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2.      Základné identifikačné údaje 

Názov školy Materská škola 

Adresa školy L. Sáru č.3 Bratislava 

Názov školského vzdelávacieho programu S Milúšikom cvičím hlavu, hýbem telo,                                   

do života kráčam smelo. 

Stupeň vzdelania Predprimárne vzdelávanie 

Dĺžka štúdia 1 – 4 roky 

Vyučovací jazyk Slovenský 

Forma štúdia Celodenná 

Druh školy Štátna 

Webová stránka školy www.mslsaru.sk 

Kontakty ms.lsaru@karlovaves.sk                                               

02-70711550 

Zriaďovateľ MÚ MČ Bratislava Karlova Ves,                         

námestie sv. Františka, Bratislava 

IČO 00603520 

DIČ 2020919164 
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3. Vymedzenie cieľov a poslania výchovy a vzdelávania a zameranie školy 

V materskej škole pri tvorbe školského vzdelávacieho programu sme si stanovali vlastné ciele 

zohľadňujúce potreby na rozvoj všetkých oblastí osobností dieťaťa, pričom sme vychádzali s 

podmienok školy v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v 

materských školách. 

MILÚŠIK 

M - myslenie 

I - informácie 

L - láskavosť 

Ú - úprimnosť 

Š - šport 

I - iniciatíva 

K – kreativita 



 

Hlavné ciele: 

2.1. Podnecovať deti k objavovaniu možností vlastného tela 

2.2. Prežívať radosť z pohybu 

2.3. Považovať pohybovú aktivitu za súčasť zdravého životného štýlu 

2.4. Rozvíjať komunikačné zručnosti 

2.5. Schopnosť spoznávať materinský jazyk  

2.6. Zvyšovať jazykovú kultúru  

2.7. Schopnosť počúvať s porozumením 

2.8. Schopnosť funkčne využívať jazykové i mimojazykové prostriedky v rozličných 

komunikačných situáciách 

 

Vlastné zameranie školy 

Materská škola ponúka okrem základných oblastí rozvoja aj špecifické, ktoré vychádzajú z 

podmienok školy a rozvíjajú okrem iných aj pohybovú a jazykovú gramotnosť s rešpektovaním 

vekových osobitostí dieťaťa a so zameraním hlavne na zážitkové učenie. 

 

Pohybová gramotnosť 

Pohyb je základ života a rozvoja dieťaťa. V súčasných pretechnizovaných podmienkach života 

je aktívny pohyb  neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu.  Pohybovú gramotnosť 

plánujeme rozvíjať prostredníctvom týchto aktivít: 

• pravidelne realizovať zdravotné cvičenia 

• realizovať pohybové a relaxačné aktivity 

• cvičiť na školskom dvore 

• uskutočňovať pohybové aktivity mimo areálu školy 

• využívať tanečné prvky v jednoduchých choreografiách 

• rozvíjať vôľové vlastností detí a posilňovať ich prosociálne správanie prostredníctvom 

športových aktivít 

•  

 

Jazyková a komunikačná gramotnosť 

Súčasný pretechnizovaný svet a život bez komunikácie čoraz viac zanecháva stopy aj na 

deťoch. Našim cieľom je hravo a nenásilne osvojiť si materinský jazyk v správnej gramatickej 

podobe  a v hovorenej reči. Reč spájať čo najviac s činnosťou dieťaťa. Jazykovú a komunikačnú 

gramotnosť plánujeme rozvíjať prostredníctvom týchto aktivít: 



 

• prednes poézie a prózy – Milúšikov hlások 

• návšteva knižnice 

• divadelné predstavenia  

• čítanie rozprávok pred popoludňajším odpočinkom 

• prezentácia detí pred verejnosťou (vystúpenia, besiedky) 

• čítanie rozprávok, prerozprávanie príbehov rodičmi a starými rodičmi 

• využívať detskú školskú knižnicu, pracovať s detskou literatúrou 

• spoznávať krásu ľudovej slovesnosti prostredníctvom jazyka 

• využívať školské projekty 

Pri práci s deťmi využívať viaczmyslové učenie. Sluchové, hmatové a zrakového vnemy 

vhodne dopĺňať pohybom, dramatizáciou  alebo inou činnosťou (hudobnou, výtvarnou,...)  

4. Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho 

programu 

 

Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom roku, v ktorom do 31. augusta 

dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. 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 (predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov). 

Dokladom o získanom stupni vzdelania je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania, ktoré vydáva materská škola.  

5. Dĺžka dochádzky a formy výchovy vzdelávania 

Materská škola poskytuje celodennú výchovu a vzdelávanie, v prípade záujmu zákonných 

zástupcov  a v individuálnych prípadoch s poldennou. 

Predprimárne vzdelávanie poskytujeme deťom v čase od 7:00 do 17:00 hod. na základe 

potrieb a požiadaviek zákonných zástupcov a súhlasného stanoviska zriaďovateľa. Dĺžka 

štúdia je spravidla niekoľkoročná. 

Na predprimárne vzdelávanie sú prijímané deti: 

• od 3 do 6 rokov, ak je voľná kapacita sú prijímané aj deti od dvoch rokov veku. 

Prednostne sú prijímané deti: 

• pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné 



 

• deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky 

6. Učebné osnovy 

Učebnými osnovami materskej školy sú vzdelávacie štandardy jednotlivých vzdelávacích 

oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. 

V jednotlivých vyzdelávacích oblastiach: 

V štruktúre Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v 

materských školách sa vytvára rámec pre funkčný a na seba nadväzujúci vzťah medzi výkonom 

dieťaťa (výkonový štandard), obsahom vzdelávania a jeho organizáciou (obsahový štandard) a 

schopnosťou učiteľky vyhodnocovať učebný proces dieťaťa (evaluačné otázky) vo vzťahu k 

stanoveným výkonom a vzdelávacím obsahom, no taktiež aj vyhodnocovať individuálne a 

špecifické charakteristiky dieťaťa vo vzťahu k jeho ďalšiemu rozvoju a vývinovému progresu. 

Každá vzdelávacia oblasť Štátneho vzdelávacieho programu je vypracovaná v troch rovinách:  

1. výkonové štandardy,  

2. obsahové štandardy,  

3. evaluačné otázky.  

Výkonové štandardy v jednotlivých vzdelávacích oblastiach sú vyjadrené v 

pozorovateľných a hodnotiteľných výkonoch len pre posledný rok materskej školy, smerujú k 

štandardnému výkonu dieťaťa. Výkonové štandardy sú dosiahnuteľné u väčšiny detskej 

populácie v rámci štandardných výchovnovzdelávacích podmienok materskej školy. Výkonové 

štandardy sa dosahujú postupne, počas celého pobytu detí v materskej škole, učiteľka pre 

jednotlivý výkon stanovuje viacero cieľov rešpektujúcich aktuálnu vývinovú úroveň detí. Pri 

plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti rozhoduje učiteľka, v ktorých denných činnostiach 

sa jednotlivé štandardy dosahujú.  

Obsahové štandardy sú ukotvené v konceptuálnych východiskách jednotlivých 

vzdelávacích oblastí pre štandardné podmienky vzdelávania v materských školách. S cieľom 

zabezpečenia funkčného vzťahu medzi prvkami obsahu vzdelávania a výkonmi dieťaťa sú v 

ňom zadefinované základné námety na konkrétnu činnosť učiteľky, ktorú realizuje, aby deti 

dosiahli stanovené výkonové štandardy. Obsahové štandardy nie sú spracované v prepojení len 

na jeden výkonový štandard, vzťahujú sa k viacerým výkonovým štandardom. Štátny 

vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.  

Evaluačné otázky sú určené pre učiteľky s cieľom prispievať k riadenému a funkčnému 

procesu vyhodnocovania detského učenia a pokroku. Práca s týmito otázkami má posilniť 

schopnosť učiteľky stanoviť východiskovú situáciu vo vzdelávaní a plastickejšie zachytávať 

pokrok detí a zachytiť ho v súvislosti s kultúrnym a sociálnym kontextom života konkrétnych 

detí. Práca s evaluačnými otázkami umožňuje naplánovať dosahovanie výkonových štandardov 

s ohľadom na individuálne rozdiely medzi deťmi. Evaluačné otázky majú komplexnejší 

diagnostický význam, nevyplývajú priamo z výkonových štandardov. Spravidla sa viažu na 



 

rozsiahlejšie súčasti jednotlivých vzdelávacích štandardov. Evaluačné otázky (učiteľky si 

vytvárajú a kladú aj mnohé ďalšie) a ich používanie uzatvára základný cyklus organizácie 

výchovno-vzdelávacej činnosti (sprostredkovanie obsahu – výkony dieťaťa – vyhodnocovanie 

procesu učenia – ďalšia práca s dieťaťom). Evaluačné otázky slúžia na interné vyhodnocovanie 

(t. j. evaluáciu vykonávanú učiteľkou vo svojej vlastnej triede) s cieľom optimálnej podpory 

dieťaťa a rozvoja jeho spôsobilostí. Nejde o nástroj externej evaluácie výchovno-vzdelávacej 

činnosti realizovanej napr. Štátnou školskou inšpekciou. Evaluačné otázky slúžia na 

zefektívnenie plánovania výchovnovzdelávacej činnosti. Podnecujú tvorbu diagnostických a 

evaluačných nástrojov a ich uplatnenie vo výchovno-vzdelávacej činnosti v materských 

školách. Evaluačné otázky sa nemusia uvádzať v žiadnej pedagogickej dokumentácii. 

Jazyk a komunikácia 

Komunikačné konvencie 

Artikulácia a výslovnosť 

Gramatická správnosť a výslovnosť 

Chápanie obsahu, významu a funkcií písanej reči 

Chápanie formálnych charakteristík písanej reči 

 

Matematika a práca s informáciami 

Čísla a vzťahy 

Geometria a meranie 

Logika 

Práca s informáciami 

 

Človek a spoločnosť 

Orientácia v čase 

Orientácia v okolí 

Dopravná výchova 

Geografia okolia 

História okolia 

Národné povedomie 

Ľudia v blízkom a širšom okolí 

Základy etikety 

Ľudské vlastnosti 

Prosociálne správanie 



 

Človek a svet práce 

Materiály a ich vlastnosti 

Konštruovanie 

Užívateľské vlastnosti 

Technológie výroby 

Remeslá a profesie 

 

Človek a príroda 

Vnímanie prírody 

Rastliny  

Živočíchy 

Človek 

Neživá príroda 

Prírodné javy 

 

Zdravie a pohyb 

Zdravie a zdravý životný štýl 

Hygiena a sebaobslužné činnosti 

Pohyba telesná zdatnosť 

 

Umenie a kultúra 

Hudobná výchova: 

Rytmické činnosti 

Vokálne činnosti 

Inštrumentálne činnosti 

Hudobno-pohybové činnosti 

Hudobno-dramatické činnosti 

Výtvarné činnosti: 

Výtvarné činnosti s tvarom na ploche 

Výtvarné činnosti s tvarom v priestore 

Výtvarné činnosti s farbou 



 

Spontánny výtvarný prejav 

Syntézia (medzizmyslové vnímanie)  

Vnímanie umeleckých diel 

 

Východiská plánovania 

• Učiteľka pri plánovaní dbá o vyvážený pomer zamerania činností  podľa vzdelávacích 

oblastí a oblastí rozvoja osobnosti dieťaťa. 

• Učiteľky vzájomne spolupracujú v rámci prípravy a plánovania svojej vzdelávacej 

aktivity v konkrétnej triede. Je úplne na ich vzájomnej súčinnosti a dohode, koľkokrát 

za týždeň zaradia jednotlivé vzdelávacie oblasti. V rámci cielenej vzdelávacej aktivity 

zohľadňujú možnosť voľby vzájomne kombinovať a prelínať príslušné vzdelávacie 

oblasti. 

• Učiteľky vychádzajú  pri plánovaní  z poznania aktuálnej úrovne detí.  Rešpektujú ich 

potreby, prirodzenú variabilitu a sociálno-kultúrne prostredie. 

• Učiteľka plánuje systematickým spôsobom  od menej náročných požiadaviek na dieťa 

k náročnejším a rešpektuje metodické postupy špecifické pre jednotlivé vzdelávacie 

oblasti. Výkonové štandardy môžu v rámci plánovaných aktivít  integrovať do 

logických  celkov  podľa  vlastného uváženia zohľadňujúc rozvojové možnosti detí v 

konkrétnej triede.  

• Na základe hlbšieho poznania charakteristiky jednotlivých vzdelávacích oblastí, ako aj 

poznania vzdelávacích štandardov si učiteľka samostatne volí vhodné metódy, stratégie, 

formy a prostriedky pre svoju plánovanú výchovno-vzdelávaciu činnosť. Ich výber a 

uplatňovanie je právom každého pedagogického zamestnanca. 

• Témy si učiteľky vytvorili vzhľadom na rozvojové potreby detí tak, aby poskytli deťom 

priestor pre ich zmysluplné učenie sa, sú zakomponované v školskom vzdelávacom 

programe. Vytvárajú projekty, ktoré sú zakomponované do jednotlivých období počas 

roka, môžu byť krátkodobé alebo dlhodobé podľa potreby. 

• Pri plánovaní vzdelávacej aktivity učiteľky dôsledne uplatňujú princípy inkluzívneho 

vzdelávania. Materská škola pre začlenené deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími 

potrebami vytvára v prípade potreby v úzkej spolupráci s Centrom špeciálno-

pedagogického poradenstva vhodné podmienky prostredníctvom individuálneho 

vzdelávacieho programu alebo prostredníctvom vzdelávacích programov určených        

pre školy, ktoré vzdelávajú deti so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. 



 

• V čase školských prázdnin,  kedy je počet detí nižší, sa výchovno-vzdelávacia činnosť 

plánuje a realizuje v hrách a hrových činnostiach.  

7. Vyučovací jazyk podľa § 12 školského zákona 

 

Vyučovacím jazykom v materskej škole je slovenský jazyk.  

 

8. Hodnotenie detí 

Učiteľky zaznamenávajú pokrok  v rozvoji  osobnosti dieťaťa v jednotlivých oblastiach 

ako podklad pre diagnostiku. 

 

9. Prílohy 

  



 

TÉMY A OBSAHOVÉ CELKY: 

Vitaj v škôlke 

Moji noví kamaráti 

Ja a moja MŠ 

Môj deň doma a v materskej škole  

Bezpečne v škôlke i okolí 

Čarovná jeseň 

Poznám farebnú rozmanitosť, chute, vône a plody jesene 

Poznám les, stromy, kríky a huby 

Štyri ročné obdobia 

Les a lesné zvieratá 

Moji milí starkí 

V zdravom tele zdravý duch 

Moje telo 

Moje zmysly 

Moje zdravie 

Moje zúbky 

Vianočný čas 

Privítanie Mikuláša 

Vianočné zvyky, tradície a pranostiky 

Vianočné dielne 

Čaro zimy 

Zimné kráľovstvo 

Zimné športy, otužovanie 

Zvieratká a vtáčiky v zime 

Moje ruky objavujú  - čo sa z čoho vyrába 

Svet okolo nás 

Fašiangy 

Čím budem, profesie 

Časové vzťahy 

Vesmír očami detí 

  



 

Mesiac kníh 

Kniha – náš priateľ 

Z rozprávky do rozprávky 

Prišla k nám jar – v záhrade, na lúke a v lese 

Veľká noc – sviatok jari 

Na gazdovskom dvore – domáce zvieratá a ich mláďatá 

Chránime našu Zem 

Od semienka k rastlinke 

Na ceste si pozor daj 

Sme ochranári Zeme – separujem odpad (Deň zeme 22.4.) 

Slovensko – moja vlasť 

Srdce dokorán 

Moja mama 

Rodina a domov, poznám svoju adresu 

Milúšikov hlások – poézia, próza 

Živá a neživá príroda, Prírodné javy a úkazy 

Voda a všetko okolo nej - (Deň vody 22.3.) 

Leto plné zábavy 

Medzinárodný deň detí 

Z národov hoc sme rôznych – spoznávam národy, rasy 

Hmyz a vodné živočíchy 

Zvieratká v ZOO 

Je tu leto – pitný režim, ochrana pred slnkom, letné športy 

Hurá, prázdniny 

  



 

MOJI NOVÍ KAMARÁTI 

Mená, značky, hračky... 

 

 

 

  



 

JA A MOJA MŠ 

Orientácia v MŠ, interiér, exteriér, mená 

zamestnancov, ich profesie, stolovanie... 

 

 

 

  



 

MÔJ DEŇ DOMA 

A V MATERSKEJ ŠKOLE 

Režim dňa, rozdiely doma a v MŠ, pravidlá triedy... 

 

 

 

  



 

BEZPEČNE V ŠKÔLKE I V OKOLÍ 

Bydlisko, okolie MŠ, pravidlá cestnej premávky, 

orientačné body v okolí... 

 

 

 

  



 

POZNÁM FAREBNÚ 

ROZMANITOSŤ, CHUTE, VÔNE 

A PLODY JESENE 

Ochutnávanie plodov jesene, spracovanie ovocia, 

rôznorodosť a rozmanitosť prírody, široká paleta 

farieb... 

 

 

  

 



 

POZNÁM LES, STROMY, KRÍKY 

A HUBY 

Rôznorodosť rastlinnej ríše, využívanie úžitkových 

rastlín a húb, význam lesa pre život človeka... 

 

 

 

  



 

ŠTYRI ROČNÉ OBDOBIA 

Typické znaky štyroch ročných období, rôznorodosť 

prírody... 

 

 

  



 

LES A LESNÉ ZVIERATÁ 

Les, lesné zvieratá, technický úžitok niektorých 

úžitkových rastlín... 

 

 

 

  



 

 

MOJI MILÍ STARKÍ 

Úcta k starším, prosociálne a empatické správanie... 

 

 

 

  



 

MOJE TELO 

Časti ľudského tela, elementárne predstavy 

o vnútorných orgánoch, pravá, ľavá strana... 

 

 

 

  



 

MOJE ZMYSLY 

Zmyslové vnímanie, zmysly... 

 

 

 

  



 

MOJE ZDRAVIE 

Zdravá stravy, choroby, lekárska starostlivosť, 

prevencia... 

 

 

 

  



 

MOJE ZÚBKY 

Zuby, ústna hygiena, starostlivosť o zuby... 

 

 

 

 

  



 

 

PRIVÍTANIE MIKULÁŠA 

Mikuláš, oslava, výzdoba... 

 

  



 

VIANOČNÉ ZVYKY, TRADÍCIE  

A PRANOSTIKY 

Tradície, advent, zvyky... 

 

 

  



 

VIANOČNÉ DIELNE 

Vianočné tvorenie, pečenie, dielničky, pozdravy, 

darčeky... 

 

 

  



 

ZIMNÉ KRÁĽOVSTVO 

Kalendár, časové vzťahy, striedanie časových 

úsekov, dni v týždni, zima, ročné obdobie... 

 

 

  



 

ZIMNÉ ŠPORTY, OTUŽOVANIE 

Obliekanie, otužovanie, šport... 

 

 

  



 

ZVIERATKÁ A VTÁČIKY V ZIME 

Starostlivosť a ochrana, prezimovanie, potrava, 

stopy v snehu... 

 

 

  



 

MOJE RUKY OBJAVUJÚ 

- ČO SA Z ČOHO VYRÁBA 

Manipulácia s predmetmi, rozlišovanie a triedenie, 

farby, tvary... 

 

 

 

 

  



 

FAŠIANGY 

Tradície, karneval, masky... 

 

 

  



 

ČÍM BUDEM, PROFESIE 

Povolania, kvízy, overovanie vedomostí... 

 

 

  



 

ČASOVÉ VZŤAHY 

Ako plynie čas – deň, týždeň, mesiac, rok... 

 

 

  



 

VESMÍR OČAMI DETÍ 

Vesmír, planéty, deň a noc, mimozemšťania... 

 

 

  



 

KNIHA – NÁŠ PRIATEĽ 

Knihy, manipulácia, výroba, predčitateľská 

gramotnosť, synonymá, homonymá, antonymá, 

projekt – čo ponúka rozprávka... 

 

 

 

  



 

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY 

Rozprávkové postavy, bájky, dobro a zlo, 

dramatizácie rozprávok, divadlo... 

 

 

 

  



 

PRIŠLA K NÁM JAR – 

V ZÁHRADE, NA LÚKE A V LESE 

Pozorovať, bádať a hľadať prvé zmeny v prírode, 

jar, počasie, obliekanie... 

 

 

  



 

VEĽKÁ NOC – SVIATOK JARI 

Veľkonočné tradície a zvyky... 

 

 

 

  



 

NA GAZDOVSKOM DVORE – 

DOMÁCE ZVIERATÁ A ICH 

MLÁĎATÁ 

Poznávať domáce a hospodárske zvieratá, ich 

typické znaky, spôsob života, úžitok, rozoznať 

a pomenovať niektoré mláďatá... 

  
 



 

OD SEMIENKA K RASTLINKE 

Jarné kvety, sadenie, starostlivosť... 

 

 

 

  



 

NA CESTE SI POZOR DAJ 

Druhy dopravných prostriedkov, triedenie podľa 

miesta a pohybu, pracovné profesie v doprave (šofér, 

železničiar, sprievodca, pilot, lodníci)... 

 

  



 

SME OCHRANÁRI ZEME – 

SEPARUJEM ODPAD 

 (DEŇ ZEME 22.4.) 

Recyklovanie odpadu, ochrana prírody... 

 

 



 

SLOVENSKO – MOJA VLASŤ 

Štát, prezident, štátne symboly (hymna, zástava, 

znak)... 

 

 

  



 

MOJA MAMA 

Práca mami a otca v domácnosti, starostlivosť... 

 

 

 

  



 

RODINA A DOMOV, POZNÁM 

SVOJU ADRESU 

Členovia rodiny, rodostrom, vzťahy v rodine... 

 

 

  



 

 

 

MILÚŠIKOV HLÁSOK – POÉZIA, 

PRÓZA 

Prednes poézie a prózy... 

 

  



 

ŽIVÁ A NEŽIVÁ PRÍRODA, 

PRÍRODNÉ JAVY A ÚKAZY 

Rozlišovanie živej a neživej prírody... 

 

  



 

VODA A VŠETKO OKOLO NEJ - 

(DEŇ VODY 22.3.) 

Význam vody, kolobeh vody, vodné zdroje, šetrenie 

vody, potoky, rieky, moria... 

 



 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ DETÍ 

Detské hry, pozitívne vzťahy medzi deťmi, empatia, 

identita dieťaťa, práva... 

 

 

  



 

Z NÁRODOV HOC SME 

RÔZNYCH – SPOZNÁVAM 

NÁRODY, RASY 

Multikultúra, život detí v rôznych krajinách... 

  



 

HMYZ A VODNÉ ŽIVOČÍCHY 

Pozorovanie podobných a odlišných znakov, vývoj 

niektorých vodných živočíchov... 

 

 

  



 

ZVIERATKÁ V ZOO 

Exotické zvieratá, život, starostlivosť... 

 

 

  



 

JE TU LETO – PITNÝ REŽIM, 

OCHRANA PRED SLNKOM, 

LETNÉ ŠPORTY 

Leto, ročné obdobie, charakteristika, rozlúčka... 

 

 

  



 

HURÁ, PRÁZDNINY 

Prázdniny, dovolenky, výlety... 

 

 


