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1. NÁZOV ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO DOKUMENTU 

 

Školský vzdelávací program je základným kurikulárnym dokumentom, podľa ktorého uskutočňujeme 

výchovu a vzdelávanie v našej špeciálnej materskej škole. Jeho názov DETIČKOVO v sebe skrýva 

vzácne schopnosti detí, ktoré sa snažíme podporovať rôznymi spôsobmi v rámci eduakčného procesu, 

pomáhať im ich aplikovať do bežných detských situácií a ktoré sú veľkým bonusom pre ich spoločenský 

a emocionálny vývoj.  

 

D Dobrosrdečnosť 

E Empatia 

T Tvorivosť 

I Iniciatíva 

Č Čestnosť 

K Komunikatívnosť 

O Odvaha 

V Veľkorysosť 

O Otvorenosť 

  

 

2. ZAMERANIE ŠPECIÁLNEJ MATERSKEJ ŠKOLY A VLASTNÉ CIELE A 

POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA  

 

2.1  ZAMERANIE ŠPECIÁLNEJ MATERSKEJ ŠKOLY  

Špeciálna materská škola internátna (ďalej aj ako ŠMŠI alebo aj ako ŠMŠ) poskytuje výchovu 

a vzdelávanie deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej aj ako ŠVVP), pre ktoré 

je zväčša ich začlenenie v bežných materských školách problematické, resp. nedosiahnuteľné. Ide o deti 

s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia (s mentálnym, viacnásobným postihnutím, s emočnými 

poruchami a oneskoreným psychomotorickým vývinom, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s 

poruchou autistického spektra, Downovým syndrómom, s poruchami učenia, s ADD a ADHD a inými 

syndrómami). 

Vekové zloženie detí je vo veku od 2 do 6 rokov a prijímajú sa i deti na základe žiadosti o pokračovaní 

plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje podľa 

vlastného Školského vzdelávacieho programu s názvom DETIČKOVO, ktorý je vypracovaný podľa 



Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie a aplikáciou vzdelávacích programov 

pre deti s rôznymi druhmi zdravotného znevýhodnenia pre predprimárne vzdelávanie. Cieľom je 

podpora osobnostného rozvoja detí v oblasti sociálno-emocionálnej, telesnej, morálnej a estetickej, 

rozvoj kognitívnych schopností, sebaobslužných, kultúrnych a hygienických návykov, ktoré sú dôležité 

na prípravu detí k povinnej školskej dochádzke a pre život v spoločnosti. Edukácia sa realizuje v rodinnej 

atmosfére počas pracovného vyťaženia zákonných zástupcov, a to s láskavým a profesionálnym 

prístupom a vysokou odbornosťou všetkých zamestnancov. Všetkým deťom sa poskytuje komplexný 

zdravotný, sociálny a rehabilitačný servis, v prípade potreby diagnostický pobyt, intenzívna individuálna 

i skupinová logopedická intervencia školského logopéda, artikulačné cvičenia. Využívajú sa špeciálne 

metódy, formy a prostriedky edukácie, ktoré akceptujú individuálne možnosti a schopnosti každého 

dieťaťa vzhľadom k jeho zdravotnému znevýhodneniu. Jeden z najväčších bonusov je v ŠMŠ ponuka 

veľkého množstva terapií a programov, ktoré sa aplikujú “pod jednou strechou”. Ide o využitie 

kognitívneho tréningu s vysoko kvalitným a moderným nástrojom – CogniPlus a použitie prístrojovej 

techniky – Neurofeedback, Biofeedback - pod vedením certifikovaného externého špecialistu. Aplikujú 

sa programy KUMOT, KUPREV, VIZUAL READING, MIRABILIS, ďalej bazálna stimulácia, 

canisterapia, hydroterapia, jazda na poníkoch, dramatický krúžok, hudobný krúžok, krúžok tvorivých 

dielničiek, spolupráca s externými špecialistami na rôzne vývinové oblasti. Do budúcna sa plánujú 

ďalšie terapie nevyhnutné pre deti s rôznym zdravotným znevýhodnením. 

 

Prevádzka ŠMŠ funguje nepretržite 24 hodín denne. S deťmi sa pracuje nielen cez týždeň, proces 

výchovy a vzdelávania prebieha aj cez víkend, kedy sa deťom venujú vychovávateľky a pomocné 

vychovávateľky, ktoré nadväzujú na prácu učiteliek.  

 

2.2  CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIE  

Ciele výchovy a vzdelávania v našej ŠMŠ vychádzajú z edukačných cieľov Štátneho vzdelávacieho 

programu, z jednotlivých edukačných cieľov konkrétnych vzdelávacích programov pre deti so 

zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie, ďalej zo Školského zákona, z cieľov 

stanovených v koncepčnom zámere rozvoja školy, z potrieb a záujmov detí a ich zákonných zástupcov, 

z cieľov edukácie pedagogických zamestnancov a z vlastného zamerania ŠMŠ.  

Hlavným cieľom edukačného procesu v ŠMŠ je dosiahnutie všestranného a harmonického rozvoja detí 

so ŠVVP pri akceptácií individuálnych možností, schopností a celkového zdravotného stavu každého 

dieťaťa. Východiskom je ich jedinečnosť, aktívne učenie a začleňovanie sa do skupiny a kolektívu, 

pričom každé dieťa je považované za aktívny subjekt výchovy a vzdelávania.  



Špecifické ciele výchovy a vzdelávania sa v každom vzdelávacom programe líšia s prihliadnutím na 

zdravotné znevýhodnenie dieťaťa. Z toho dôvodu učitelia a vychovávatelia v našej ŠMŠ prispôsobujú 

edukáciu detí tak, aby počas celého predprimárneho vzdelávania smerovali s deťmi k cieľom vzhľadom 

k ich zdravotnému znevýhodneniu.  

 

Čiastkové ciele: 

 podporiť vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu hrou, 

 formou zážitkového učenia zabezpečiť výučbu každodenných praktických schopností, 

 realizovať pozitívnu výchovu založenú na láske a dôvere k dieťaťu, 

 cielene kompenzovať vývinové zaostávanie vyplývajúce zo zdravotného stavu dieťaťa, 

 prostredníctvom rôznych aktivít zabrániť vytvoreniu stereotypného, neadekvátneho správania, 

resp. jeho korekciu, 

 vytvoriť také špecifické, protetické prostredie, v ktorom si dieťa čo najjednoduchšie dokáže 

osvojiť správny návykový systém, 

 sústavne rozvíjať osobnosť dieťaťa v psychomotorickej, kognitívnej, sociálnej, emocionálnej 

a morálnej oblasti, 

 chrániť práva dieťaťa a prihliadať na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieťaťa, 

 uľahčiť adaptáciu, získavať dôveru rodičov, poskytovať im potrebné poradenstvo. 

  

 

3 STUPEŇ VZDELANIA  

Predprimárne vzdelávanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu 

odboru vzdelávania v špeciálnej materskej škole. Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla 

v školskom roku, v ktorom do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku (resp. dieťa, ktoré pokračovalo 

v plnení povinného predprimárneho vzdelávania) a dosiahne školskú spôsobilosť.  

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. 

Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa slávnostne odovzdáva na konci školského 

roka pri rozlúčke s predškolákmi.   

 

 

 

 

 

 

 



4 DĹŽKA DOCHÁDZKY A FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA  

 

4.1 DĹŽKA DOCHÁDZKY 

Dlžká dochádzky je od 1 do 4 rokov. 

Do ŠMŠ sa prijímajú deti so ŠVVP, a to na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, odporúčania 

príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast (toto 

odporučenie môže byť aj súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti). Na predprimárne vzdelávanie 

sa prijíma aj dieťa, ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktoré pokračuje v plnení povinného predprimárneho 

vzdelávania. Štúdium sa končí absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho odboru vzdelávania 

v špeciálnej materskej škole.  

 

 

4.2 FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA  

Predprimárne vzdelávanie sa v našej ŠMŠ uskutočňuje formou: 

 dennej výchovy a vzdelávania – celodennej, poldennej, týždennej, 

 osobitnej formy plnenia dochádzky, 

 individuálnej, skupinovej a frontálnej výchovy a vzdelávania (besedy, aktivity z ročného plánu 

a pod.). 

 

 

5 UČEBNÉ OSNOVY  

Obsah vzdelávania v ŠMŠI sa vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach:  

1. Jazyk a komunikácia 

2. Matematika a práca s informáciami 

3. Človek a príroda 

4. Človek a spoločnosť 

5. Človek a svet práce 

6. Umenie a kultúra (Hudobná výchova / Výtvarná výchova) 

7. Zdravie a pohyb 

 vzdelávacie oblasti sú vzájomne prepojené a ciele jednej z nich možno dosahovať aj pri realizácií 

obsahu z iných vzdelávacích oblastí. 

 



Učebné osnovy sú vypracované pokynmi Štátneho vzdelávacieho programu a aplikáciou vzdelávacích 

programov pre deti so zdravotným znevýhodnením. Plnenie obsahového a výkonového štandardu 

jednotlivých vzdelávacích oblastí je ovplyvnené stupňom a charakterom daného zdravotného 

znevýhodnenia a teda rešpektovaním individuálnych schopností a možností dieťaťa. Vzdelávanie detí 

s mentálnym postihnutím, viacnásobným postihnutím a deti s autizmom a ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami sa nerealizuje v našej ŠMŠ podľa obsahového a výkonového štandardu, ale 

podľa určeného obsahu vzdelávania a špecifických cieľov vzdelávania. Sú prispôsobené najmä stupňu 

mentálneho postihnutia, stupňu a charakteru autizmu alebo ďalších pervazívnych vývinových porúch 

a celkovo ich  individuálnym špecifickým potrebám a osobitostiam. U detí s viacnásobným postihnutím 

máme špecifické ciele vypracované s ohľadom na závažnosť viacnásobného postihnutia. 

Obsah jednotlivých vzdelávacích oblastí pokrýva komplexne celý obsah vzdelávania v špeciálnej 

materskej škole. 

 

Hlavnou myšlienkou našich učebných osnov je podporiť komplexný osobnostný rozvoj detí so ŠVVP, 

aktivizovať a motivovať rozvoj ich psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability, rozvíjať 

tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách a pomôcť im formovať ich vlastnú jedinečnosť 

a životné kompetencie (spôsobilosti). 

 

 

6 VÝCHODISKÁ PLÁNOVANIA VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI  

Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti je charakteristická flexibilitou striedania spontánnych 

a riadených činností. Formy denných činností sa realizujú súbežne alebo ako samostatné organizačné 

jednotky.  

 

Usporiadanie denných činností je vo forme denného poriadku, ktorý:  

 zohľadňuje aktuálny psychický a fyzický stav detí, 

 zabezpečuje vyvážené striedanie spontánnych hier a riadených činností, 

 prihliada na špecifické potreby a možnosti detí, 

 zabezpečuje dodržiavanie zásad zdravej životosprávy (pravidelné stravovanie, dostatočný pobyt 

na čerstvom vzduchu, dostatočná pohybová aktivita a odpočinok). 

 

Pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľky / vychovávateľky ŠMŠ vychádzajú: 

- z obsahu Školského vzdelávacieho programu DETIČKOVO, ktorý je vypracovaný na základe 

Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a z obsahu  

vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie, 



- z odporúčaní príslušného zariadenia poradenstva a prevencie pre deti so ŠVVP, 

- zo zamerania a cieľov výchovy a vzdelávania ŠMŠ, ročných plánov edukácie, 

- z materiálno-technických a priestorových podmienok a personálneho zabezpečenia. 

 

V rámci prípravy a plánovania triedna učiteľka spolupracuje s vychovávateľkou v rámci konkrétnej 

triedy, zároveň úzko spolupracujú učiteľky a vychovávateľky jednotlivých tried navzájom. Vychádzajú 

z poznania aktuálnej úrovne detí, ich individuálnych možností a schopností vzhľadom k danému druhu 

zdravotného znevýhodnenia, rešpektujú ich potrebu, socio-kultúrne zázemie a na základe tejto 

osobnostnej i vzdelávacej úrovne detí diferencovane pristupujú k tvorbe príprav na vyučovanie 

a výchovný proces (evaluačné otázky). 

Vo výchovno-vzdelávacom procese dodržujú didaktickú zásadu názornosti (cez zmyslovú skúsenosť), 

rešpektujú pravidlá od jednoduchého – k zložitému, od známeho – k neznámemu, od blízkeho – 

k vzdialenému a od konkrétneho – postupne k abstraktnému (podľa možností a schopností detí). Obsah 

a rozsah učiva je primeraný biologicko-psychologickým schopnostiam každého dieťaťa (vekové 

a individuálne osobitosti detí). Celý proces výchovy a vzdelávania plánujú v spolupráci s ďalšími 

odbornými zamestnancami školy (rehabilitačný pracovník, zdravotný pracovník, terapeut a pod.) 

a externými odborníkmi, čím sa zabezpečuje zásada komplexnosti, korekcie, reedukácie, kompenzácie 

a optimálneho prostredia. Pre socializáciu detí úzko spolupracujú s inými zariadeniami, ktoré sú dopredu 

pripravené v plánoch edukačného procesu. Pri spontánnych hrových a pohybových činnostiach počas 

pobytu von alebo v interiéri plnia dozornú funkciu. Vyvážene aplikujú činnosti podľa vzdelávacích 

oblastí, ktoré vzájomne kombinujú a prelínajú. Volia si vhodné špeciálne metódy, formy a prostriedky 

pre plánovanú edukačnú činnosť a to na základe hlbšieho poznania obsahu a cieľov jednotlivých 

vzdelávacích oblastí daného zdravotného znevýhodnenia. Vyberajú si navrhnuté témy, ktoré podľa 

aktuálnej potreby detí rozširujú, prehlbujú, skracujú, tvoria nové a pod. Plány výchovno-vzdelávacej 

práce si vypracovávajú na 1 týždeň, tieto majú k dispozícií vo svojej triede. 

 

Výchova a vzdelávanie sa v ŠMŠ uskutočňuje prostredníctvom nasledovných foriem denných činností:  

 hry a činnosti podľa výberu detí,  

 zdravotné cvičenie, 

 vzdelávacie aktivity, 

 pobyt vonku, 

 odpočinok, 

 činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie), 

 a iné (individuálna logopedická starostlivosť, špeciálne cvičenia, rehabilitačná starostlivosť, 

ktoré sú orientované individuálne podľa potrieb detí). 

 



Individuálna logopedická starostlivosť, ktorá je zameraná na odstraňovanie alebo zmiernenie narušenej 

komunikačnej schopnosti, na podporu rozvoja reči a jazykových schopností dieťaťa. Realizuje sa 2 -3x 

týždenne v dopoludňajších hodinách pod vedením logopéda.  

 

Špeciálne cvičenia, ktoré sú zamerané na rozvíjanie zmyslového vnímania sa realizujú denne podľa 

potrieb detí. V rámci edukačného procesu sa zavádzajú terapie a služby, ktoré ponúkajú pre deti 

komplexnú starostlivosť “pod jednou strechou”, a to aplikácia programov KUMOT, KUPREV, 

VIZUAL READING, MIRABILIS, CogniPlus a použitie prístrojovej techniky – Neurofeedback, 

Biofeedback - pod vedením certifikovaného špecialistu, bazálna stimulácia, canisterapia, hydroterapia, 

jazda na poníkoch, dramatický krúžok, hudobný krúžok, krúžok tvorivých dielničiek, spolupráca 

s externými špecialistami na rôzne vývinové oblasti, 

Rehabilitačná starostlivosť, ktorá sa zameriava na odstraňovanie motorických narušení, na zlepšenie 

a rozvoj fyzickej zdatnostia pohybovej aktivity detí sa realizuje každodenne a vykonáva ju rehabilitačný 

pracovník školy. 

 

Obsah učebných osnov v školskom vzdelávacom programe je rozpracovaný do 10 obsahových celkov 

(realizujú sa v priebehu 10 mesiacov), ktoré sa delia na témy. Sú záväzné pre každú učiteľku v triede. 

Jednotlivé témy sú obsiahnuté v plánoch výchovno-vzdelávacej činnosti (týždenné prípravy), avšak 

časový priestor na realizáciu jednotlivých tém zostáva flexibilný vzhľadom na aktuálnu situáciu, 

rešpekovanie individuálneho učebného tempa detí, aktívneho vstupu detí a tvorivosti učiteliek. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť je doplnená o už vyššie spomínané doplnkové terapie a služby v ŠMŠ 

a keďže je prevádzka otvorená nepretržite (24 hodín denne), proces výchovy a vzdelávania pokračuje aj 

v poobedňajších hodinách a cez víkend. V čase prázdnin (letné, zimné, jarné, veľkonočné) je prevádzka 

ŠMŠ prerušená. V tomto období sa vykonáva upratovanie a dezinfekcia priestorov. 

 

  

OBSAHOVÝ CELOK 

 

TÉMY 

   

SEPTEMBER Vitaj v škôlke 

1. Moji noví kamaráti 

2. Za dverami našej škôlky 

3. Bezpečne v škôlke a okolí 

4. Všetko okolo nás 

OKTÓBER Maľovala pani Jeseň 1. Prišla jeseň, už je tu! 



2. Babičkina záhrada 

3. Farebný svet v lese 

4. Chránime si prírodu 

NOVEMBER Zdravie – náš poklad 

1. Tvorivé rúčky 

2. Ja a moje telo 

3. Bacily – preč s nimi! 

4. V zdravom tele zdravý duch 

5. Kamarátka križovatka 

DECEMBER Čas zázrakov 

1. Príde k nám Mikuláš 

2. Dary rodiny 

3. Čarovné sviatky lásky a pokoja 

JANUÁR V krajine snehu a ľadu 

1. Kúzelná krajina 

2. Navštívil nás Nový rok 

3. Zimné olympijské hry 

FEBRUÁR Svet okolo nás 

1. Žijeme na planéte ZEM 

2. Malí bádatelia 

3. Kolotoč zábavy 

4. Jazyk, ktorým rozprávam 

MAREC Z rozprávky do rozprávky 

1. Na polici v knižnici 

2. Kde bolo, tam bolo 

3. Jarné prebúdzanie 

4. Gazdovský dvor 

APRÍL Jar v plnej kráse 

1. Veľká noc – sviatok jari 

2. S lupou na lúku 

3. Vodný a vtáčí svet 

4. Slovensko – moja krásna vlasť 

MÁJ 

 
Srdce dokorán 

1. Láska mojej mamičky 

2. Život ako zázrak 

3. Keď vyrastiem, chcel by som byť 

4. Cestou, necestou 

5. Týždeň detských radostí 

JÚN Detský smiech 

1. Zvieratká v ZOO    

2. Môj tato je hrdina 

3. Dávaj pozor! 

4. Hurá, prázdniny! 



7 VYUČOVACÍ JAZYK  

Vyučovací jazyk, v ktorom sa uskutočňuje predprimárne vzdelávanie je štátny jazyk Slovenskej 

republiky – slovenský jazyk.  

 

 

8 SPÔSOB A PODMIENKY UKONČENIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

A VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANOM VZDELANÍ 

Predprimárne vzdelávanie dieťa získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu 

odboru vzdelania v špeciálnej materskej škole. Pri ukončení predprimárneho vzdelávania sa uskutoční 

rozlúčka s predškolákmi a odovzdá sa osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania, ktorý 

vydáva špeciálna materská škola. 

Na získanie profilu absolventa predprimárneho vzdelávania je potrebné, aby dieťa dosiahlo v závere 

predškolského veku elementárne základy kľúčových kompetencií, ktoré sú koncipované podľa Štátneho 

vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelváanie a sú prispôsobené a uvedené v jednotlivých 

vzdelávacích programoch podľa druhu zdravotného znevýhodnenia. Vymedzenie kompetencií treba 

chápať relatívne, nakoľko v predškolskom období ide o dosahovanie elementárnych základov 

kompetencií dieťaťa a treba brať do úvahy druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia. 

 

 

9 PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠMŠ vykonávajú: 

 zástupca ŠMŠ, 

 špeciálny pedagóg, 

 vychovávateľ 

 pomocný vychovávateľ, 

 rehabilitačný pracovník, 

 zdravotný pracovník,  

 prevádzkový zamestnanec, 

 externí odborní pracovníci. 

 

 

 

 



10 MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY 

Špeciálna materská škola internátna je situovaná na začiatku obce Liptovský Ján. Má veľmi dobrú 

polohu a je dostupná pre všetky deti a zákonných zástupcov. V jej blízkosti sa nachádza aj multifunkčné 

a detské ihrisko. Obec má k dispozícií obecnú knižnicu a je pestrá na turistiku (krásne prostredie na 

pobyt von a spoznávanie neživej i živej prírody), atrakcie a zábavné centrá (Minislovensko, 

Mincovníčkovo, Piesočkovo, rôzne expozície, do budúcna dinosaurí park a pod.), kúpaliská, rozhľadňu, 

stanišovskú jaskyňu a je obdarená prírodou pre letné a zimné športy. V rámci integrácie detí so ŠVVP 

je realizovaná spolupráca s bežnou MŠ, ktorá sa nachádza tiež v obci Liptovský Ján. 

Priestorové a materiálne usporiadanie v ŠMŠ, funkčné členenie a vybavenie zodpovedá veku, 

zdravotnému znevýhodneniu, stupňu telesného a duševného vývinu, telesným rozmerom detí 

a veľkostnému typu a účelu.  

 

Exteriér špeciálnej základnej školy:  

 záhrada, 

 historický park, 

 Kneippov chodník, 

 trieda v prírode – Kolobeh vody (jazierko). 

 

Interiér špeciálnej základnej školy zahŕňa: 

 riaditeľňa, 

 školská jedáleň, 

 rehabilitačná miestnosť s vybavením, 

 miestnosť zdravotného pracovníka, 

 triedy (denné miestnosti) 

 počítačová trieda s interaktívnou tabuľou, 

 knižnica, 

 kuchynka, 

 voľný priestor pre spoločné aktivity, pohybové hry, telovýchovné aktivity. 

 

Interiér budovy intenátu ŠZŠ 

- triedy (denné miestnosti), 

- krúžková a terapeutická miestnosť. 

 

 

 



Priestorové vybavenie špeciálnej materskej školy zahŕňa:  

 triedy (denné miestnosti), 

 sociálne zariadenie a umyváreň, 

 šatňa pre deti,  

 stoly a stoličky, nábytok na ukladanie hračiek a pomôcok,  

 miestnosť pre pedagogických a prevádzkových pracovníkov. 

 

Materiálno-technické vybavenie špeciálnej materskej školy: 

 v závislosti od závažnosti postihnutia: kompenzačné pomôcky, prebaľovacie pulty, bezbariérový 

prístup a pod.), 

 štrukturované priestory na individuálne vzdelávanie detí s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi 

vývinovými poruchami, 

 hračky a hrový materiál umiestnený v zornom poli dieťaťa, vrátane digitálnych hračiek, 

 učebné pomôcky vyrobené z rôzneho materiálu (hudobného, dramatického, pohybového 

a výtvarného charakteru), 

 detská literatúra v knižnej a digitálnej forme (vrátane encyklopédií, detských edukačných 

programov), 

 odborná literatúra v knižnej a digitálnej forme, 

 digitálne technológie. 

 

Povinné materiálno-technické a priestorové zabezpečenie výchovy a vzdelávania detí s rôznymi 

zdravotnými znevýhodneniami je zabezpečené tak, ako uvádza Štátny vzdelávací program pre 

predprimárne vzdelávanie v materských školách aj so svojimi špecifickami. 

 

V budove ŠMŠ sa na prízemí nachádzajú 4 plnohodnotne vybavené triedy, kde je vyčlenený priestor pre 

hry a vzdelávanie detí a pre popoludňajší oddych detí, kde rozloženie nábytku a ležadiel tvorí jednotlivé 

funkčné časti triedy. Rozmiestnenie nábytku rešpektuje estetické, hygienické a bezpečnostné normy, 

potrebu detí mať dostatok priestoru na hry, pohybové činnosti a odpočinok. Sociálne zariadenie je 

spoločné pre všetky triedy – je vybavené 4 záchodmi, vaňou, 4 umývadlami. Sociálne zariadenie 

používajú deti osobitne z jednotlivých tried v čase osobnej hygieny (pred jedlom, po jedle, pred spaním) 

podľa rozpisu denných činností. Na prízemí je aj šatňa pre deti, kde má každé dieťa svoj vešiak na 

oblečenie a miesto na odkladanie topánok.  

Osobitne je umiestnené WC s umývadlom pre personál, šatňa zamestnancov, kuchynka a viacúčelová 

miestnosť, kde je uložená aj pedagogická dokumentácia. V budove na prízemí sa nachádza miestnosť 

pre prevádzkovú zamestnanyňu a 2 technické miestnosti. Na poschodí sa nachádza ďalšie WC, sprcha 



a viacúčelová miestnosť určená pre potreby detí a personálu. Časť tejto miestnosti je určená ako 

zborovňa pedagogických zamestnancov s pedagogickou dokumentáciou, počítačom a tlačiarňami. 

V priestoroch špeciálnej základnej školy (v priestoroch, kde pracuje zdravotný pracovník) je vyčlenená 

aj izolačná miestnosť v prípade potreby izolovať choré dieťa.  

Deti majú k dispozícií ohradený školský dvor. Počas pobytu vonku majú možnosť využívať celý areál 

školy. Nezastavaný pozemok je oplotený z bezpečnostných a hygienických dôvodov. Areál tvoria 

záhrada, spevnené plochy a do budúcna aj ihrisko, hospodárska časť dvora.  

 

 

 

11 PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI 

VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 

 

Podľa Zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov sa aplikujú príslušné opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove 

a vzdelávaní. Špecifiká bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní sú rozpracované 

v školskom poriadku ŠMŠ (viď. kapitola 6). 

 

Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia je aj integrovanou súčasťou obsahu výchovy 

a vzdelávania v našej ŠMŠ. Deti sa prostredníctvom tohto obsahu učia chrániť si svoje zdravie a zdravie 

iných a riešiť na elementárnej úrovni situácie ohrozujúce zdravie.  

 

 

12 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ  

Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov detí je v našej ŠMŠ formatívne a sumarizačné, zamerané 

na kvalitu a kvantitu výchovy a vzdelávania. Hodnotenie je koncipované s ohľadom na kľúčové 

kompetencie dieťaťa podľa druhu a stupňa zdravotného znevýchodnenia (konkrétny vzdelávací program 

pre dané zdravotné znevýhodnenie) a to s rešpektovaním špecifických osobitostí a individuálnych 

možností a schopností dieťaťa.  Prostredníctvom diagnostiky edukačných aktivít sa hodnotí rozvoj 

úrovne detí s hodnotením výchovno-vzdelávacieho pôsobenia v pedagogických situáciách edukačného 

procesu, priamych  i nepriamych. Pri diagnostike učiteľka / vychovávateľka vychádza z pozorovania 

prejavu detí v rámci všetkých organizačných foriem dňa, z rodinnej anamnézy dieťaťa, výsledkov 

odborných vyšetrení dieťaťa.  

 



Hodnotenie detí sa realizuje aj prostredníctvom skúšok: 

 verbálnych výpovedí dieťaťa s analytickým zámerom získať prehľad o rozumových 

schopnostiach dieťaťa, o výslovnosti a reči a schopnosti využiť reč ako nástroj komunikácie,  

 skúšok grafického vyjadrenia, zameraných na grafomotoriku dieťaťa, výkony zamerané na 

predgrafické schopnosti, znázornenie predstavivosti s využitím pracovných listov, 

porovnávaním s predchádzajúcim výkonom dieťaťa,  

 telovýchovných a pohybových zručností, kde sa sleduje hrubá a jemná motorika, koordinácia 

pohybov a zmyslových receptorov,  

 rozborov výsledkov (výtvarné práce, modely, plastiky, ručné práce), ktoré pomáhajú 

identifikovať rôzne poruchy, ako aj sociálne a citové poruchy, 

 prostredníctvom slovného hodnotenia.  

 

 pri hodnotení výchovno-vzdelávacích výsledkov detí každý učiteľ a vychovávateľ vychádza najmä 

z druhu a stupňa zdravotného znevýhodnenia konkrétneho dieťaťa, z jeho individuálnych možností 

a schopností, ktoré mu dané zdravotné znevýhodnenie ponúka. 

 

 

13 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV 

ŠPECIÁLNEJ MATERSKEJ ŠKOLY 

 

Kontrolná činnosť zamestnancov v ŠMŠ sa realizuje formou hospitačnej činnosti, ktorej cieľom je 

analyzovanie práce pedagogických pracovníkov (učiteľov, vychovávateľov), poskytovanie odbornej 

pomoci v oblasti pedagogického riadenia výchovno-vzdelávacej činnosti, pri plánovaní a realizácii 

činností, a to tak, aby deti dosahovali stanovené ciele, ktoré zabezpečia ich komplexný rozvoj v súlade 

s ich schopnosťami a rozvojovými možnosťami.  

 

Štruktúra hospitačnej činnosti zahŕňa: 

 voľba úlohy, obsahu, aktuálnosť, 

 organizačné zabezpečenie, 

 dodržiavanie pedagogických zásad, 

 hodnotenie činnosti detí, 

 dodržiavanie hygienických požiadaviek, bezpečnostných požiadaviek pri edukačnej aktivite, 

 príprava triedy, materiálu k činnosti, premyslenosť postupu, plynulosť, 

 kultúra jazykového prejavu učiteľky, vychovávateľky, nadväzovanie kontaktu s deťmi, dostatok 

priestoru pre verbálny a neverbálny prejav detí, 



 komplexnosť výchovného pôsobenia, využívanie organizačných foriem na rozvíjanie 

a upevňovanie kultúrnych návykov, 

 uplatňovanie princípu aktivity detí, využívanie zážitkových foriem učenia, 

 reakcie detí na pokyny učiteľky, vychovávateľky, úroveň rozvoja psychických procesov, 

 nadväznosť na ostatné činnosti a aktivity v priebehu dňa,  

 osobnosť učiteľky, vychovávateľky a jej vzťah k deťom, motivujúce činitele k aktivite, 

 využitie názornosti, prírodných zdrojov, situácií z predchádzajúcich pozorovaní, zážitkové 

učenie, 

 hodnotenie podnecujúcej aktivity učiteľky, vychovávateľky pri praktickom overovaní poznatkov 

deťmi, 

 vhodnosť použitej literatúry, rekvizít, hudobného sprievodu, didaktického materiálu, 

 dodržiavanie zásady individuálneho prístupu, vhodné metódy, prostriedky a formy realizácie 

edukačných aktivít, 

 využívanie diagnostiky pri aplikácii prípravy pomôcok, vysvetlenie postupu, 

 udržanie a posilňovanie záujmu detí  o činnosť, zapojenie detí k príprave materiálu a pomôcok, 

 dodržanie prípravných cvičení, aktuálnosť výberu úlohy, motivačná činnosť, 

 zaradenie opakovacej chvíľky, dodržanie metodického postupu, 

 organizácia, poloha detí, hygiena zraku, vhodnosť materiálu k aktivite,  

 dodržiavanie zásady primeranosti, vhodnosť cvičebného náradia, spôsob nácviku nového cviku, 

 využitie adekvátnych foriem a prostriedkov hodnotenia detí v edukačných aktivitách, 

 využívanie výpočtovej techniky na edukačnú aktivitu, 

 formulácia otázok, psychosociálna klíma a atmosféra triedy, 

 navodzovanie aktivít, pri ktorých deti využívali osvojené poznatky.  

 

Kontrolná činnosť zamestnancov sa zameriava na rôzne oblasti. Pri ročnom hodnotení sa postupuje 

podľa kritérií hodnotenia pedagogických zamestnancov a vychádza sa z pozorovania, rozhovoru, 

výsledkov edukačnej činnosti, pozorovanie kontrolovateľného produktu vzdelávacieho procesu, 

hodnotenia výsledkov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej 

činnosti, hodnotenie pedagogických zamestnancov zástupcom školy, riaditeľom školy, zriaďovateľom 

školy a širšou verejnosťou. 

 

A. Kritéria hodnotenia pedagogických zamestnancov: 

1. kontrola činnosti vo väzbe na kvantitu práce 

- odborná a pedagogická spôsobilosť, 

- kontrola dodržiavania statusu pedagogického zamestnanca, 

- dochádzka do zamestnania, 



- realizácia učebných plánov a zodpovednosť za pedagogickú dokumentáciu, 

- realizácia administratívnej práce súvisiacej s výkonom povolania, 

- pravidelná účasť na pedagogických radách a prevádzkových porád, metodických združení, 

kolégií. 

2. kontrola činnosti vo väzbe na kvalitu práce 

- byť láskavý, milý a empatický vo vzťahu k zvereným deťom, 

- pracovať v súlade so ŠkVP ŠMŠ aj nad rámec vyučovacej povinnosti, 

- tvoriť projekty a formulovať výkonové štandardy, špecifické ciele, 

- preukazovať profesionálnu písomnú prípravu na edukáciu, 

- participovať pri prezentácii špeciálnej materskej školy, 

- zdôvodniť zmeny vo výchovnom a vzdelávacom procese, 

- koordinovať prácu detí v procese výchovy a vzdelávania, 

- aktívne sa zúčastňovať hodnotiacich rozhovorov s riaditeľom a zástupcom ŠMŠ, 

- efektívne využívať zdroje ŠMŠ a hľadať zdroje smerom do organizácie.  

3. kontrola plnenia profesionálneho rastu zamestnanca 

- zúčastňovať sa vzdelávania podľa predbežného plánu na školský rok, 

- prezentovať súhlasné a nesúhlasné odborné stanoviská k pedagogickým témam, 

- pracovať v organizáciách celospoločenského významu a v školských združeniach, 

- prezentovať sa písomnou odbornou prácou. 

4. kontrola plnenia aktivít s určením zodpovednosti 

- byť zodpovedný za plnenie poverenými úlohami, 

- narábať zodpovedne so zvereným majetkom, 

- zabezpečovať bezpečnosť detí zverených na pracovisku. 

5. kontrola dodržiavania hodnotovej orientácie ŠMŠ 

- byť čestný v kontakte s kolektívom ŠS a širšou verejnosťou ŠMŠ, 

- podporovať vzdelanosť detí a rodičov, 

- pristupovať tvorivo k vnútornému a vonkajšiemu prostrediu ŠMŠ, 

- chrániť šťastie detí všetkými dostupnými prostriedkami.  

 

B. Kritéria hodnotenia prevádzkových zamestnancov v súlade s kritériami ŠZŠ. 

 

 

 

 

 



14 POŽIADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH 

A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV 

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov je podrobne rozpracované v ročnom pláne školy, 

v pláne ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov. Vzdelávanie pedagogických a odborných 

zamestnancov je naplánované a prebieha podľa Zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

Má tieto formy vzdelávania: 

a) uvádzanie začínajúcich pedagogických pracovníkov do praxe, 

b) priebežné vzdelávanie, 

c) špecializačné inovačné štúdium, 

d) špecializačné kvalifikačné štúdium, 

e) rozširujúce štúdium.  

 

Ciele ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov ŠMŠ sú zamerané na udržiavanie 

a zvyšovanie odborných kompetencií, motivovanie pedagogických zamestnancov pre neustále 

sebavzdelávanie, vzdelávanie a zdokonaľovanie profesijných spôsobilostí, sprostredkovanie najnovších 

poznatkov z didaktiky, pedagogických a príbuzných vied, prípravu pedagogických zamestnancov na 

prácu s videotechnikou, výpočtovou technikou, multimediálnou technikou, zhromažďovanie 

a rozširovanie progresívnych skúseností z pedagogickej praxe, podnecovanie a rozvíjanie tvorivosti 

pedagogických zamestnancov a sprostredkúvanie aktuálnych odborných a metodických informácií 

prostredníctvom efektívneho informačného systému.  

 

Realizujú sa formou: 

 cyklického vzdelávania organizovaného ŠPU Bratislava, MPC Bratislava, Banská Bystrica a iné, 

 samoštúdiom odbornej literatúry, vyhľadávaním aktuálnych informácií z webových stránok, 

 spoluprácou ŠMŠ s inými ŠMŠ, s MŠ bežného typu, výmenou skúseností z edukačných činností, 

 prípravou prednášok a koreferátov na zasadnutí pedagogických rád, MZ, rodičovských 

združeniach. 

 

 

 

 

 

 



15 ZÁVER 

Školský vzdelávací program DETIČKOVO je otvoreným základným kurikulárnym dokumentom ŠMŠ. 

Podľa potreby sa môže priebežne dopĺňať, opravovať, vyhodnocovať, a to v súlade s platnou 

legislatívou, zmenami a aktuálnymi požiadavkami špeciálnej materskej školy, zriaďovateľa alebo 

zákonných zástupcov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZOZNAM POUŽITÝCH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH PRÁVNYCH 

PREDPISOV 

 Zákon č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 

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

zákonov 

 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení 

vyhlášky č. 308/2009, ktorou sa mení vyhláška o materskej škole 

 Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 o špeciálnych školách 

 Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách s platnosťou od 01. 

septembra 2016 

 Pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení 

 Prevádzkový poriadok špeciálnej materskej školy  

 Školský poriadok špeciálnej materskej školy 

 Manuál Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky – Osobitosti tvorby 

školského vzdelávacieho programu pre materské školy aktualizované podľa právneho stavu 

účinného od 1. januára 2022 
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Príloha č. 1  Tematický výchovno-vzdelávací plán pre triedy ŠMŠ 

 

 

 

 

 

 

SEPTEMBER  

Obsahový celok: Vitaj v škôlke 

Témy: 

1. Moji noví kamaráti 

2. Za dverami našej škôlky 

3. Bezpečne v škôlke a okolí 

4. Všetko okolo nás 

 

Charakteristika obsahového celku:  

Nástup do materskej školy je pre dieťa prelomovým obdobím. Obsahový celok v tomto mesiaci preto 

zameriavame rôznymi formami na čo najľahší prechod z domáceho prostredia do prostredia materskej 

školy. Prostredníctvom hier a aktivít sa budeme venovať zjednoteniu detského kolektívu po prázdninách 

a pomoci novým deťom zadaptovať sa na nové prostredie. Podnietime v nich komunikáciu a kooperáciu, 

upevníme povedomie skupinovej identity a rozvinieme komunikačné kompetencie jasného, 

zrozumiteľného a plynulého vyjadrovania. Prepojíme život v materskej škole so životom doma, 

spoznáme rodinný život detí, upevníme vedomosti z obsahu rodiny a bývania. 

Aby deti získali pocit pohody a spolupatričnosti v triede, oboznámime ich s interiérom a exteriérom 

materskej školy. Primeraným a zrozumiteľným spôsobom si ujasníme, stanovíme a upevníme pravidlá, 

pracovné a hygienické návyky, deti sa zorientujú v spôsobe fungovania triedy a v harmonograme dňa. 

Spoznáme sa s personálom, ktorý sa bude starať o ich potreby, s bezprostredným i širším okolím.  

 Pre bezpečnosť detí si utvoríme a následne prakticky uplatníme zásadami bezpečného správania sa pri 

hre, bezpečnej manipulácii s hračkami, s náradím, s uplatnením bezpečného správania sa detí ako 

účastníkov cestnej premávky počas vychádzky do okolitého prostredia.  

Zoznámime sa s rôznymi druhy, materiálmi a tvarmi hračiek a predmetov, zameriame sa na využívanie, 

oboznámenie sa s ich vlastnosťami a ochranou pred  ich poškodením. Oboznámime sa a s vonkajším 

prostredím škôlky a spoznáme dominanty a symboly obce.  

 



OKTÓBER 

Obsahový celok: Maľovala pani Jeseň 

Témy:  

1. Prišla jeseň, už je tu! 

2. Babičkina záhrada 

3. Farebný svet v lese 

4. Chránime si prírodu 

 

Charakteristika obsahového celku:  

Mesiac október so sebou prináša rôzne zmeny v našom okolí. S deťmi tak budeme pozorovať premeny 

prírody v ročnom období jeseň. Oboznámime sa s jej rozmanitosťou, farebnými škálami - ktoré jeseň  

ponúka a s počasím - ktoré so sebou prináša. Skúmaním budeme v deťoch rozvíjať farebné videnie 

a podnietime experimentovanie s farbami, spoločnými aktivitami podporíme rozvoj fantázie, tvorivosti 

a uplatníme ich vo výtvarných a pracovných činnostiach (herbáre, koláže, výtvory z prírodnín). 

Širokou paletou ovocia a zeleniny sa deti naučia poznávať a rozoznávať ich tvar, farbu, chuť a vôňu. 

Oboznámime sa so zberom ovocia a zeleniny, zapojíme sa do prác spojených so zberom úrody, 

zostavíme si výstavky ovocia a zeleniny, využijeme plody jesene na jesennú výzdobu priestorov 

v materskej škole, ako aj školského dvora. 

V deťoch budeme upevňovať vedomosti o živej a neživej prírode, rozpoznávať a pomenovávať druhy 

stromov a kríkov, poznať rozdiel medzi ihličnatým a listnatým lesom, medzi živou a neživou prírodou, 

poznávať zvieratká v lese, pracovať s prírodninami, prepájať hudobno-pohybové a výtvarné aktivity, 

ktoré rozvíjajú v deťoch estetické a zmyslové vnímanie.  

Naučíme sa chrániť si našu krásnu prírodu prostredníctvom recyklácie odpadov, zberu odpadkov 

v blízkom i širšom okolí, starostlivosťou o zvieratká a ich domovy. Citlivým prístupom k všetkému 

živému i neživému budeme budovať vedomie, že človek a príroda tvoria jeden celok, preto je potrebné 

sa o ňu, a všetko, čo sa v nej nachádza, starať. 

 

 

 

 

 



NOVEMBER 

Obsahový celok:  Zdravie – náš poklad 

Témy:  

1. Tvorivé rúčky 

2. Ja a moje telo 

3. Bacily – preč s nimi! 

4. V zdravom tele zdravý duch 

5. Kamarátka križovatka 

 

Charakteristika obsahového celku:  

Jesenné obdobie a krásu prírody využijeme s deťmi aj v začiatku mesiaca november. Tvorivé rúčky sú 

na toto obdobie ako stvorené. Podporíme kreativitu detí – a to priamo z jesenných darov prírody 

a podporíme aj ich estetické vnímanie. Deti si posilnia jemnú motoriku, zoznámia sa s prácou s rôznym 

prírodným materiálom a cez svoje rúčky budú stvárňovať vlastné diela. Manipuláciou s materiálom si 

uvedomia, aké dôležité sú ruky pri komponovaní niečoho pekného a podporí sa v nich fantázia 

a tvorivosť pre nové veci.  

Zdravie je základom pre život a celkové fungovanie a preto cieľom tohto obsahového celku je jeho veľká 

hodnota. Deti by si mali uvedomiť vlastnú jedinečnosť a tak v nich budeme upevňovať vedomosti 

z oblasti biológie ľudského tela na elementárnej úrovni (jednotlivé časti, orgány a ich fungovanie), 

podporíme ich prácu s encyklopédiou ľudského tela, budeme merať a porovnávať ľudské schopnosti 

a zručnosti. Naučíme deti vnímať a skúmať svet rôznymi zmyslovými kanálmi a budeme u nich 

podporovať empatiu a citlivý prístup k ľuďom so zdravotným znevýhodnením, ktorí majú sťažené 

podmienky pre život kvôli zhoršenému zdraviu.  

Oboznámime sa so zásadami ochrany vlastného zdravia i zdravia iných. Formou rozhovorov a názorných 

ukážok sa budeme zamýšľať nad možnými nebezpečenstvami, ktoré vyplývajú z nezdravého životného 

štýlu. Zameriame sa na základné kompetencie nevyhnutné pre zdravý spôsob života, upevníme zdravé 

návyky a postoje a podporíme deti k zdravému spôsobu života a postoju k svojmu zdraviu (spoznávaním 

svojho tela).  

Činnosťami súvisiacimi s gastronómiou (nákup potravín, spracovanie, varenie a pod.) si upevníme 

vedomosti o potrave a zdraví všeobecne. Podporíme zdravie i telesnými cvikmi a častým pobytom von. 

Zrealizujeme športový deň ako oslavu zdravia pre svoje telo.  



Kamarátka križovatka v deťoch posilní vedomie bezpečnosti svojho zdravia pri dopravných situáciách. 

Naučíme sa pozorovať, orientovať sa v dopravnom priestore materskej školy a hodnotiť vzniknuté 

situácie z hľadiska bezpečnosti. Deti sa naučia využívať poznatky a spôsobilosti pravidiel bezpečnosti 

a ochrany zdravia v cestnej premávke v praktických činnostiach, zvládať chôdzu v cestnej premávke, 

získať poznatky súvisiace so zásadami správania sa a poskytovaním prvej pomoci zranenej osobe pri 

dopravnej nehode. 

 

DECEMBER 

Obsahový celok:  Čas zázrakov 

Témy:  

1. Príde k nám Mikuláš 

2. Dary rodiny 

3. Čarovné sviatky lásky a pokoja 

 

Charakteristika obsahového celku: 

Cieľom obsahového celku je poznávať všeobecne prijímané hodnoty: ľudskosť, solidarita, priateľstvo. 

Deti sa budú aktívne zapájať do príprav príchodu Mikuláša a vianočných sviatkov, budú spoznávať 

tradície a zvyky týchto sviatkov na Slovensku, v našom regióne, ale i vo svete. Výrobou ozdôb, 

vyzdobením škôlky a pečením medovníčkov a vianočných koláčikov sa podporí v deťoch estetické 

cítenie, vnímanie a prežívanie vianočnej atmosféry. Precvičia si tak manipulačné schopnosti, rozvinú 

tvorivosť, predstavivosť a fantáziu. Krásnymi mikulášskymi a vianočnými básničkami a pesničkami sa 

pripravia na besiedku spojenú s príchodom Mikuláša i Vianoc.  

Vianoce sú časom rodinnej pohody, lásky a stretnutí. Rozhovormi a aktivitami si deti upevnia vedomosti 

o rodine, jej jednotlivých členoch a rolách v konkrétnej i všeobecnej rovine. Budú vnímať význam 

rodinných vzťahov a postavenia rodiny v spoločnosti, jej nezastupiteľné miesto v živote dieťaťa i vlastné 

postavenie v nej. Tvorivým prístupom si vyrobia vianočné darčeky pre najbližších členov rodiny.  

  

 

 

 

 



JANUÁR 

Obsahový celok:  V krajine snehu a ľadu 

Témy:  

1. Kúzelná krajina 

2. Navštívil nás Nový rok 

3. Zimné olympijské hry 

 

Charakteristika obsahového celku: 

Cieľom obsahového celku je rozvíjať vedomosti o Zime ako ročnom období v širšom kontexte (počasie, 

aktivity, oblečenie, prírodný cyklus a pod.). Deti budú mať vytvorený priestor pre počúvanie, 

dramatizovanie, ilustrovanie a reprodukovanie príbehov so zvieratkami a upevnia si vedomosti o 

živočíšnej ríši v období zimy (správanie zvierat, aktivity ľudí a pod.).  Zameriame sa na starostlivosť 

o zvieratá a vtákov v zime. Budeme experimentovať s rôznymi výtvarnými technikami a rozvíjať kritické 

myslenie pri bádaní a poznávaní zimnej krajiny. Vyberieme sa tak cestou vedeckého myslenia, 

oboznámime sa s jednoduchými prírodnými princípmi (fyzikálne a chemické vlastnosti vody, teplota... 

a pod.) a deťom poskytneme príležitosť uplatniť fantáziu, vlastnú tvorivosť a originalitu a zameriame sa 

aj na logické myslenie. 

Nový rok je rozmanitý a ponúka množstvo podnetov, ktoré treba preskúmať. S deťmi sa budeme venovať 

kalendáru, mesiacom v roku, striedaním ročných období, otázkam a hľadaním odpovedí, prečo je to tak. 

Deti získajú kompetencie v oblasti časových vzťahov pojmami dní, týždňov, mesiacov i roka. 

Prostredníctvom hier na snehu a zimných športoch budeme v deťoch prirodzenou cestou rozvíjať 

pohybové schopnosti a poznanie, že pohyb a otužovanie sú dôležité pre zdravie, no zároveň dbať na 

bezpečnosť svoju aj druhých. Spoznáme zimné aktivity (lyžovanie, korčuľovanie, sánkovanie, 

guľovačku, stavanie snehuliaka... a pod.) a prakticky ich uplatníme v našich pohybových zručnostiach  

pobytom von. 

 

 

 

 

 

 



FEBRUÁR 

Obsahový celok:  Svet okolo nás 

Témy: 

1. Žijeme na planéte ZEM 

2. Malí bádatelia 

3. Kolotoč zábavy 

4. Jazyk, ktorým rozprávam 

 

Charakteristika obsahového celku: 

Svet okolo nás je veľký a siaha až do vesmíru. A tak sa detskými očami naň pozrieme. Oboznámime sa 

s encyklopédiami, ktoré nás vtiahnu do vesmíru a do jeho jednotlivých planét. Naše skúmanie však 

zostane na planéte ZEM, na jej vodnom a suchozemskom povrchu, na jej podnebí a tvare.  

Rozvinieme bádateľské myslenie, získame základné poznatky z oblasti chémie a fyziky, budeme 

experimentovať, rozvíjať schopnosť kladenia otázok a odpovedí 

na ne, skúmať veci a javy pomocou vedeckej literatúry. 

Priblížime deťom tradície vo fašiangovom čase, pripravíme sa na 

detský karneval výrobou rôznych masiek, výzdobou škôlky, 

prípravou občerstvenia, svojou aktívnou účasťou na karnevale 

prostredníctvom tanca a súťaží. V deťoch sa tak uspokoja vyššie 

potreby, rozšíria si poznatkový systém, rozvinú sa záujmy 

a motivácia o spoznávanie okolitej skutočnosti, ako aj túžba po 

poznaní.  

Deti sa oboznámia s funkciou jazyka a princípmi komunikácie medzi ľuďmi a zvieratami. Budeme 

pracovať s komunikačnými nosičmi a rôznymi komunikačnými výrazovými prostriedkami (obrázky, 

písmená, gestá, piktogramy, mimika.... a pod.). Podporíme tým rozvoj komunikačných kompetencií. 

 

 

 

 

 

 



MAREC 

Obsahový celok:  Z rozprávky do rozprávky 

Témy: 

1. Na polici v knižnici 

2. Kde bolo, tam bolo 

3. Jarné prebúdzanie 

4. Gazdovský dvor 

 

Charakteristika obsahového celku: 

Časť obsahového celku je zameraná na prácu s knihami. Deti sa oboznámia s jej formátom, 

starostlivosťou a významom pre ne i pre celú spoločnosť. Budú experimentovať s výrobou vlastnej 

knihy, ilustrovať, spoznajú rôzne ľahké formy literárno-dramatického umenia a žánrov. Prostredníctvom 

počúvania, porozumenia, analýzy, reprodukcie, dramatizácie a ilustrácie sa naučia koncepčne pracovať 

s príbehom.  Dostanú priestor prezentovať obľúbenú rozprávku pred skupinou. Budú sa tým rozvíjať ich 

rozprávačské zručnosti, tvorivosť a fantázia, ktoré predchádzajú čítaniu a písaniu na predčitateľskú 

gramotnosť. Prostredníctvom aktivít sa zvýši záujem detí o knihy, poéziu, prózu a dramatické umenie. 

Deti sa rôznymi rozprávkovými postavami oboznámia s ich vlastnosťami a charakterom. Budú 

objavovať dobro, zlo a mravné ponaučenie v príbehoch. Upevňovaním básničiek a pesničiek dostanú 

možnosť (vzhľadom k veku a ich individuálnym možnostiam a schopnostiam) zúčastniť sa v triednych 

kolách v prednese poézie a prózy. 

Druhá časť obsahového celku je zameraná na charakteristické znaky ročného obdobia jar a zoznámenie 

sa so živočíšnou a rastlinnou ríšou.  Deti budú pozorovať a skúmať prírodu a jej prírodné javy a tak sa 

v nich bude spontánne prebúdzať detská zvedavosť. Podporí sa tým pocit spolupatričnosti s prírodou, 

naučia sa vážiť si život vo všetkých formách - rastlinky, zvieratká a mláďatká a prírodu ako takú so 

všetkými jej krásami. Deti dostanú priestor na vyjadrenie osvojených poznatkov umeleckými 

výrazovými prostriedkami. 

Cez vlastné skúsenosti i sprostredkovane budú spoznávať a pomenovávať domáce zvieratká a ich 

mláďatá na gazdovskom dvore a spoznávať význam a ich úžitok pre človeka. Podľa zvuku budú 

zisťovať, o ktoré domáce zvieratko ide. 

 

 

 



APRÍL 

Obsahový celok:  Jar v plnej kráse 

Témy: 

1. Veľká noc – sviatok jari 

2. S lupou na lúku 

3. Vodný a vtáčí svet 

4. Slovensko – moja krásna vlasť 

 

Charakteristika obsahového celku: 

Prichádzajú sviatky jari, ktoré ponúkajú množstvo tvorivých nápadov a rozmanitých aktivít. Deti sa 

aktívne zapoja do príprav Veľkonočných sviatkov, zoznámia sa s ľudovými tradíciami, vyzdobia si 

interiér škôlky, využijú fantáziu pri maľovaní kraslíc rôznymi technikami a vyjadria pocity a dojmy 

z prežívania sviatku umeleckými výrazovými prostriedkami.  

Nadviažeme na predchádzajúci mesiac o jarnom prebúdzaní, upevníme a rozvinieme vedomosti o jari 

ako o ročnom období všetkými zmyslami, bližšie sa zoznámime s ríšou drobných živočíchov v prírode 

a na školskom dvore. Pobytom vonku sa zameriame na skúmanie sveta hmyzu cez lupu, ktorý sa nesie 

v duchu prehlbovania empatie detí k prírodnému prostrediu a ochrane života našich malých kamarátov. 

Rozmanitými edukačnými aktivitami deti vyjadria svoje predstavy a zážitky. 

Turistickou vychádzkou do blízkeho okolia sa deti zoznámia so životom pri potoku a rieke a priamym 

pozorovaním vtáctva. Zdôrazníme si práva zvieracej ríše na našej planéte. Podporíme citlivé 

zaobchádzanie so zvieratkami a poukážeme na vhodné životné podmienky spolu s tými ľudskými. 

Budeme si upevňovať citlivý ochranársky prístup k vodným živočíchom i vtáctvu žijúceho vo voľnej 

prírode, i v domácom prostredí.  

Deti si budú prehlbovať vzťah k domovu a tradíciám, rozvíjať empatické cítenie k rôznym etnikám 

žijúcim v našej vlasti. Spoznajú hlavné mesto, jeho symboly, dominanty a kultúrne pamiatky. Zoznámia 

sa s inými mestami, obohatia tému o vlastné zážitky z ciest a dovoleniek na Slovensku. Využijeme 

k tomu prezentácie, encyklopédie, vytvoríme albumy, knihy. Budeme spoznávať dominanty obce, 

v ktorej sa škôlka nachádza, pozorovať, zisťovať, plánovať a stavať dedinu. 

 

 

 

 



MÁJ 

Obsahový celok:  Srdce dokorán 

Témy: 

1. Láska mojej mamičky 

2. Život ako zázrak 

3. Keď vyrastiem, chcel by som byť 

4. Cestou, necestou 

5. Týždeň detských radostí 

 

Charakteristika obsahového celku:  

Cieľom obsahového celku je  pochopiť funkcie rodičov s dôrazom na rolu matky vo všeobecnosti 

a s významom starostlivosti o dieťa. Deti vyjadria svoj vzťah k matke aktívnou prípravou a prezentáciou 

darčekov ku Dňu matiek.  

Oboznámia sa s vývinovými štádiami človeka, rôznych zvierat a rastlín, upevnia si vedomosti, ako sa 

starať o mláďa – dieťa – mladú rastlinku. 

Zameriame sa na svet práce a povolania. Deti sa naučia rozoznávať jednotlivé pracovné funkcie, budú 

poznať povolania rodičov a čo všetko jednotlivé pozície v práci obsahujú. Upevnia si vedomosti  najmä 

o „pomáhajúcich“ povolaniach: lekár, policajt, vojak, požiarnik, poštár, smetiar, lekárnik, učiteľ.  

Slnečný čas ponúka množstvo výletov, ku ktorým nás môžu priviesť rôzne dopravné prostriedky. Deti 

začnú spoznávať, rozlišovať, priradiť a triediť dopravné prostriedky podľa miesta pohybu (zem, voda, 

vzduch), budú sa prezentovať v kreslení, maľovaní,  modelovaní podľa vlastnej fantázie, predstáv 

a tvorivosti na tému dopravné prostriedky, naučia sa sluchom rozlíšiť, o ktorý dopravný prostriedok ide. 

Zoznámia sa so základnými dopravnými značkami a farbami semafora. Zopakujeme si základné pravidlá 

cestnej premávky, ktoré potrebujeme vedieť ako chodci, spolujazdci, i šoféri jednotlivých prostriedkov. 

Deti tak získajú prehľad o tom, aké možné nebezpečenstvo na nich číha v cestnej doprave, ako sa mu 

vyvarovať a zabezpečiť tak svoju bezpečnosť. 

Týždeň detských radostí sa nesie v duchu pozitívnych sociálnych vzťahov s rovesníkmi, aj dospelými. 

Triednymi projektami si pripravíme množstvo edukačných aktivít na prezentovanie kompetencii detí, 

posilníme radosť, vzájomnú spoluprácu a upevníme pocit úspešnosti a sebadôvery.  

 

 

 

 



JÚN 

Obsahový celok:  Detský smiech 

Témy:  

1. Zvieratká v ZOO  

2. Môj tato je hrdina 

3. Dávaj pozor!  

4. Hurá, prázdniny! 

  

Charakteristika obsahového celku: 

V lete sa stretneme so zvieratami, ktoré nežijú v našej voľnej prírode. Ide najmä o exotické zvieratá, 

ktoré deti budú spoznávať prostredníctvom dokumentov i encyklopédií. Získajú poznatky o exotických 

zvieratách i vlastnými skúsenosťami z návštevy v ZOO. Naučia sa rozlišovať zvuk exotických zvierat 

formou zvukových nahrávok. V piesňach a pohybom vyjadria jednotlivé druhy zvierat. Naučia sa 

opatrnosti a bezpečnosti pri stretnutí sa so zvieratami a upevní sa v nich citlivé vnímanie sveta na inom 

kontinente.  

Blíži sa Deň otcov, a rola otca má taktiež nezastupiteľnú úlohu v rodine dieťaťa. Zameriame sa na otca 

v rodine vo všeobecnosti i v konkrétnych situáciách. Pozitívny vzťah k otcovi vyjadria deti výrobou 

darčeka k jeho sviatku - Dňu otcov.  

Zrealizujeme interaktívny tréning na potenciálne nebezpečné a krízové situácie (zraním sa, stratím sa 

v meste, horí, stretnem cudzieho človeka...) – práve na predchádzanie týmto možným nebezpečenstvám. 

Posledný týždeň v škôlke si spríjemníme radosťou a zábavou formou hier a výletov. Podporíme 

kooperáciu medzi deťmi, podnietime ich k aktivite, samostatnosti, tvorivosti a zodpovednosti. 

U predškolákov sa pripravíme na ich odchod do školských lavíc (darčeky, výzdoba a pod.). Budeme 

rozvíjať a upevňovať povedomie o škole, školských povinnostiach a o „role“  školáka. 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2  Režim dňa v špeciálnej materskej škole 

 

 

Špeciálna základná škola s materskou školou internátna 

Kúpeľná 97, 032 03 Liptovský Ján 
tel.: 0911 890 055, fax: 044/5263 362, e-mail: szsil.jan@gmail.com 

Liptovský Ján, 1.september 2021 

 

Režim dňa v ŠMŠ   I., II., III., IV.trieda 

06.30 – 07.15 Preberanie detí, budíček, osobná hygiena, príprava detí na presun do 

jedálne na raňajky 

07.15 – 07.30 Raňajky, podávanie liekov a návrat do ŠMŠI  

07.30 – 08.00 Ranné hry a hrové činnosti 

08.00 – 8.30 Nácvik sebaobslužných činností ŠMŠI I., ŠMŠI II., ŠMŠI III. 

08.30 – 09.00 Pohybové a relaxačné cvičenia ŠMŠI I., ŠMŠI II., ŠMŠI III. 

09.00 – 09.20 Osobná hygiena, stolovanie v triede – desiata 

09.20 – 10.00 Edukačné aktivity ŠMŠI I., II., III. 

10.00 – 11.00 Príprava na pobyt vonku, pobyt vonku alebo náhradná činnosť pri 

nepriaznivom počasí, príprava a presun do jedálne 

11.05 – 11.35 Obed, stolovanie v jedálni 

11.35 – 12.00 Návrat do ŠMŠI, osobná hygiena, príprava na odpočinok 

12.00 – 13.00 Odpočinok, odovzdanie detí 

 

 

 

 

 

 

 

       ......................................................................... 

                                  riaditeľ školy 
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