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 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

 

„Ideálom výchovy a vzdelávania by mal byť dobrý (čestný, morálny, charakterný), múdry 

(vzdelaný, tvorivý), aktívny ( samostatný,  pracovitý, iniciatívny), šťastný(vyrovnaný, zdravý) 

a zodpovedný( v konaní voči sebe, ľuďom, životnému prostrediu) človek.“ (Milénium 2002) 

Materská škola Bradáčova 773/30 Myjava (ďalej len „MŠ“) je od 01.09.2015 

právnym subjektom, rozpočtovou organizáciou zriaďovateľa - Mesta Myjava. Materská 

škola je právnickou osobou, v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene. Poskytuje 

celodennú výchovu a vzdelávanie deťom spravidla od troch do šiestich rokov. Jej súčasťou je 

školská jedáleň a dve Elokované pracoviská: 

 EP Hoštáky 671/12, Myjava,  Školská jedáleň, Hoštáky 671/12, Myjava  

 EP SNP 407/1, Myjava,  Školská jedáleň, SNP 407/1, Myjava  

     

 

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

intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej , rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára 

predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s 

individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Cez vlastnú skúsenosť dieťaťa komplexne 

a otvorene štrukturuje ciele, ktoré sa neustále dopĺňajú, rozširujú a skvalitňujú, 

 Školský vzdelávací program ( ďalej ŠkVP) MŠ Bradáčova, Myjava „S úsmevom 

hravo a zdravo“ je základným záväzným dokumentom školy, vypracovaný v súlade s 

princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa zákona č. 245/2008 Z. z . Zákon o výchove a 

vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov a so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských 

školách. Dôraz sa v ňom kladie na uplatňovanie práv dieťaťa – zosilňovanie vzájomného 

porozumenia, tolerancie a rešpektovanie ľudských práv a slobôd.  

 

 

 

 



2 VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY A 

VZDELÁVANIA 
 

 Materská škola (ďalej len „MŠ“) sa prezentuje ako moderná materská škola, ktorá 

nadväzuje na výchovu v rodine, dopĺňa ju  o systematickú a cieľavedomú výchovu 

a vzdelávanie a pripravuje deti na vstup do základnej školy a na život v spoločnosti. Našim 

cieľom je, aby sme formovali v deťoch, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, 

sociálne cítenie a správnu hodnotovú orientáciu. Budeme vychovávať deti v duchu 

humanistických princípov a v spolupráci s rodičmi z detí budeme vychovávať pracovitých 

a morálne zodpovedných ľudí.  

Náležitá pozornosť bude venovaná deťom zo sociálne znevýhodneného prostredia a deťom so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 

Cieľom a poslaním výchovy a vzdelávania v našej MŠ : 

 vytvoriť čo najlepšie podmienky pre prirodzený osobnostný rozvoj, zmysluplný život 

a vzdelávanie každého dieťaťa v materskej škole, 

 myslieť dopredu a tvorivo, vytvoriť správnu klímu v prostredí materskej školy, 

 viesť deti k osvojovaniu poznatkov, skúseností, prostredníctvom experimentovania, 

bádania, zážitkového učenia, 

 kvalitne pripraviť deti na základnú školu a podporiť ich vzťah k poznávaniu a učeniu 

hrou, 

 realizovať aktivity, ktoré podporujú zdravie detí , upevniť v nich spolupatričnosť 

a také postoje a správanie, ktoré sú prejavom zodpovednosti za zdravie a bezpečnosť, 

 pestovať zdravé sebavedomie všetkých detí, asertívne správanie, 

 naučiť vytvárať si vlastný hodnotový systém vo výchovných spoločenstvách tried, 

 aktívne vytvárať u detí vedomie sebaúcty – každému dieťaťu treba dať pocítiť, že je 

pre život školy dôležitý, 

 stimulovať a podporovať zdravý životný štýl, 

 aktivizovať a zlepšovať psychosomatický stav detí, najmä obratnosť a správne držanie 

tela. 

 



MŠ bude využívať spoluprácu s rôznymi organizáciami na podporu a skvalitnenie 

rozvoja výchovno -vzdelávacej činnosti a obohatenie života detí v MŠ:  

- s rodinou - spoločné posedenia, športové podujatia, výlety, rozlúčka s predškolákmi, 

brigády, opekačka , otvorené hodiny,  

- so zriaďovateľom – Mesto Myjava - spoločné podujatia a aktivity, vystúpenia 

organizované mestom, ekonomické a materiálno- technické zabezpečenie, metodické 

usmernenie,  

- s CPPPaP v Myjave - konzultácie, testy školskej zrelosti,  stretnutie s psychológom, 

špeciálnym pedagógom, odborné prednášky, konzultácie, vyšetrenia,  

- s logopédom a stomatológom – prevencia,  

- so ZŠ - spoločné športové a kultúrne podujatia, vzájomné návštevy detí, účasť učiteliek na 

RZ, zápise do školy, pohybové aktivity v telocvični, návšteva sauny, spoločné aktivity,  

- so ZUŠ - návšteva detí z MŠ v ZUŠ, účasť na koncertoch a vystúpeniach, prehliadka detskej 

piesne,  

- s Mestskou knižnicou,  

- s CVČ - krúžková činnosť,  

- s hasičmi, mestskou políciou - prehliadky, exkurzie, poznávacie a oboznamovacie aktivity,  

- s Múzeom 1. SNR Myjava - organizovanie výstav, prezentácia ľudových tradícii – 

Gazdovský dvor Turá Lúka. 

 

3 VLASTNÉ ZAMERANIE MATERSKEJ ŠKOLY 
 

Na lúke skáču a behajú deti, keď ich to omrzí, zbierajú kvety - výchova 

k zodpovednosti za svoj život, kvalita zdravia detí, učiteľov  i všetkých zamestnancov. 

Výchovou k prosociálnosti utvárať a rozvíjať u detí sociálnu a emocionálnu inteligenciu, 

ktorá je predpokladom sebareguláciu správania, zvyšovania interpersonálnej 

a intrapersonálnej kompetencie a autonómie dieťaťa. Rozvíjať predškolskú výchovu v súlade 

s požiadavkami spoločnosti – spokojné deti, spokojní rodičia, spokojní zamestnanci materskej 

školy. Realizovať hravou formou demokratický a humánny prístup k výchove a vzdelávaniu. 

Zdravie nie je jednoduchou neprítomnosťou choroby, ale je to stav plnej sociálnej 

psychickej a fyzickej pohody. Zdravie dieťaťa ovplyvňuje veľa činiteľov spätých s rodinným 

a životným prostredím. Environmentálnou výchovou preklenúť priepasť, ktorá vznikla medzi 



človekom a prírodou. Zoznámiť deti s prvotným environmentálnym poznaním, cez ochranu 

a tvorbu životného a pracovného prostredia. 

 

 

 Zameranie pracoviska Bradáčova 773/30, Myjava -  zapojené do projektu 

„Budeme FIT s Fit loptami“ 

Projekt je zameraný na pohybovú výchovu detí prostredníctvom cvičenia na fit loptách, ktoré 

v značnej miere pomáha zlepšiť koordináciu pohybov, orientáciu v priestore a hlavne 

prispieva k posilneniu svalstva celého tela. Deti sa veľmi jemnou a hravou formou začínajú 

zoznamovať s prvými polohami a hrami na fit lopte. Obtiažnosť jednotlivých cvičení sa 

pomaly zvyšuje a zároveň rešpektuje úroveň psychomotorického vývoja. . Zaujatím 

jednoduchej polohy na lopte si dieťa precvičuje a posilňuje svaly celého tela, trénuje 

rovnováhu. Vhodne zvolené cviky pomáhajú aj pri vývoji kĺbov, šliach a svalov, zlepšuje sa 

motorika a koordinácia pohybov dieťatka. Cvičenie hravou formou smeruje k podpore 

prirodzených pohybových vzorcov u dieťaťa . Stimuluje dieťa k vyváženému pohybu a naučí 

rodiča rozoznávať odchýlky od správneho pohybového vývinu, ktoré môžu neskôr 

spôsobovať zdravotné problémy (krivenia chrbtice a pod.) Cvičenia sú sprevádzané 

pesničkami a riekankami, čo pozitívne vplýva na vnímanie rytmu. 

 Zameranie Elokovaného pracoviska Hoštáky 671/12, Myjava 

V prírode veselo a zdravo: podpora zdravia, pohybu a budovania pozitívneho vzťahu 

k prírode. Elokované pracovisko Hoštáky sa nachádza v tichej časti mesta, neďaleko centra, 

v tesnej blízkosti parku a mimo hlavných ciest. Deťom je k dispozícii veľký trávnatý areál 

s ovocnými a okrasnými drevinami, teda poznanie detí nezostáva len v rovine teoretickej. Deti 

môžu pozorovať prírodu v prirodzenom prostredí.  Rôzne pohybové aktivity im umožňujú 

chápať vzájomné prírodné vzťahy  a zákonitosti, uvedomovať si dôležitosť prírody pre 

zdravie človeka, podporovať prirodzený pohyb vo vhodnom a zdraviu prospešnom prostredí, 

posilňovať imunitu detského organizmu, rozvíjať hrubú a jemnú motoriku, správnu 

koordináciu pohybov, orientáciu v priestore, budovať vôľové vlastnosti ako je samostatnosť, 

trpezlivosť, dôslednosť, vytrvalosť. 

 

 

 



 Zameranie Elokovaného pracoviska SNP 407/1, Myjava 

Pohyb – to je predsa zdravie: obohatenie pohybových činností (denné cvičenia, telocvik, 

pobyt vonku),ale aj iné športové akcie. Elokované pracovisko SNP má vytvorené vhodné 

podmienky) telocvičňa, sauna, školský dvor s preliezačkami/pre podporu budúceho zdravia 

výchovou k zdravému životnému štýlu, odolnosti proti stresu a zdraviu škodlivým vplyvom. 

Cvičenie detí podporuje rast, neurosvalový vývoj dieťaťa a jeho fyzickú pohodu. 

Aktívny pohyb napomáha psychomotorickému vývinu dieťaťa, rozvoju fyzickej zdatnosti, 

odolnosti, rovnováhy, koordinácii pohybov a orientačnej schopnosti. 

V pohybových aktivitách sa deti naučia správne držanie tela, uvedomenie si pohybu 

v priestore. Saunovaním u detí zvyšujeme odolnosť organizmu. 

 

4  DĹŽKA DOCHÁDZKY A FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 
 

Deti navštevujú materskú školu spravidla 1 – 3 roky.  

Predprimárne vzdelávanie sa uskutočňuje formou:  

 Celodennú výchovu a vzdelávanie pre deti vo veku od dvoch do šiestich rokov a tiež 

pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou 

 Poldennú výchovu a vzdelávanie v rozsahu štyroch až päť hodín denne v 

dopoludňajšom čase, podľa potrieb a požiadaviek rodičov detí 

 

5  UČEBNÉ OSNOVY 
 

Učebnými osnovami Materskej školy, Bradáčova 773/30, Myjava vrátane jej Elokovaných 

pracovísk budú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho 

vzdelávacie programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 

5.1 Východiská plánovania výchovy a vzdelávania v materskej škole 

 

Úroveň plánovania výchovno-vzdelávacej činnosti korešponduje s úrovňou 

jednotlivých tried. Plán vypracúva učiteľka rannej zmeny pre svoju priamu výchovno – 

vzdelávaciu činnosť v konkrétnej triede. Učivo je rozdelené do desiatich tematických celkov 



kooperujúcich s ročnými obdobiami a sviatkami. Každý mesiac je rozdelený do podtém, ktoré 

predstavujú ucelenú konštrukciu konkrétneho obsahu vzdelávania, zohľadňujú zmysluplný 

situačný kontext aktivít s deťmi v rámci daného obdobia ako i tradíciu a podmienky materskej 

školy. 

Plánovanie výchovno-vzdelávacej činnosti je chápané ako súčasť prípravy na 

výchovno-vzdelávaciu činnosť a jeho forma a spôsob vedenia sú schválené pedagogickou 

radou. Plánovanie a zohľadnenie vymedzených tém sú interným materiálom materskej školy 

a jej Elokovaných pracovísk. Pri plánovaní aktivít z možnosti školy a prostredia, v ktorom sa 

nachádza. Učiteľky vychádzajú pri plánovaní z poznania aktuálnej rozvojovej úrovne detí. 

Rešpektujú ich potreby, prirodzenú variabilitu a sociokultúrne prostredie. V čase školských 

prázdnin sa výchovno-vzdelávacia činnosti plánuje a realizuje v hrách a hrových činnostiach.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pracovisko Bradáčova 773/30, Myjava a  

Elokované pracovisko SNP 407/1, Myjava 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Farebná 

jeseň 

 

Obsahové celky 
 IX. Vitajte 

kamaráti 

XII. Čaro 

Vianoc 

VI. Letnou 

krajinou 

V. Srdce 

dokorán 

IV. Je len 

jedna Zem, 

ktorú 

milujem 
III. Slniečko sa 

zobudilo 

I. Pod 

snehovou 

perinou 

II. Zimné 

pátranie 

XI. Abeceda 

zdravia 



Elokované pracovisko Hoštáky 671/12, Myjava 

 

 

 
 

 

 

 

X. Príroda na 

jeseň 

 

Obsahové celky 
 IX. Škola 

a život v nej 

 

XII. Vianoce 

VI. Svet 

okolo nás 

V. Môj 

domov 

IV. Jar 

už prišla 

III. Svet 

prostredníctvom 

knihy 

 

I. Zima je tu 

II. Ľudské 

telo a 

zdravie 

XI. Skúmanie 

a bádanie 

ulice 



6  SPÔSOB A PODMIENKY UKONČOVANIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

A VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANOM VZDELANÍ 
 

Dieťa v závere predškolského veku získa elementárne základy, ktoré smerujú k 

dosiahnutiu školskej pripravenosti a získaniu základov na rozvíjanie schopnosti učiť sa a 

vzdelávať po celý život. Predškolské 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. 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania . Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania formou slávnostnej 

akadémie:  

- Slávnostné oblečenie  

- Hymna predškolákov  

- Slávnostná hudba  

- Slávnostný program 

- Darček na pamiatku - odovzdávajú budúcim školákom riaditeľka /zástupkyňa spoločne 

s učiteľkami za účasti rodičov a rodinných príslušníkov.  

 

7 PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 
 

 Výchovno – vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci  materskej 

školy, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

 Všetci pedagogickí zamestnanci(PZ) majú ukončené úplné stredné odborné vzdelanie 

v požadovanom odbore. Časť PZ má ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa 

v príslušnom odbore (predškolská a elementárna pedagogika). 

 Vedúci PZ (riaditeľka, zástupkyne) absolvovali funkčné a inovovačné funkčné 

vzdelávanie, 1. atestáciu - vzdelávanie potrebnú pre výkon funkcie vedúceho PZ. 

PZ absolvovali 1. atestáciu ( MŠ, Bradáčova – 4, EP, Hoštáky – 8, EP, SNP – 3), kredity, ( 

MŠ, Bradáčova – 4, EP, Hoštáky – 2, EP, SNP – 12), ktorých platnosť je do 31.08. 2026 

v zmysle Zákona č. 553/2003 ( § 32 písm. g)  Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov 



pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, ktorý bol novelizovaný 01.01.2019. 

 Všetci PZ sú povinní absolvovať aktualizačné vzdelávanie pre príslušný školský rok 

v rozsahu najmenej 10 hodín  tak, ako je v programe AV (v zmysle Zákona č. 138/2019 Z. z. 

o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov - §4, § 42, § 57, § 58). 

 PZ si cez Ročný plán a Plán profesijného rozvoja prehlbuje, zdokonaľuje a rozširuje 

profesionálne kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe. 

 

V materskej škole celoročne prebieha: 

- Pred plavecká príprava – vedená plavčíkmi 

- Anglický jazyk – externe ju zabezpečuje kvalifikovaná učiteľka ZŠ 

- Mažoretky- po vedením učiteľky Centra voľného času 

- Pohybová príprava FIT kids – pod vedením trénera 

- Pohybová príprava Dajme spolu gól- pod vedením trénera 

- Tematické podujatia na Gazdovskom dvore – pod vedením zamestnancov Centra 

tradičnej kultúry v Myjave  

 

8 MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY 

 

 Materská škola Bradáčova s Elokovanými pracoviskami Hoštáky, SNP má 16 tried, ( 

v rámci projektu Rozširovanie kapacity MŠ – rekonštrukcia HP). Tieto triedy sú účelovo 

zariadené v pavilónovej zostave so školskými dvormi. Interiér jednotlivých tried pozostáva z 

herní – priestranné s východom na zateplené a pre sklenené  terasy, vybavené vhodným 

nábytkom a rozdelené na centrá aktivít, poskytujúce tiež priestory na pohybové aktivity, 

tvorivo-dramatické činnosti, centrum pre oboznamovanie sa s výpočtovou technikou, spálne – 

susedia s herňami, sú vybavené ležadlami, pracovnými stolmi pre učiteľky, skrinkami s 

pedagogickou literatúrou, metodickými príručkami, literatúrou určenou na čítanie pred 

oddychom a didaktickou technikou,  umyvárňami  a šatňami pre deti, sociálnymi priestormi  

pre pedagogických a nepedagogických  zamestnancov.  

 Budovy obklopuje priestranný areál, ktorý pre svoje  členité a terasovité terény 

umožňuje realizáciu rôznych športových aktivít,  v zimnom období spúšťanie sa na 



športových lopatách a realizovanie iných záujmových aktivít . Dvory  sú vybavené 

preliezkami, hojdačkami, šmykľavkami, pieskoviskami a posedmi so stolmi a lavičkami, 

ktoré slúžia na výchovno -vzdelávacie činnosti. Materská škola a jej Elokované pracoviská 

majú takmer všetky triedy zariadené novým nábytkom, ktorý je jednoducho členený. 

Materská škola spolupracuje so Základnou školou Štúrova,  Základnou školou Viestova, 

predškoláci navštevujú športovú halu,  saunu (EP SNP), dopravné ihrisko ( EP Hoštáky)  

 Riaditeľka a referentka účtovníctva MŠ majú kancelárie na MŠ Bradáčova. Všetky tri 

pracoviská  majú zástupkyňu riaditeľky, tieto zodpovedajú za ich riadny chod a prevádzku, 

vedúca ŠJ má kanceláriu na Elokovanom pracovisku SNP spolu s administratívnou 

pracovníčkou. 

 Všetky pracoviská majú školské jedálne a spoločnú práčovňu, ktorá je na Elokovanom 

pracovisku SNP. 

 

9 PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI 

VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 
 

 Na základe vyhlášky č. 308/2009 Z . z.  Ministerstva školstva Slovenskej republiky, z 

01.09.2009, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 

Z. z. o materskej škole z 15. júla 2009. 

 

Podľa § 7 bezpečnosť a ochrana zdravia 

(1) Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie 

zodpovedá riaditeľ.  

 

(2) Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej 

školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním 

splnomocnenej osobe.  

 

(3) V triede s poldennou výchovou a vzdelávaním zabezpečuje predprimárne vzdelávanie  

jeden učiteľ. V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním zabezpečujú predprimárne 

vzdelávanie striedavo na zmeny dve učiteľky. V triede s celodennou výchovou a vzdelávaním 

https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/69043/1/2/vyhlaska-c-308-2009-zz-ktorou-sa-meni-vyhlaska-ministerstva-skolstva-slovenskej-republiky-c-306-2008-z-z-o-materskej-skole/ASPI%253A/306/2008%20Z.z.
https://www.noveaspi.sk/products/lawText/1/69043/1/2/vyhlaska-c-308-2009-zz-ktorou-sa-meni-vyhlaska-ministerstva-skolstva-slovenskej-republiky-c-306-2008-z-z-o-materskej-skole/ASPI%253A/306/2008%20Z.z.


s deťmi mladšími ako tri roky, ktorých je viac ako desať, pracujú striedavo tri učiteľky, pri 

obliekaní a sebaobsluhe detí pomáha aj nepedagogický zamestnanec.  

 (4) Na vychádzke nemôže mať pedagogický zamestnanec viac ako 21 detí od štyroch do 

piatich rokov alebo 22 detí starších ako päť rokov. Pri vyššom počte detí alebo pri 

činnostiach, ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí ďalšieho zamestnanca 

materskej školy, ktorý pod vedením učiteľa dbá na bezpečnosť detí. V materskej škole  pri 

zdravotníckom zariadení  zodpovedá za bezpečnosť detí pedagogický zamestnanec 

a zdravotnícky zamestnanec. S triedou s deťmi mladšími ako tri roky, s deťmi vo veku od 

troch do štyroch rokov a s deťmi so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje vychádzka 

detí vždy za prítomnosti dvoch zamestnancov. 

 

(5) Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti zodpovedá učiteľka,  

pokiaľ sa na tejto aktivite osobne zúčastňuje. Ak krúžkovú činnosť vykonáva so súhlasom 

zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor.  

 

(6) Pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno vzdelávacej činnosti materskej 

školy a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor, riaditeľ zabezpečí  počet pedagogických 

zamestnancov takto: 

a) na plavecký výcvik je najviac 8 detí na jedného pedagogického zamestnanca, 

b) na lyžiarsky výcvik je najviac 10 detí na jedného pedagogického zamestnanca, 

c) pri saunovaní je najviac 10 detí na jedného pedagogického zamestnanca, 

d) na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch pedagogických zamestnancov a jednej 

poverenej plnoletej osoby s počtom detí  podľa § 28 ods. 10 zákona. 

 

(7) Pedagogický zamestnanec môže odmietnuť prevzatie dieťaťa, ak zistí, že jeho zdravotný 

stav nie je vhodný pre prijatie do materskej školy. Ak dieťa v materskej škole počas dňa 

ochorie , pedagogický zamestnanec zabezpečí jeho izoláciu od ostatných detí , dozor ním 

poverenou osobou z radou zamestnancov školy a informuje zákonného zástupcu dieťaťa. 

 

(8) Na prevzatie svojho dieťaťa z materskej školy môže zákonný zástupca dieťaťa písomne 

splnomocniť svoje dieťa staršie ako 10 rokov, alebo inú pedagogickým zamestnancom známu 

osobu (tlačivo o splnomocnení). 

 



(9) Výlet alebo exkurzia sa organizuje na základe plánu práce školy, najviac na jeden deň s 

prihliadnutím na bezpečnostné, hygienické a fyziologické potreby detí  a so zabezpečením 

teplého obeda pre deti. Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie pedagogický zamestnanec 

poverený riaditeľkou organizačne zabezpečí prípravu a priebeh výletu alebo exkurzie vrátane 

poučenia zúčastnených osôb a detí.  O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky 

dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom.  Na výlet a exkurziu s deťmi predškolského veku 

možno použiť aj verejnú dopravu. 

 

Podrobné rozpracovanie podmienok na zabezpečenie ochrany zdravia pri výchove a 

vzdelávaní sú rozpracované v školskom a prevádzkovom poriadku. 

 

10 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ 
 

Systém hodnotenia dosiahnutej úrovne detí  zodpovedajúcej tej- ktorej  vekovej skupine 

podľa obsahových a výkonových štandardov zo štátneho vzdelávacieho programu si určí 

každá učiteľka podľa svojho vlastného uváženia. Učiteľky tri krát ročne vedú pedagogickú 

diagnostiku dieťaťa podľa PeaDr. Jackulíkovej (používame portfóliá: Oregonská pozorovacia 

schéma), a to pri vstupe do materskej školy adaptačný proces, v polovici školského roka a na 

konci školského roka, kedy sa hodnotia výstupy dieťaťa z rôznych oblastí. V rámci 

týždenného hodnotenia výchovno – vzdelávacích výsledkov učiteľky vypracovávajú globálne 

triedne hodnotenie. Naša štruktúra vychádza nielen z odborných poznatkov ale predovšetkým 

z praktickej aplikácie v edukačnom procese v materskej škole.  

Konkrétne zameranie a formy hodnotenia detí sú vypracované v ročnom pláne 

vnútornej kontroly školy. 

 

 

 



11 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV 

ŠKOLY 
 

Materská  škola  má  vypracovaný  plán  vnútornej  kontroly školy.  Zmyslom  plánu  

je  vytvoriť mechanizmus,  ktorý  zaručí  poriadok  založený  na  konsenze,  bude  motivovať  

zamestnancov školy,  umožní  objektívne  rozhodovanie  všetkých  zamestnancov  školy  a na  

druhej  strane umožní  kontrolovať  a tým  i vytvárať  podmienky  pre  úspešný  chod  školy.  

Rozhodujúcim kritériom  vnútro školskej  kontroly  bude  naplnenie  cieľov  kvalitnej  

výchovy  a vzdelávania v súlade so ŠkVP „ S úsmevom hravo a zdravo.“ 

Systém vnútornej kontroly školy 

 Hospitačná činnosť 

 Kontrolná činnosť    -     kontrolná činnosť pedagogických zamestnancov 

- kontrolná činnosť nepedagogických zamestnancov 

Hodnotenie zamestnancov školy 

Účelom a zmyslom hodnotenia bude preukázanie kvality práce, zdokonalenie 

pedagogickej, prevádzkovej  ale  aj  inej  činnosti  MŠ.  Hodnotenie  spojené  so  seba  

hodnotením  bude motivovať  pedagogických  a nepedagogických  zamestnancov,  aby  sami  

sledovali  a hodnotili svoj  pracovný  výkon  a menili  jeho  kvalitu.  Systém  hodnotenia  

bude  uskutočňovaný neformálne,  bude  súčasťou  každodenného  pracovného  vzťahu  a 

formálne,  realizovaný  2x ročne. 

Hodnotení  zamestnanci  budú  oboznámení  s výsledkom  hodnotenia.  Rozbor  výsledkov 

hodnotenia bude slúžiť k prehodnoteniu ďalšieho prístupu k zamestnancovi. 

Konkrétne zameranie kontrolnej činnosti zamestnancov je vypracované v ročnom pláne 

vnútornej kontroly školy. 

 

 

 



12 POŽIADAVKY NA VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 
 

Ročný plán a plán profesijného rozvoja 

 Plán profesijného rozvoja školy je vypracovaný v zmysle ustanovení: 

-§ 153 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v platnom znení: zamestnávateľ stará o 

prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. 

-§ 5 ods. 2 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon): vedúci pedagogický zamestnanec - riaditeľ školy je 

zodpovedný za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov. 

-§ 40 ods. 4 a 5 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

- Plán profesijného rozvoja metodicky vychádza z príručky pre školy a školské zariadenia: 

Plán profesijného rozvoja podľa novej legislatívy, Marián Valent, MPC Bratislava 2019. 

 

 Profesijný rozvoj ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u PZ a OZ 

sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom obnovovať, 

zdokonaľovať a dopĺňať profesijné kompetencie potrebné na výkon pedagogickej praxe a na 

výkon odbornej činnosti so zreteľom na rozvoj modernej školy. 

Schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovno-vzdelávacieho 

procesu, byť pripravený reagovať na potreby trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej 

politike je súčasťou práce vedúceho pedagogického zamestnanca. 

 

 Profesijný rozvoj je permanentný proces, ktorý zahŕňa všetky dimenzie rozvoja 

osobnosti učiteľa a jeho kompetencií. Vytvára osobnostné predpoklady a vnútornú motiváciu 

celoživotne sa vzdelávať (formálne i neformálne) a tým tvorivo zdokonaľuje kvalitu výkonu 

edukácie detí. Konkrétny profesijný rozvoj učiteľa je riadený a ovplyvňovaný okruhom 

potrieb, ktoré majú dosah na jeho vlastné potreby profesijného rozvoja. 

Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 138/2019 je profesijný rozvoj proces: 

- prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania profesijných kompetencií, 

- získavania profesijných kompetencií na výkon špecializovaných činností alebo výkon 

vedúceho PZ, 

- získania profesijných kompetencií vyššieho kariérneho stupňa, 



- overovanie profesijných kompetencií na zaradenie do vyššieho kariérneho stupňa, 

- získavanie vzdelania na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon ďalšej 

pracovnej činnosti, 

- využívania a hodnotenia získaných profesijných kompetencií. 

 

 

 

 

 

Opatrenia, organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania Materskej školy, Bradáčova 

773/30, Myjava, ktorej súčasťou sú Elokované pracovisko, Hoštáky 671/12, Myjava a 

Elokované pracovisko, SNP 407/1, Myjava v prípade hygienicko – epidemiologickými 

nariadeniami sa vzťahujú na: 

 zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní, 

 dobrovoľná účasť detí materskej školy, ktorá neumožňuje materskej škole 

pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. Materská 

škola sa ale v rámci možností bude ďalej zameriavať na rozvíjanie a 

upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre úspešné zvládnutie 

vzdelávania, 

 vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí, 

 vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy, 

 požiadavky na vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 


