, pojmov, pravidiel, 
obrázkov... 

2. úlohy vyţadujúce porozumenie poznatkov (úlohy na porozumenie, na vedomosti) – pri nich sa vyţaduje zapamätané poznatky 
predloţiť v inej podobe, vyjadriť ich vlastnými slovami, vysvetliť ich. 

3. úlohy vyţadujúce špecifický transfer (úlohy na zručnosti) – slúţia na aplikáciu vedomostí podľa predloţeného vzoru alebo 
v podobných podmienkach. 



4. úlohy vyţadujúce nešpecifický transfer (úlohy na zručnosti) – patria sem úlohy vyţadujúce pouţitie vedomosti v netypických, 
problémových situáciách, tzv. problémové úlohy.  

 
Taxonómia učebných úloh (D. Tollingerová) –  

1. Úlohy vyţadujúce reprodukciu zapamätaného 
2. Úlohy vyţadujúce jednoduché myšlienkové operácie a poznatky  
3. Úlohy vyţadujúce zloţité myšlienkové operácie a poznatky 
4. Úlohy vyţadujúce prezentáciu poznatkov 
5. Úlohy vyţadujúce tvorivé myslenie  

 
DISKUSNÉ METÓDY 
     Má svoje nezastupiteľné miesto v procese výučby v (materskej) škole. Deti potrebujú to, čo si myslia a čo sa učia tieţ vyjadriť verbálne, ale 
aj s vyuţitím kresby, trojrozmerných modelov a pod. Učiteľ poskytuje dostatok času na rozmyslenie si, na prediskutovanie s priateľom/mi 
a potom na celoskupinovú diskusiu v triede.  
     Riadená diskusia vo veľkej skupine 
Učiteľka si dopredu pripraví ţiadané závery, ku ktorým chce, aby deti dospeli a kladie väčšinu otázok. 
     Bzučiace skupiny 
Deti vytvoria dvojice, trojice alebo štvorice, otočia sa k sebe a vyrozprávajú si svoje skúsenosti k téme alebo spätnú väzbu, o čom sa hovorilo. 
Táto metóda je vhodná na zvýšenie záujmu o rozprávanie učiteľa, opisovanie či prezentovanie nových vecí a javov.  
     Slávnosť – oslava 
Oslava a pozitívne hodnotenie osobných kvalít detí pomáha vytvárať prostredie vzájomnej podpory a záujmu, deti sa cítia bezpečne, dokáţu 
vyjadrovať svoje pocity, cítia, ţe sa im dostáva podpora a priateľstvo, učia sa dávať a prijímať, obdarovávať, tešiť sa z radosti iných. Je vhodné, 
keď sú deti priamymi aktérmi prípravy a realizácie oslavy s rozdelením právomoci a prijatím zodpovednosti. 
     Panelová diskusia 
     Obhajoba  
 
DITOR 
     Autormi tohto heuristického návodu sú M. Zelina a M. Zelinová (1990). Deťom umoţňujú získať nové skúsenosti postupným objavovaním. Je 
to riešenie problému, ktorý obsahuje neznáme situácie.  
Názov je odvodený od začiatočných písmen. 
1. krok riešenia D: definuj problém 
2. krok riešenia I: informuj sa o probléme 
3. krok riešenia T: tvor riešenia, nápady, hypotézy 
4. krok riešenia O: ohodnoť nápady, riešenia 
5. krok riešenia R: realizuj vybrané riešenia v praxi 



 
BRAINSTORMING (v preklade búrka v mozgu).  
     Podstatou tejto metódy je tvorba čo najväčšieho počtu nápadov, riešení na danú tému, bez toho, aby sa zdôvodňovali. Akákoľvek kritika je 
neprípustná. Dôleţitá je originalita nápadov v priebehu vymedzeného času. Po krátkej prestávke sa nápady analyzujú a hľadá sa v nich 
racionálne jadro.  
 
SITUAČNÁ METÓDA 
     Ţiaci obdrţia opis istej situácie alebo prípadu z oblasti prebratého učiva, výchovy, medziľudských vzťahov.... Opis situácie, prípadu obsahuje 
niekoľko úloh, ktoré majú ţiakov motivovať k riešeniu problému.  
Situačné metódy poznáme:  a) modelové – situácie z reálneho ţivota 
                                             b) problémové – prípadové štúdie. 
  

INSCENAČNÁ METÓDA 
     Niektoré deti budú hrať (inscenovať) určité roly, t.j. inscenujú určitú simulovanú sociálnu situáciu. Potom sa v diskusii pokúsia nájsť 
východisko zo situácie, t.j. riešenie problému. 
V práci môžeme využiť: - štruktúrované inscenácie – hranie rozprávky 
                                 - neštruktúrované inscenácie – deti dostanú iba opis, hrajú samy 
                              - mnohostranné hranie rolí – deti začnú aj dokončia príbeh s kladnými aj zápornými hrdinami. 
  

PROJEKTOVÁ METÓDA  
    Pod ňou sa rozumie vyučovacia metóda, pri ktorej sú ţiaci vedení k riešeniu komplexných problémov a získavajú skúsenosti praktickou 
činnosťou a experimentovaním (projektové vyučovanie). Problémy by mali vychádzať predovšetkým zo ţivota, z mimoškolských skúseností. Ich 
riešenie si vyţaduje poznatky z viacerých vied. Problémy riešia skupiny ţiakov. Riešenia vedú ku konkrétnym výsledkom, produktom 
(písomným referátom, výkresom, videoprogramom, modelom, reálnym predmetom, výstavám, dramatizácii a pod.). Nazývajú sa projekty.  
Projekty môţu navrhovať: 

1. Deti – spontánne projekty 
2. Učitelia – umelé projekty 
3. Deti a učitelia v spolupráci – kombinované projekty 

Podľa cieľa moţno projekty rozdeliť na: 
- problémové (cieľom je vyriešiť nejaký problém, napr. prečo vznikajú povodne), 
- konštrukčné (niečo vytvoriť, skonštruovať, napr. funkčný model robota), 
- hodnotiace (skúmať a porovnávať – napr. ţivotné prostredie), 
- drilové (nacvičiť nejakú zručnosť, napr. vyhľadávať potrebné informácie). 

 Podľa časovej dĺţky - krátkodobé a dlhodobé,  
 Podľa miesta realizácie - školské, domáce a kombinované, 



 Podľa počtu riešiteľov -  individuálne a skupinové. 
Etapy projektu: 

1. Voľba témy projektu. 
2. Plánovanie riešenia projektu. 
3. Riešenie projektu, realizácia plánu. 
4. Zverejnenie výsledkov riešenia projektu, zhodnotenie práce na projekte.  

 
METÓDY TVORIVEJ DRAMATIKY 
     Tvorivá dramatika je postavená na záţitku. Učenie záţitkom v sebe zahŕňa skúmanie osobných pocitov, postojov a hodnôt. Jadrom metód 
tvorivej dramatiky je hra v role. Tieto metódy umoţňujú lepšie porozumenie učivu, osvojenie si poznatkov a zároveň rozvoj sociálnych zručností.  
     Jednoduché dramatické hry 
Ide o dianie v situácii, ktoré vzniká medzi deťmi a okolím. Patria sem dramatické cvičenia, hry na uvoľnenie a sústredenie, objavovanie seba 
a sveta.  
     Pantomíma 
Ide o vyjadrenie pocitov, myšlienok pomocou telesného pohybu.  
     Improvizácia 
Zaloţená je na ľudskej činnosti reagovať v navodených situáciách, akoby boli skutočné. Nie je to diskusia o probléme, ani rozprávanie o tom, čo 
by sa mohlo diať, čo si deti o tom myslia. Príznačná je pre ňu konkrétna akcia, je to konanie. Učiteľ vychádza z literárnej predlohy príbehu, zo 
ţivotnej situácie s naznačeným konfliktom, z nedokončenej vety.  
     Hry na sebaovládanie  
     Hry na predstavivosť 
     Dramatizácia príbehu 
     Tvorba príbehu 
     Tvorivá vizualizácia 
     Bádateľské metódy 
     Hranie rolí 
      
METÓDA HRANIA ROLÍ 
     Rola je učebná úloha, ktorá vyţaduje od detí priamu reakciu na podnet, smerujúcu k stvárneniu situácie tak, aby jej zobrazenie vychádzalo 
z vlastných predstáv alebo preţitých skúseností.  
     Dieťaťom prevzatá a predstieraná rola je príleţitosťou na sebarealizáciu svojich kompetencií (spôsobilostí), ako aj na sebaprezentáciu 
svojich doterajších poznatkov, ktoré o charaktere prevzatej roly má. Tieto prezentuje a v hre ako takej si ich ďalej rozvíja, skvalitňuje a pod. 
V procese výučby je zabezpečená interpersonálna interakcia. 



     Učiteľ zabezpečuje vhodnosť podmienok a okolností pre plynulú hru detí. V súvislosti s uvedenými metódami nachádza uplatnenie i stratégia 
HROVÁ AKČNÁ DRÁMA. Obsahuje pojmy hra, akcia a dráma. Tieto pojmy zodpovedajú charakteru spôsobov ţivota súčasnej spoločnosti 
dospelých i detí.  
  
METÓDA KONCEPTUÁLNEHO MAPOVANIA  
     Konceptuálne (pojmové mapy) ako kvalifikovaná odpoveď na otázku, ako vnímať a organizovať prechod od detských i učiteľových 
nejasných, spontánnych predstáv k vedeckým konceptom (pojmom). Vytvárané MAPY slúţia ako nástroj usporiadaného organizovania 
a vizualizácie myslenia (myšlienok) a poznatkov z obsahu vybraného konceptu (pojmu) – KĽÚČOVÉHO SLOVA, ktoré má dvojakú funkciu: 

 v konfrontácii s dieťaťom slúţi: 
- na skvalitňovanie a progresívne rozvíjanie myšlienok a poznatkov 
- na reflexiu, formalizovanie poznatkov so zámerom logicky ich organizovať a porovnávať 

 v konfrontácii s učiteľom slúţi: 
- na individualizovanie potenciálnych poznávacích a operatívnych ciest, motivácie a kognitívny rozvoj dieťaťa, 
- na reprezentovanie rozvoja poznatkov a významov. 
  

METÓDA HLASNÉHO UVAŢOVANIA 
     Charakteristickou vlastnosťou človeka je doprevádzať svoje konanie slovne. Verbálne prejavy sprevádzajú aj riešenie nejakého (učebného) 
problému. Ak učiteľ poskytuje dieťaťu čas a priestor na verbálne prejavy, tak podporuje a rozvíja komunikačné spôsobilosti dieťaťa, udrţiava 
vzájomne obohacujúcu komunikáciu medzi zúčastnenými, pozoruje a diagnostikuje kvalitu celkového rozvoja osobnosti dieťaťa a jeho učenia 
sa.   
  
ARGUMENTY „ZA A PROTI“ 
     Je metóda hľadania, triedenia, rozvíjania rozumových schopností a vlastných záujmov. Táto metóda je iná forma vedenia diskusie. Po 
zvolení problému prebieha argumentovanie. 
 
NEOBÝVANÝ OSTROV 
     Ide o dosiahnutie efektívnej spolupráce v skupine a vytváranie medziľudských vzťahov, prijímanie individuálnych a skupinových rozhodnutí.  
     Stroskotala loď. Vy ste sa zachránili. More vás vyhodilo na neobývaný ostrov. Vyuţitím len mimiky a posunkami (bez slov) si musíte 
zorganizovať ţivot na ostrove. Z času na čas môţete zmeniť situáciu heslom, napr. zvečerieva sa, vyšlo slnko... aktivita sa končí záchranou 
stroskotancov, uzatvorením situácie.  
 
BÁDATEĽSKÉ METÓDY 
     Manipulovanie 
Ide o cieľavedomé poznávanie prostredia, vybavenia, poznávanie pri zaobchádzaní s predmetmi v rôznych pracovných aktivitách 
(ohmatávanie, ochutnávanie, rozoberanie, premiestňovanie, modelovanie, pestovanie rastlín, konštruovanie) 



     Pozorovanie 
Pri nácviku pozorovania postupujeme v 3 fázach:  

1. Individuálne, zámerné pozorovanie predmetu, objektu, aby nám predmet prezradil, čo v sebe skrýva. 
2. Výmena informácii medzi deťmi, rozhovor, diskusia, vyjadrenie svojich názorov, získavanie informácií jeden od druhého, konfrontovanie. 
3. Zostavenie dokumentu z pozorovania – ide o zobrazenie skutočnosti, náčrt, pouţitie vlastných symbolov. Prezentácia práce. 

 
 
     Bádanie 
Základom je produkcia alebo objav novej informácie. Aby išlo o bádateľskú aktivitu, deti musia vţdy stanoviť svoj predpoklad („Čo asi zistím?, 
Myslím si, ţe... , Predpokladáme, ţe...) a bádateľskou činnosťou ho potvrdiť alebo vyvrátiť. Bádateľské činnosti: pozorovanie, vyjadrenie 
predpokladov, meranie, identifikovanie javov, narábanie s prístrojmi, zhodnotenie svojho zistenia. Postup práce pri bádateľských aktivitách: 

1. Povedz svoj predpoklad 
2. Pozoruj, porovnávaj, zisti, zaznač... 
3. Spracuj výsledky, pozoruj a zaznamenávaj zmeny 
4. Porovnaj so svojim predpokladom a prezentuj 
5. Mal som pravdu: áno-nie 

 
METÓDA Philips 66  
     Vytvoríme si skupiny zloţené zo 6 členov (1 vedúci a 5 členovia). Uvedieme problém a kaţdá skupiny rieši problém, diskutuje o ňom po 
dobu 6 minút. Vedúci skupín po uplynutí času predstavia výsledky práce svojej skupiny, obhajujú ich, snaţia sa nájsť optimálne riešenie.   
 
METÓDY ZÁŢITKOVÉHO UČENIA 
 
     HRA JE hlavná a formatívna aktivita detstva. Pokiaľ je iniciovaná dieťaťom a podporovaná učiteľom je znakom procesu výučby v materskej 
škole. Proces výučby je interakciou medzi dieťaťom/deťmi, učiteľom a príslušným obsahom edukácie.  
     Hra je z pohľadu didaktiky materskej školy efektívnou metódou, stratégiou, edukačným prostriedkom, ako i moţnou formou učenia sa 
a rozvoja osobnosti dieťaťa a tieţ učiteľovho vyučovania. Hru, ktorú vyuţíva dieťa a učiteľ v procese výučby súčasne, nazývame didaktickou 
hrou.  
     Funkcie hry: socializačnú, motivačnú, kognitívnu, kreatívnu, komunikatívnu a pod. Kaţdá pedagogicko – didaktická aktivita je vo svojej 
podstate hra. Kaţdá pedagogicko – didaktická aktivita – hra má a musí rozvíjať komplexne celú osobnosť dieťaťa, nielen niektoré učiteľom 
vybrané dimenzie, oblasti, postoje, hodnoty, procesy či poznatky.  Hra je jedna z podmienok učenia sa. Deti potrebujú rozvíjať rôzne druhy 
vývinových a učebných stratégií podporujúcich ich učenia sa. Hra koordinuje sieť učebných stratégií tak, ţe ich spája, a tak má učenia sa 
pre dieťa zmysel. Úlohou učiteľa je navrhovať a ponúkať deťom široké spektrum hier (pedagogicko – didaktických aktivít). Dieťa sa prichádza 
kaţdý deň do materskej školy hrať s niekým, niečím, na niečo atď. a nevie, ţe učiteľ prostredníctvom hier zámerne a nepriamo rozvíja celú jeho 
osobnosť.  



      Učiteľ podporuje deti v získavaní kvalitných edukačných skúseností na základe princípu záţitkového učenia sa a vyučovania. Tým je 
zámerne stimulované rozširovanie a skvalitňovanie dôleţitých kompetencií, ktoré dieťa má a musí vyuţívať. Škola musí zabezpečovať 
moţnosť bádať, skúmať, pátrať, manipulovať, učiniť vlastnú skúsenosť. A vlastná skúsenosť dieťaťa je neprenosná.  
 
                                                       Metódy rozvíjania tvorivosti 
 

 Tvorba tvorivých úloh: Základná metóda rozvíjania tvorivosti. Tvorivé úlohy môţu byť: slovné, figurálne (kreslenie), pohybové.  
 Metódy na rozvoj tvorivej klímy 
 Metódy rozvíjania osobnostných predpokladov k tvorivosti 
 Metódy prekonávania prekáţok v tvorivosti 
 Metódy rozvíjania štýlu myslenia 
 Metódy rozvíjania schopnosti intelektu 
 Metódy rozvíjania efektívneho učenia sa 

 
     Postupy a metódy, ktoré učiteľ vyuţíva na rozvíjanie kognitívnych a nonkognitívnych funkcií osobnosti dieťaťa, nazývame edukatívne 
stratégie a delíme ich do troch strategických oblastí:  

1. úlohy, otázky, cvičenia na rozvoj funkcií, ktoré podnecujú myslenie, motoriku, cítenie a preţívanie dieťaťa, 
2. vzdelávacie metódy, v ktorých sa jednotlivé úlohy a techniky v spojitosti so špecifikami obsahu a osobnosti detí skĺbia do edukatívnych 

postupov, 
3. rozvoj osobnosti prostredníctvom edukatívnych stratégií, keď stratégie predstavujú súbor určitých metód, ktoré sú zmysluplne 

usporiadané do stratégií.  
Metódy na rozvoj tvorivosti v edukácii materskej školy: 

 heuristické metódy, 
 práca s rozprávkou, 
 tvorivá dramatika, 
 tvorivé čítanie a písanie, 
 prosociálne aktivity, 
 výtvarné a pracovné činnosti, 
 hudobné a pohybové činnosti, 
 hry (didaktické, tvorivé, výchovné; ekohry; hry s pravidlami: didaktické, pohybové; hry bez pravidiel: tvorivé – námetové, 

konštruktívne, dramatizujúce) 
     Aktivizujúcich metód v materskej škole je oveľa viac. Tu sú prezentované tie, ktoré sú širšej pedagogickej verejnosti menej známe 
a zaujímavejšie. Učiteľ má poznať a porozumieť charakteru rozličných metód z dôvodu, aby dokázal určiť, ktoré budú účinnejšie pre tú či onú 
oblasť rozvoja a učenia sa dieťaťa/detí, ako aj pre to–ktoré dieťa v procese výučby. Učiteľ musí prijať výzvu na zmenu svojho pedagogického 
uvaţovania o metódach. 



                   
 
                                                        FORMY PRÁCE 
 

FORMA je vonkajšie usporiadanie procesu výučby a (adekvátnych) podmienok, v ktorých sa bude nadobúdanie a učenie sa učiva realizovať. 
Formy sú na prvý pohľad najlepšie identifikovateľné.  
 
Organizačné formy výchovno-vzdelávacieho procesu môžeme deliť podľa: 

1. počtu detí zúčastnených sa na výchovno-vzdelávacom procese spolu s učiteľom 
- individuálne (jedno dieťa - jeden učiteľ), 
- hromadné (jeden učiteľ – viacej detí), 
- zmiešané (kombinácia individuálnych a zmiešaných), 

2. miesta realizácie výchovno-vzdelávacieho procesu 
- školské (v triede, na dvore atď.), 
- mimoškolské (exkurzia, vychádzka atď.), 

3. stupňa samostatnosti práce detí v výchovno-vzdelávacieho procesu, tzv. sociálne formy 
- individuálna práca detí, 
- skupinová práca detí, 
- frontálna práca detí. 
  

V materskej škole využívame z hľadiska počtu detí: 
 individuálnu formu – Jeden učiteľ vyučuje jedného. Je organizačne náročná, značne ťaţkopádna a málo efektívna, najmä pri väčšom 

počte detí. (- pri oboznamovaní sa s cudzím jazykom, pri individuálnom prístupe k dieťaťu) 
 hromadnú formu – Jeden učiteľ vyučuje celú skupinu ţiakov naraz. Časovou jednotkou je vyučovacia hodina. V podmienkach 

materskej škole je to zamestnanie (pedagogicko-didaktická aktivita) . 
 zmiešanú formu – vyuţíva individuálnu a hromadnú formu v určitej kombinácii. 

  

Z hľadiska tretieho kritéria využívame v materskej škole: 
 individuálnu prácu detí – podstatou je samostatná a aktívna činnosť kaţdého dieťaťa. Môţe byť orientovaná na upevnenie 

a prehĺbenie učiva. Dieťa pracuje samostatne, individuálne. Má moţnosť pracovať primeraným vlastným tempom. 
 skupinovú prácu detí – deti získavajú nové vedomosti a zručnosti, alebo si ich prehlbujú a upevňujú prácou v skupinách. Jedna 

z náročnejších foriem činností, je potrebné deti tejto forme činnosti učiť.  
 frontálnu prácu detí – Učiteľ zadáva deťom triedy jednu alebo viacero rovnakých úloh. Súčasne pôsobí na všetky deti v triede - 

rozpráva, vysvetľuje, ukazuje, motivuje atď. 
 



SKUPINOVÁ PRÁCA  
     Vhodné sú 2-5 členné skupiny. V skupine nad 4 členov je vhodné zvoliť si jedného vodcu. Ak neurčíme kaţdému členovi skupiny konkrétnu 
úlohu, spravidla sa  bude niekto len prizerať. V skupinovej práci môţe, ale nemusí nastať kooperácia/spolupráca. Kooperácia existuje vtedy, 
pokiaľ všetky deti v skupine pracujú na jednom cieli a zároveň chápu, ţe môţu dosiahnuť svoj cieľ len vtedy, keď aj ostatné deti zo skupiny 
dosiahnu cieľ. Pokiaľ kaţdý člen skupiny rieši svoju vlastnú individuálnu úlohu, nejde o spoluprácu, ale len o skupinové usporiadanie hry či 
aktivity. Kooperáciu môţeme chápať ako cieľ výchovy, prostriedok výchovy, alebo schopnosť jedinca.  
Typy kooperácie: 

 Kooperácia ako vzájomnosť – členovia skupiny majú rovnocenné postavenie a spoluzodpovedajú za splnenie cieľa. 
 Kooperácia ako nápomoc – typická je pre ňu skôr práca vo dvojiciach, roly sú nevyrovnané (jeden učí, druhý sa učí). Vplyv kooperácie 

na výkon a na rozvoj osobnosti sú temer rovnaké u oboch.   
Delenie do skupín:  

 náhodne – pridelením čísla, farby, začiatočné písmeno mena... 
 podľa kamarátstva – ide to veľmi rýchlo, ale vhodné sú len v začiatkoch kooperatívnej práce 
 podľa výsledkov detí – rýchli, priemerní, pomalší, nesmelí, šikovní... 
 zámerné premiešanie – vytvárame rôznorodé skupiny, 
 dlhodobé stále skupiny – deti s rôznymi charakteristikami osobnostnými, sociálnymi, učebnými. Pracujú spolu kaţdý deň počas 

jedného školského roka. 
Ako viesť činnosť v skupinách: 

 Určíme v skupine hovorcu a pomocníka. 
 Stanovíme časový limit. 
 Obchádzame skupiny a kontrolujeme ako pracujú. Keď má skupina problém, poradíme. 
 Čas pri jednotlivých skupinách si rozdelíme rovnomerne, prisadneme si k deťom, spolupracujeme, ale nekritizujeme. 
 Po skončení práce poţiadame všetky skupiny, aby pred celou triedou prezentovali výsledky svojej činnosti.  

 
     RANNÉ STRETNUTIE – Slúţi nielen ako organizačná forma predškolskej edukácie, ale plní tieţ spoločensko-mravné zameranie s cieľom 
vytvoriť aktívne spoločenstvo detí so schopnosťou sebaovládania a premýšľania. Ranné stretnutie je súbor navzájom nadväzujúcich aktivít, 
ktoré sú charakterizované uplatňovaním štyroch princípov, vyjadrených pojmami: starostlivosť, komunikácia, spoločenstvo a vzťahy. Tieto 
základné hodnoty si deti prostredníctvom ranného stretnutia osvojujú. 
     Spomínané metódy a formy práce vyuţívajú učiteľky materských škôl v jednotlivých organizačných formách denného poriadku:   

 Hry a hrové činnosti  
 Pohybové a relaxačné cvičenia 
 Pobyt vonku 
 Odpočinok 
 Činnosti zabezpečujúce ţivotosprávu 
 Edukačné aktivity 



Realizujú sa samostatne, alebo tvoria homogénny  organizačný celok ako sled plynule nadväzujúcich činností so spoločným tematickým 
zameraním.  
 

 


