Materská škola Jánovce 199 , 059 13

Školský vzdelávací program materskej školy
ROZPRÁVKOVO

Riaditeľka školy: Mgr. Katarína Oravcová

OBSAH:
1. Názov vzdelávacieho programu: ROZPRÁVKOVO
2. Základné identifikačné údaje o škole
3. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania
4. Stupeň vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu
5. Vlastné zameranie školy
6. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania
7. Učebné osnovy
8. Vyučovací jazyk
9. Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu
o získanom vzdelaní
10. Personálne zabezpečenie
11. Materiálno-technické a priestorové podmienky
12. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní
13. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí
14. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy
15. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov

2

NÁZOV VZDELÁVACIEHO PROGRAMU: ROZPRÁVKOVO

Prečo práve Rozprávkovo ?
Rozprávky rozvíjajú fantáziu, pozornosť a emocionálne prežívanie, komunikáciu, formujú
morálne hodnoty, zabávajú. Deti sa stotožňujú s postavami, s dejom, prenášajú ho do
reálneho sveta a porovnávajú. To sa dá využiť aj ako dobrá výchovná metóda. Veď kto z nás
už nepoučil nezbedné ratolesti pri odchode z domu, aby nikomu neotvárali, lebo „čo sa stalo
kozliatkam?“ Dieťa sa prostredníctvom rozprávok stáva tým, kým chce byť. Odrazu je
princeznou, predstavuje si svoje kráľovstvo či princa, vidí draka alebo letí na Mesiac. Nebude
mať problém s prijímaním nových vedomostí, ktoré im hovorí pani učiteľka. Deti ktoré
prijímajú informácie a počúvajú nebudú mať problém s prijímaním nových informácií.
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VYMEDZENIE VLASTNÝCH CIEĽOV A POSLANIA VÝCHOVY
A VZDELÁVANIA

-

Viesť a vychovávať deti k láske k vzdelaniu, múdrosti sebe a láske k všetkým ľuďom

-

Rozvíjať hrubú motoriku, zvyšovať telesnú zdatnosť a pohybovú výkonnosť

-

Rozvíjať grafomotorické zručnosti s dôrazom na správne držanie tela a úchop
grafického materiálu

-

Obohacovať deti o regionálne prvky, rozvíjať vzťah k tradíciám, kultúre, ľudovej
slovesnosti

-

Zachovávať a rozvíjať tradície v kultúrnych podujatiach, aktívne sa podieľať na
kultúrnom živote obce

-

Zamerať sa na komplexný rozvoj dieťaťa s dôrazom na jeho prípravu do ZŠ a utvárať
predpoklady na ďalšie vzdelávanie a na začiatky osvojovania cudzieho jazyka

-

Posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám

-

Podporovať prosociálne cítenie

-

Podnecovať osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej,
telesnej, morálnej, estetickej

-

Rozvíjať schopnosti a zručnosti detí, pripravovať ich na život v spoločnosti v súlade
s individuálnym a vekovými osobitosťami detí

-

Poznávať prírodu prostredníctvom bádania, skúmania a experimentovania

-

Aplikovať získané poznatky v praxi

STUPEŇ VZDELANIA, KTORÝ SA DOSIAHNE ABSOLVOVANÍM ŠKOLSKÉHO
VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho
programu odboru vzdelávania v materskej škole. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa
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 školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
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a všeobecného lekára pre deti a dorasť môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné
zaškolenie dieťaťa na žiadosť rodičov).
Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania.
VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY

Materská škola spĺňa požiadavky osobnostného rozvoja detí v oblasti perceptuálnomotorickej, kognitívnej a sociálno-emocionálnej. Koncepcie rozvoja edukácie ako základu
pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Úzko spolupracuje s rodinou,
poskytuje poradenstvo pre rodičov, spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradňou.
Deti materskej školy sa počas roka zúčastňujú rôznych výletov do prírody a podporuje
regionálne tradície, ktoré majú opodstatnenie v histórii školy ako sú:
September – Svetový deň Mlieka
Október – Svetový deň výživy, Mesiac úcty k starším
November – Spomienka zosnulých, Deň materských škôl
December – prežívanie adventu a príprava na Vianoce, vystúpenie na sv. Mikuláša,
Január – oslavy Nového roka,
Február – fašiangová slávnosť
Marec – Deň Zeme, prežívanie pôstneho obdobia a príprava na Veľkú Noc,
Apríl – Sviatky jari
Máj – Deň matiek, Deň rodiny
Jún – MDD, rozlúčka absolventov predprimárneho vzdelávania
Materská škola spolupracuje so základnou školou, najmä s učiteľkami prvého stupňa, so
Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva z Huncoviec.
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DĹŽKA DOCHÁDZKY A FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
Dĺžka dochádzky závisí od záujmu zákonného zástupcu dieťaťa. Spravidla je niekoľkoročná
(1– 4 roky), ale aj jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.
Forma výchovy a vzdelávania je celodenná s umožnením poldennej prevádzky podľa záujmu
rodičov.
UČEBNÉ OSNOVY
Učebnými osnovami materskej školy sú výkonové štandardy jednotlivých vzdelávacích
oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských
školách.
Sú rozdelené podľa mesiacov na týždenné témy, a témy neviazané k mesačným témam, ktoré
si učiteľka môže zvoliť, kedy sa im chce s deťmi venovať.
September – Ja a moja škôlka
-

Hračky

-

Kto sa o nás stará v MŠ

-

Moja rodina

-

Kde bývam? (mesto, dedina)

Október – Poklady z ovocnej a zeleninovej ríše
-

Ovocie a zelenina

-

Máme plnú komoru

-

Moji starí rodičia

-

Babie leto (farebná jeseň)

November – Rytmy času
-

Sťahovavé vtáky

-

Premeny prírody (ročné obdobia)

-

Počasie

-

Poklady lesa (plody a stromy)

December – Vianočné prekvapenie
-

Vianočné tradície

-

Mikuláš
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-

Čas Vianoc

-

Koledy a vinše

Január – Zimné čaro
-

Nový rok (časové vzťahy)

-

Zimné radovánky

-

Príroda v zime

-

Predchádzame úrazom

Február – Bláznivý február
-

Fašiangy

-

Valentín

-

Cirkus

-

Vesmírne dobrodružstvo

Marec – Kamarátka kniha
-

V rozprávkovej krajine

-

Ako vzniká kniha

-

Bezpečne na ceste

-

Dopravné značky

Apríl – Prebúdzanie jari
-

Putovanie vodnej kvapky

-

Veľká noc

-

Jarné kvety

-

Zvieratá a ich mláďatá (domáce, hospodárske)

Máj – Máj lásky čas
-

Ľudia a ich práca

-

Z lásky k mame

-

Moja vlasť

-

Živá a neživá príroda

-

V ríši hmyzu
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Jún – Je tu leto!
-

Deň detí

-

Deti sveta

-

Vitaj leto

-

Lúčime sa škôlka

Témy neviazané k mesačným témam (učiteľka si môže zvoliť, kedy sa im chce s deťmi
venovať) : Putujeme po Slovensku, Dopravné prostriedky, Predmety – čo je z čoho, Zdravé
zúbky, Ako sa obliekame, Moje telo- vnútorné orgány, Moje zmysly, Chránim si zdravie,
Dobré ráno dobrý deň, Naša Zem je guľatá,
VYUČOVACÍ JAZYK
Vyučovacím jazykom, v ktorom sa realizuje predprimárne vzdelávanie v našej materskej
škole, je štátny jazyk na území Slovenskej republiky – slovenský jazyk.

SPÔSOB A PODMIENKY UKONČOVANIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
A VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANOM VZDELANÍ

Predškolské 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 vyjadrení príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného
lekára pre deti a dorasť môže plniť povinnú školskú dochádzku (predčasné zaškolenie dieťaťa
na žiadosť rodičov)
Ukončenie výchovy a predprimárneho vzdelávania sa uskutočňuje slávnostným spôsobom za
účasti rodičov detí, pedagogických a ostatných zamestnancov materskej školy v závere
školského roka. Súčasne sa deťom vydáva a odovzdáva osvedčenie o absolvovaní
predprimárneho vzdelávania. Absolvent predprimárneho vzdelávania získa poznatky
a schopnosti, ktoré majú význam vo vzťahu k náboženskej, čitateľskej, kultúrnej,
matematickej a prírodovednej gramotnosti a je pripravený na vstup do primárneho
vzdelávania v základnej škole a na ďalší aktívny život v spoločnosti.
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V prípade ukončenia dochádzky do materskej školy v priebehu školského roka, zákonný
zástupca predloží zástupkyni riaditeľky ZŠ s MŠ pre MŠ písomnú žiadosť o ukončenie
dochádzky do materskej školy.
PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE
Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole vykonávajú učitelia predprimárneho
vzdelávania, ktorí spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti. V našej
materskej škole sú dvaja samostatní pedagogickí zamestnanci z toho jedna učiteľka má
ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa a jedna učiteľka vysokoškolské vzdelanie
druhého stupňa.
MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY
Od júla 2010 sa materská škola presťahovala do priestorov Polyfunkčného domu. Je to
dvojpodlažná budova so vstupnou chodbou na prízemí kde sa nachádza zariadenie školského
stravovania a jedáleň pre deti materskej školy, žiakov ZŠ, zamestnancov a dôchodcov. Na 1
poschodí je umiestnená vstupná chodba, trieda, spálňa, sklad učebných pomôcok, hygienické
zariadenie pre deti a zamestnancov, šatňa a riaditeľňa. právnu subjektivitu a je rozpočtovou
organizáciou. Štatutárnym zástupcom materskej škole je riaditeľka školy. Od 1. júla 2002 je
zriaďovateľom materskej školy Obec Jánovce.
Materská škola je 1 -triedna a poskytuje deťom celodennú starostlivosť. Materskú školu
navštevujú spravidla deti od 3 do 6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou. V tomto
školskom roku je zaradených 23 detí z toho sú 13 predškoláci.
Na školskom dvore ZŠ je umiestnená šmykľavka, hojdačka a kolotoč pre deti. Dvor je
pomerne veľký a slúži deťom na pobyt vonku.
Materiálne vybavenie materskej školy je na primeranej úrovni, v súlade s potrebami
a finančnými možnosťami. Obohacujeme inventár o inovačné učebné pomôcky a vybavenie,
zohľadňujúce vzdelávacie, bezpečnostné, motivačné a estetické požiadavky. V triede je
interaktívna tabuľa. Súčasťou vybavenia materskej školy je detská a odborná literatúra,
učebné

pomôcky,

telovýchovné

náradie

a náčinie,

hudobné

nástroje,

didaktická

a audiovizuálna technika, výpočtová technika atď.
Dostatočné vybavenie spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické, pracovné
činnosti je dobrým východiskom pre kvalitné plnenie školského vzdelávacieho programu.
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K štandardnému a nezastupiteľnému vybaveniu patria aj hračky a nábytok pre deti (stoly,
stoličky a zariadenie triedy, ležadlá), ktorý rešpektuje antropometrické požiadavky (výška,
veľkosť...).
Vykurovanie materskej školy sa zabezpečuje zemným plynom, ústredným vykurovaním. Naša
MŠ má plynový ohrievač vody a preto všetky naše hygienické zariadenia majú teplú vodu.
Pitná voda je z verejného vodovodu. Odkanalizovanie je napojené na verejnú kanalizáciu.
Odvoz komunálneho odpadu zabezpečuje pre obec Jánovce každé dva týždne Brantner Nova,
s. r. o. Likvidáciu kŕmneho odpadu zabezpečuje zmluvná spoločnosť každý štvrtok Brantner
Nova, s. r. o.
Priestorové a materiálne podmienky v materskej škole sú na primeranej úrovni a spĺňajú
požiadavky ustanovené školským zákonom.

PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI
VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ
Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní je podrobne
rozpracovaná v prevádzkovom poriadku a školskom poriadku školy.
Za bezpečnosť detí počas logopedickej starostlivosti a krúžkovej činnosti na základe
písomného súhlasu zodpovedá logopéd a na krúžku lektorka.
VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ
Výkon a prejavy detí v rámci edukačnej činnosti sledujeme prostredníctvom evaluvačných
otázok v rámci stanoveného obsahu vzdelávacích oblastí. Vyhodnocovanie edukačného
procesu vo vzťahu k deťom a ich učebným pokrokom má rôzne formy, v praxi využívame
pozorovanie, portfólio každého dieťaťa, motivačné hodnotenie detí, hospitácie vo vzťahu
k deťom, pedagogickú diagnostiku a diagnostické hárky.
VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV ŠKOLY
Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy je podrobne rozpracovaný
v ročnom pláne vnútornej kontroly MŠ a v pláne hospitačnej činnosti, ktorý je súčasťou
interného dokumentu, a to plánu práce školy na daný školský rok.
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POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH
ZAMESTNANCOV

Riaditeľka Materskej školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zodpovedá za vypracovanie plánu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov.
V zmysle uvedeného raz ročne predkladá zriaďovateľovi po prerokovaní v pedagogickej rade
plán kontinuálneho vzdelávania.
Plán vzdelávania pedagogických zamestnancov je rozpracovaný na základe plánu
osobnostného rastu jednotlivých pedagógov v pláne kontinuálneho vzdelávania školy na
príslušný školský rok a bude sa každý rok aktualizovať.
Materská škola bude spolupracovať s inštitúciami ďalšieho vzdelávania (MPC, VŠ a iné).
Prioritným cieľom bude vytvorenie takých podmienok, aby každý pedagogický zamestnanec
mal záujem sa neustále vzdelávať.
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