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1 VLASTNÉ ZAMERANIE MATERSKEJ ŠKOLY 

Pri tvorbe názvu školského vzdelávacieho programu „Detský svet“  sme vychádzali 

z poznania, že deti dnes prežívajú iné detstvo, ako mali ich rodičia. Moderná doba prináša 

mnoho zmien, novostí, vymožeností, ale aj mnoho problémov. Deti a ich rodiny sú vystavené 

mnohým tlakom, konfliktom, ktoré musia dennodenne riešiť.  

Súčasné deti žijú spravidla v materiálne veľmi dobre vybavenom prostredí, majú veľa 

možností na rozvoj, avšak cenou za to je menej prirodzene tráveného času, kde si dieťa samo 

hľadá zamestnanie. Dieťa zažíva menej spontánnych, nepripravených, neštruktúrovaných 

„netechnických“ aktivít, čo znamená menej voľného pohybu, voľných hier a činností, menej 

príležitostí pre prirodzené osvojovanie a zlepšovanie si svojich zručností.  Súčasne sa zvyšujú 

nároky na deti, následkom je telesná a psychická záťaž  a až príliš skoré dospievanie. 

V našej materskej škole vytvárame priaznivú výchovno-vzdelávaciu klímu, ktorá je plná 

lásky, porozumenia, bezpečia a zábavy pre deti.  

Výchova a vzdelávanie budú zamerané na: 

a) výchovu a vzdelávanie detí orientovanú na oblasť zdravia, znižovanie chorobnosti, 

eliminovanie negatívnych vplyvov  u zdravotne oslabených detí, uplatňovanie 

humanistického prístupu a rešpektovanie práv a rovnoprávneho prístupu ku každému 

dieťaťu v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa a s Európskou chartou pre výchovu 

a vzdelávanie chorých detí a mládeže, právo na rozvoj vlastnej individuality so zreteľom  

na zdravotný stav chorého a zdravotne oslabeného dieťaťa, právo na celostný rozvoj 

osobnosti dieťaťa, v súlade s jeho možnosťami a schopnosťami, 

b) cielené a komplexné rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti detí, intenzívnejšie 

uplatňovanie  hovoreného slova, vytváranie priestoru na aktívnu komunikáciu, 

rozširovanie slovnej zásoby, spisovnej výslovnosti, počúvanie, písanie, čítanie, prácu          

s textom  s dôrazom na rešpektovanie rozvojovej úrovne jednotlivých detí, 

c)  na pochopenie významu  a ochrany zdravia pre človeka, jeho podporu, pochopiť 

dôležitosť pohybu  ako aj vplyv prírodného prostredia na upevňovania zdravia.  

d) na rozvíjanie elementárneho technického premýšľania, vedenie detí k tvorbe vlastných 

postupov, rozvíjanie zručností, kognitívnych spôsobilostí spojených s technikou 

a konštruovaním, rozvíjanie špecifických postojových charakteristík. 

 

 

2 VLASTNÉ CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA „Detský  svet“ 

 

Vlastné ciele smerom  k zameraniu: 

o zdokonaľovanie jednotlivých oblastí jazyka využívaním špecifických metód 

predčitateľskej gramotnosti súbežne s koordináciou a kognitívnymi stránkami rozvoja 

osobnosti  

o sprostredkovanie dieťaťu čo najpestrejších skúseností s poznávaním jazyka v oboch jeho 

podobách, hovorenej a písanej, z hľadiska pochopenia a jeho používania ako určitého 

systému, 
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o vytvorenie podmienok na to, aby sa poznávanie jazyka dialo zámerným a systematickým 

spôsobom, aby  toto poznávanie bolo pre dieťa hrou, ktorú ono samo bude aktívne 

vyhľadávať, 

o vedenie dieťaťa k uvedomovaniu si zmyslu a významu písania a čítania  pre každodenný 

život prostredníctvom zmysluplných, zámerne sprostredkovaných edukačných činností 

a hier, 

o podnecovanie detskej prirodzenej zvedavosti v súvislosti s písaným textom, utvárať 

u dieťaťa pozitívny vzťah ku knihám a literatúre, 

o vytváranie gramotne podnetného prostredia (napr.  formou rôznych  nástenok, písmená 

abecedy, čísla, menovky, využívaním digitálnych hračiek...), 

o vzdelávanie sa v danej oblasti prostredníctvom sebavzdelávania, kontinuálneho 

vzdelávania, 

o u detí rozvíjať návyky súvisiace so zdravým životným štýlom, rozvíjať ich fyzické 

a psychické zdravie, 

o bezpečnosť vo vzťahu k sebe aj iným- vedieme deti k ochrane zdravia svojho aj druhých 

o uvedomovanie si vlastného tela, 

o rozvíjanie pohybových schopností a zdokonaľovanie hrubej a jemnej motoriky, ovládanie 

pohybového aparátu a telesných funkcií, 

o rozvíjanie fyzickej a psychickej zdatnosti, 

o osvojovanie si poznatkov o tele a jeho zdraví, o pohybových činnostiach a ich kvalite 

o uľahčiť deťom prekonávať negatívne emocionálne dôsledky celej situácie choroby,  

o z detí so zdravotným znevýhodnením uplatňovať individuálny prístup zohľadňujúci 

zníženú výkonnosť ako aj zmeny v správaní, ktoré môžu nastať vplyvom choroby,  

o  usilovať sa o zamedzenie vzniku stresových situácií, pretože stres zvyšuje metabolické 

požiadavky na inzulín, 

o zdôrazňovať prednosti dieťaťa so zdravotným znevýhodnením- čo dieťa zvládne, v čom sa 

rovesníkom vyrovná, v čom  ich prevyšuje, 

o pomáhať dieťaťu prekonávať bariéry dané zdravotným znevýhodnením, 

o podporovať dieťa, aby samo a postupne skúšalo limity svojich možností, dávať mu 

príležitosti na poznanie vlastných limitov, 

o rozvíjať u detí technickú gramotnosť, rozvíjať elementárne technické premýšľanie,  

rozvíjať zručnosti, kognitívne spôsobilosti spojené s technikou a konštruovaním. 

 

Všeobecné ciele výchovy a vzdelávania: 

o vytvárať harmonické podmienky vo výchove a vzdelávaní detí predškolského veku 

a rešpektovať ich individuálne vývinové a vekové osobitosti, 

o poskytovať deťom podnety pre ich  rozvoj v kognitívnej, emocionálno-sociálnej 

a psychomotorickej oblasti, 

o viesť deti k podporovaniu ochrany svojho zdravia a zdravia iných, 

o vytvárať podmienky na úspech každého dieťaťa 

o uľahčiť deťom prekonávať negatívne emocionálne dôsledky celej situácie choroby,  

o rozvíjať u detí individuálny potenciál so zreteľom na zdravotný stav, podporovať 

sebapoznanie vo vzťahu k sebe a okoliu, 

o akceptovať potreby detí, 
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o napomáhať deťom získať dôveru v seba samých, 

o chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou a inými inštitúciami, 

o viesť deti k vzájomnej spolupráci a pomáhaniu si, 

o rozvíjať u detí empatiu, citové sebaovládanie sa (najmä v konfliktných situáciách, v hneve, 

zlosti), 

o obmedzovať ľahostajnosť dieťaťa (aby dieťa nebolo len prizerajúcim sa človekom, ale aby 

aktívne vystupovalo v snahe kooperovať, byť solidárny), 

o rozvíjať prosociálne správanie, schopnosti kultúrne komunikovať, 

o klásť dôraz na výchovu a vzdelávanie detí z rôzneho sociokultúrneho 

a socioekonomického prostredia, 

o vytvárať podnetné prostredie na rozvoj gramotnosti detí, 

o rozvíjať osobnosť dieťaťa formou hier, 

o podporovať tvorivosť, kreativitu a sebarealizáciu detí, 

o podporovať digitálnu gramotnosť detí, 

o poskytovať deťom  možnosť získať poznatky, hodnoty a schopnosti pre ochranu životného 

prostredia, 

o vytvárať u detí zdravé životné návyky  a postoje ako základ zdravého životného štýlu 

o rozvíjať psychickú a fyzickú zdatnosť detí, 

o dôsledne pripraviť deti na vstup do 1. ročníka ZŠ 

 

Riadime sa názvom knihy od Roberta Fulghuma: „Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som 

sa naučil v materskej škole“ 

 

 

3 STUPEŇ VZDELANIA 

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. 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. Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelania môžu vydať len materské školy zaradené do siete škôl a školských zariadení (v 

súlade so zákonom č. 596/203 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve). 
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4 OSOBITOSTI A PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA DETÍ SO ŠPECIÁLNYMI 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je dieťa, u ktorého je potrebné 

zabezpečiť ďalšie zdroje na podporu efektívnej výchovy a vzdelávania. Pod „ďalšími zdrojmi“ 

rozumieme podmienky, ktoré je potrebné  zabezpečiť navyše okrem typických podmienok pre 

vzdelávanie detí. Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby sú u dieťaťa diagnostikované 

školským zariadením výchovnej prevencie a poradenstva. 

U dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v materskej škole sa 

budeme snažiť vo všetkých organizačných formách vzdelávania vytvárať špecifické 

podmienky pre ich úspešné vzdelávanie a uspokojovanie ich špeciálnych výchovno-

vzdelávacích potrieb, ako napr.: 

o úprava podmienok (obsahu, foriem, metód, prostredia a prístupov) vo výchove 

a vzdelávaní pre dieťa, 

o zohľadnením špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb (vyplývajú zo 

zdravotného znevýhodnenia alebo nadania alebo vývinu dieťaťa v sociálne 

znevýhodnenom prostredí), 

o zabezpečenie odborného prístupu vo vzdelávaní – včasná špeciálno-pedagogická, 

psychologická, medicínska diagnostika, 

o materiálne podmienky - zahŕňajú špeciálne vyučovacie pomôcky, kompenzačné 

pomôcky, prístroje, úpravy prostredia (napr. bezbariérový prístup) a iné, 

o personálne podmienky – špeciálny pedagóg, logopéd,  v prípade integrovaného 

vzdelávania zníženie počtu detí v triede, vzdelávanie učiteľov, zdravotný asistent alebo 

zdravotná sestra 

o finančné podmienky - na zabezpečenie špeciálnych materiálnych, odborných 

a personálnych podmienok. 

 

Zohľadnenie týchto podmienok zabezpečí dieťaťu  rovnocenný prístup k vzdelávaniu, 

primeraný rozvoj schopností a osobnosti, ako aj dosiahnutie primeraného stupňa vzdelania 

a primeraného začlenenia do spoločnosti. 

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je spravidla: 

a)  dieťa  so zdravotným znevýhodnením, t. j. 

o dieťa so zdravotným postihnutím (s mentálnym postihnutím, so sluchovým postihnutím, 

so zrakovým postihnutím, s telesným postihnutím, s narušenou  komunikačnou 

schopnosťou, s  autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými  poruchami, 

s viacnásobným postihnutím), 

o dieťa choré, alebo zdravotne oslabené,  

o dieťa s vývinovými poruchami (poruchou aktivity a pozornosti, s oneskoreným, alebo 

nerovnomerným psychomotorickým vývinom);  

b)   dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia; 

c)   dieťa s nadaním, ktorý má zariadením výchovného poradenstva a prevencie 

diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. 
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5 DĹŽKA DOCHÁDZKY A FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 

Do materskej školy sa spravidla prijímajú deti od troch do šiestich rokov ak sú 

vytvorené podmienky môžu sa prijímať aj mladšie deti. Prednostne sa prijímajú deti 

s odloženou povinnou školskou dochádzkou a dodatočne odloženou povinnou školskou 

dochádzkou a deti rok pred vstupom do základnej školy. Dĺžka pobytu dieťaťa v materskej 

škole je zväčša tri roky a viac (deti s OPŠD). 

Naša materská škola má vytvorené podmienky aj pre výchovu a vzdelávanie detí chorých 

a zdravotne oslabených (deti s poruchami metabolizmu- diabetes mellitus). Pri prijímaní 

týchto detí sa dodržiavajú pravidlá pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

konkrétneho dieťaťa, ostatných detí v triede, ale aj učiteliek materskej školy, ktoré 

prichádzajú s deťmi do kontaktu. 

 

5.1 Špecifický prístup vo výchove a vzdelávaní detí chorých a zdravotne oslabených 

v podmienkach materskej školy 

 

Deti choré a zdravotne oslabené môžu byť vzdelávané v triede materskej školy spolu s inými 

deťmi.  

Dieťa choré a zdravotne oslabené nevyčleňujeme z kolektívu ostatných detí a neodmietame 

ich. Kolektív materskej školy je oboznámení s priebehom ochorenia, možnými obmedzeniami 

dieťaťa, so spôsobom používania kompenzačných pomôcok, či iných zariadení, ktoré dieťa 

používa, spôsobom  poskytovania prvej pomoci pri náhlom prepuknutí príznakov ochorenia. 

Pre dieťa s rôznymi ochoreniami je dôležité, aby sa mohlo v rámci svojich možností čo 

najintenzívnejšie zaradiť do kolektívu a zúčastňovať sa aktivít spolu s ostatnými deťmi, pri 

zabezpečení intenzívnejšej starostlivosti o dieťaťa zo strany učiteľky, alebo poprípade 

spoluúčasti rodičov dieťaťa. 

 

Pri deťoch chorých a zdravotne oslabených zohľadňujeme: 

o vplyv daného ochorenia na celkový osobnostný rozvoj dieťaťa 

o rýchlu unaviteľnosť dieťaťa 

o zníženú úroveň pozornosti a koncentrácie dieťaťa (ovplyvňovanú napr. podávaním liekov) 

 

Pred nástupom dieťaťa chorého a zdravotne oslabeného do materskej školy sa citlivo 

informujeme rodičov/zákonného zástupcu dieťaťa o: 

o celkovom obraze a stave dieťaťa pri ochorení 

o obmedzeniach, ktoré ochorenie pre dieťa a jeho okolie predstavujú 

o spôsobe používania a údržby kompenzačnej pomôcky/kompenzačných pomôcok 

o spôsobe podávania liekov, nutných pre dieťa v prípade náhleho prepuknutia príznakov 

ochorenia, o spôsobe poskytnutia prvej pomoci dieťaťu v prípade komplikácii pri ochorení 

o účinku liekov, ktoré sú dieťaťu priebežne podávané 

o špecifikách pri príprave a podávaní jedál (diéty pri poruchách metabolizmu, spôsob a čas 

podávania stravy) 
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V materskej škole vytvárame priaznivú atmosféru pre všetkých zúčastnených na výchove 

a vzdelávaní detí chorých a zdravotne oslabených. 

 

6 UČEBNÉ OSNOVY 

 

Učebné osnovy sú vypracované v rozsahu ustanovenom vzdelávacím štandardom príslušného 

vzdelávacieho programu v podobe vyhovujúcej zameraniu materskej školy. 

 

A. Výchovno-vzdelávacia ponuka pre oblasť zameranú na zdravie a pohyb: 

o pochopenie významu zdravého životného štýlu využitím rôznych básní, piesní, rozprávok, 

príbehov, obrázkov k danej téme, 

o využitím prosociálnych hier viesť deti k pochopeniu zdravotného oslabenia iných, 

o jednotlivými aktivitami k danej téme prezentovať deťom dôležitosť zdravej výživy 

a pravidelného pohybu, a tým ich podnecovať k uvedomovaniu si hodnoty zdravia 

a významu starostlivosti o svoje zdravie, 

o vytvárať takých aktivít, ktoré budú nabádať deti k uvedomovaniu si dôležitosti pohybu pre 

svoje zdravie- napr. zisťovanie pulzovej frekvencie v pokoji a počas pohybu, učiteľka môže 

na tomto príklade vysvetliť, že vďaka pravidelnému pohybu sa môže znížiť pulzová 

frekvencia počas pohybu, čo pomáha šetreniu srdce,... 

o  zameranie aktivít na správne držanie tela (napr. s využitím obrázkov, skupinových 

aktivít,...) 

o organizovanie rôznych stretnutí pre deti a rodičov zameraných k zdravému životnému 

štýlu, napr. zamerané na zdravú výživu, prevenciu obezity alebo podvýživy, spoločné 

pohybové aktivity a súťaže, výlety, turistiku,.. 

o organizovanie interných, externých krúžkov zameraných na pohybové aktivity- 

korčuľovanie, plávanie, detská joga, detský aerobik,... 

o každodenné začleňovanie zdravotných cvičení s deťmi, napr. dýchacie cvičenia, relaxačné 

cvičenia, naťahovacie a kompenzačné cvičenia, cvičenia na podporu správneho držania 

tela, posilňovacie cvičenia. 

 

B. Výchovno-vzdelávacia ponuka pre oblasť rozvíjania predčitateľskej gramotnosti: 

o priestor usporiadaný do centier aktivít so zaradením podnetných prvkov, v ktorých sú 

materiál a pomôcky na samostatnú prácu- deti sa v nich učia vzájomnej interakcii, 

využívaniu didaktického materiálu ako zdroja nových informácií, 

o centrá aktivít označené názvami a vybavené prislúchajúcimi predmetmi, 

o predmety označené názvami, napísanými veľkým tlačeným písmom umiestnenými v zornom 

poli dieťaťa,  

o fotografie detí a fotografie z rôznych akcií s napísaným sprievodným textom,... 

o pravidlá správania vytvorené/navrhnuté deťmi, 

o ranný odkaz- krátka správa spoluvytváraná deťmi a zapísaná učiteľkou o programe 

aktuálneho dňa,  

o kalendár dní, počasia, ročných období (do ktorého deti zaznamenávajú priebeh a zmeny 

počasia), 
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o kalendár oslávencov, vyhotovený v rôznych formách, kde je zaznamenávané, ktoré z detí 

má sviatok, 

o maľované čítanie- deti budú dotvárať svojimi obrázkami text, 

o zakladače/šanóny detí označené menom a symbolom 

o vytvárať vzťah ku knihám využitím kníh rôznych žánrov, detských časopisov, návštevou 

mestskej knižnice, besedami so spisovateľmi, 

o aktuálne básne, texty piesní, ktoré sa deti učia, umiestnené v triede v zornom poli, 

o slovná banka- rozstrihané slová/texty, ktoré deti spájajú do celkov podľa vzoru, 

o písmenkové a penové puzzle, 

o návody a schémy postupu práce, rôzne obrázky znázorňujúce rôzne činnosti, predmety, 

osoby, ktoré môže dieťa popisovať, kategorizovať, dejovo usporadúvať, 

o rozvíjať komunikačné zručnosti detí s využitím digitálnych technológií- mikrofón, kamera, 

fotoaparát, hovoriace štipce, hovoriace body, hovoriaca nástenka, elektronická kniha,... 

o pravidelnou komunikáciou s deťmi ich viesť k aktívnemu počúvaniu s porozumením 

myšlienky a informácie a k vlastnému vyjadrovaniu myšlienok, názorov, skúseností 

a poznatkov. 

 

C. Výchovno-vzdelávacia ponuka pre oblasť zameranú na rozvíjanie elementárnej 

technickej gramotnosti: 

o  zabezpečiť rôzne materiály, u ktorých môžu deti skúmať ich vlastnosti- tvrdý, mäkký, ostrý, 

drsný, ohybný, pružný,.. 

o  skúmanie rôznych prírodných materiálov 

o  využívať a spracúvať materiály pri modelovaní objektov alebo výrobe jednoduchých 

nástrojov 

o  práca s rôznymi druhmi skladačiek, stavanie podľa návodu, vytváranie vlastného návodu 

a následne zhotovenie daného predmetu 

o  obrazový materiál odkiaľ môžeme rôzny prírodný materiál získať 

o  vytvárať jednoduché kreslené postupy na zhotovenie predmetov, napr. pri skladaní 

papiera, zhotovenie kladky, starostlivosť o rastliny, viazanie šnúrok 

o  viesť k deti opisovaniu vlastných postupov pri zhotovovaní predmetu napr. využitím 

mikrofónu, kamery  

 

 

6.1 Učebné osnovy pre deti choré a zdravotne oslabené 

 

Učebné osnovy pre detí choré a zdravotne oslabené sú také isté ako pre intaktné deti. 

Obsahové a výkonové štandardy sú rovnaké ako pre intaktné deti. 

Pri ich plnení sa prihliada na aktuálny zdravotný stav konkrétneho  dieťaťa. 
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6.2 Východiská a princípy plánovania 

 

Pedagogická rada rozhodla o východiskách a princípoch plánovania výchovno-vzdelávacej 

činnosti a usporiadaniu obsahu vzdelávania, nasledovne: 

o učebné osnovy sa vzťahujú na obdobie školského vyučovania, 

o po obsahovej stránke je školský vzdelávací program rozdelený do desiatich vzdelávacích 

oblastí, ktoré obsahujú podtémy, súvisiace s ročnými obdobiami, sviatkami, zameraním 

materskej školy, 

o časové trvanie jednej vzdelávacej oblasti je jeden mesiac, 

o usporiadanie podtém v jednotlivých oblastiach nie je záväzné, učiteľka si sama zvolí, kedy 

sa bude danej podtéme venovať, sama si zvolí jej časové ohraničenie, prípadne bude 

podtémy na základe vzájomnej dohody s učiteľkou na triede presúvať alebo spájať. 

o systém rozvrhnutia vzdelávacích oblastí a plánovania uplatňujeme v rámci celej školy, 

prostredníctvom týždenných plánov, 

o výchovno-vzdelávací plán  pre daný týždeň vypracúva učiteľka rannej zmeny aj pre 

kolegyňu popoludňajšiu zmenu (po ich vzájomnej konzultácií), 

o plánovanie je tematické, zodpovedajúce záujmom a potrebám detí, reálnym podmienkam 

školy, plánované aktivity sú viaczložkové, v jednej sa môže plniť aj viac výkonových 

štandardov, 

o obsah vzdelávania určujú jednotlivé vzdelávacie oblasti a ich vzdelávacie štandardy, 

možno ich vzájomne kombinovať a integrovať (napr. podľa tematického zamerania), 

realizujú sa hlavne cez cielené vzdelávacie aktivity, 

o popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity slúžia na opakovanie a utvrdenie obsahu, 

napĺňanie cieľov, ktoré vyplývajú z profilácie školy, individuálne činnosti s deťmi, ktoré 

potrebujú individuálny prístup, 

o štátny vzdelávací program obsahuje výkonové štandardy, ktoré sa plnia celoročne, 

v každodenných činnostiach. Tieto výkonové štandardy sa nemusia plánovať, učiteľka si 

ich môže podľa potreby zaradiť do popoludňajšej cielenej aktivity, 

o stratégie, metódy a prostriedky volí učiteľka podľa osobných skúseností, odborných 

preferencií a vlastného výberu,  

o v čase letných prázdniny sa výchovno-vzdelávacie činnosť plánuje a realizuje formou 

voľných hier a hrových činností, 

o pri plánovaní výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľky dôsledne uplatňujú princípy 

inkluzívneho vzdelávania. Materská škola pre začlenené deti so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami vytvára 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 výchovno-vzdelávacími potrebami. 
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7 VYUČOVACÍ JAZYK 

 

V materskej škole Nedbalova 17, Nitra je štátny jazyk Slovenskej republiky- slovenský jazyk 

podľa § 12 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Výchova 

a vzdelávanie sa realizuje v štátnom jazyku a je v zhode so zriaďovacou listinou materskej 

školy. 

 

 

8 SPÔSOB A PODMIENKY UKONČOVANIA VÝCHOVY  A VZDELÁVANIA 

A VYDÁVANIE DOKLADU O ZÍSKANOM VZDELANÍ 

 

Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa spravidla v školskom  roku, v ktorom                    

do 31. augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahnu školskú spôsobilosť. 

Predprimárne vzdelávanie môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale 

podľa vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného 

lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku.   

Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o absolvovaní predprimárneho 

vzdelávania, ktoré vydáva materská škola, na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo 

zástupcu zariadenia. 

Doklad o absolvovaní predprimárneho vzdelávania dieťa obdrží počas slávnostnej rozlúčky 

s celou materskou školou. Osvedčenie sa vydáva na konci školského roka s dátumom 30. jún. 

V prípade, ak tento dátum vyjde na sobotu alebo nedeľu vydáva sa s dátumom posledného 

pracovného dňa pred týmto dátumom. Vydaniu osvedčenia nepredchádza žiadne hodnotenie 

dieťaťa. 

 

 

 

9  MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY 

 

Priestorové podmienky školy spĺňajú požiadavky stanovených právnych predpisov. Priestory 

sú dostatočne veľké, priestranné, slnečné a dobre osvetlené, prostredie vytvára celkovú 

pohodu pre deti.  

Prostredie materskej školy  spĺňa estetické a emocionálne kvality. Každá trieda je jedinečná 

a podnetná pre deti. Všetky miestnosti sú novo zrekonštruované.  

Klíma prostredia školy pozitívne vplýva na výkonnosť, hru, učenie a prácu detí, spĺňa 

estetické a emocionálne kvality. Materiálno-technické vybavenie je na  dobrej úrovni. 

Postupne podľa finančných možností budeme dopĺňať kvalitné hračky, detskú a pedagogickú 

knižnicu, učebné pomôcky,  didaktickú a audiovizuálnu techniku. 

Materiálno-technické vybavenie pre deti choré a zdravotne oslabené je rovnaké ako pre 

intaktné deti, dopĺňajú sa podľa aktuálnych potrieb týchto detí. 

Súčasťou vonkajšieho areálu je detské ihrisko s rôznymi hracími prvkami. Vonkajší areál 

využívame aj na edukáciu vďaka výsadbe rôznych rastlín, stromov. 
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Nadštandardné materiálno-technické a priestorové podmienky školy pozitívne ovplyvňujú 

plnenie stanovených cieľov a umožňujú komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa. 

Škola má veľmi dobré vybavenie učebnými pomôckami  smerom k zameraniu: 

- detské knihy rôznych žánrov- napr. leporelá, encyklopédie, rozprávkové knihy, 

bájky, detská poézia, kniha o dopravných značkách, kniha o vesmíre,... 

- edukačné knihy pre pedagógov- napr. knihy na predčitateľská gramotnosť, 

hudobnú výchovu, rozvoj pohybových zručností, environmentálne činnosti, pedagogická 

diagnostika, ja a moje telo,.. 

- didaktické obrázkové materiály, karty- napr. logopedické cvičenia, predtým 

a potom, čo je správne a čo nie, obrázky na rozvoj komunikačných zručností,... 

- didaktické technológie- včela Beebot, kamera Tuffcam, mikrofón, hovoriace štipce, 

hovoriace body, mikroskop, podložky pod včelu, zvuková stanica... 

- pomôcky a zostavy na pohybové činnosti- napr. polykarpova stavebnica, 

molitanové zostavy, šatky, kamene na rovnováhu, podložky s rôznym povrchom na 

chodidlá, lopty, obruče,.... 

- pomôcky k dopravnej výchove- značky, semafor, koberec- prechod pre chodcov, 

koberec- cesta,... 

- pomôcky potrebné pre rozvoj technickej gramotnosti  u detí – konštruktívne 

stavebnice, skladačky ... 

 

Postupne, v rámci finančných možností, budeme dokupovať ďalšie edukačné pomôcky, 

interaktívne pomôcky, doplnenie interaktívnych tabúľ do jednotlivých tried. 

 

 

 

10 VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ 

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí sa uskutočňuje priebežne počas dňa vo 

výchovno-vzdelávacom  procese.  Pri evaulvácii vychádzame z evaulvačných otázok 

zaradených v Štátnom vzdelávacom programe.  rámci hodnotenia detí sa vedú písomné 

záznamy o deťoch v pedagogickej diagnostike, v ktorej je zaznamenaná úroveň schopností 

detí. Uskutočňuje sa vstupná, priebežná a výstupná diagnostika.  

 

Hodnotenie, ktoré zabezpečuje výber najvhodnejšieho spôsobu na dosiahnutie hodnoty, je 

podmienkou rozhodovania o postupoch a cieľoch činnosti. Vychádza z cieľov a úloh školy. 

Konkretizácia cieľov hodnotenia  je pretransformovaná na  podmienky našej materskej školy: 

o hodnotenie má byť spätnou väzbou pre učiteľa – učiteľ má posúdiť, ako úspešne sa mu    

darilo  dosiahnuť vopred stanovené ciele a ako  môže odstrániť,  prípadne napraviť    

nedostatky, 

o hodnotenie má poskytovať deťom spätnú väzbu o nových  pokrokoch, 

o hodnotenie má deti motivovať k vlastnému sebazdokonaľovaniu a rozvíjaniu vlastných 

schopností, 

o hodnotenie slúži ako podklad pre vedenie záznamu o pokrokoch dieťaťa ( portfólio) 
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o hodnotenie umožňuje poskytnúť doklady o momentálnom stave dieťaťa, jeho  

psychickom, duševnom a emocionálnom rozpoložení, 

o hodnotenie umožňuje posúdiť pripravenosť dieťaťa pre ďalšie učenie sa. 

 

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí je podrobne rozpracovaný v Pláne vnútornej 

kontroly. 

 

 

 

 

11  VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

 

Kontrolnú činnosť v materskej škole  vykonáva riaditeľka školy, prípadne poverený 

pracovník. Je zameraná na rôzne oblasti:  

o pedagogická činnosť 

o prevádzková činnosť 

Kontrolná činnosť sa uskutočňuje podľa plánu, náhodne aj podľa aktuálnej potreby. 

 

Problematika je podrobne rozpracovaná v  Pláne vnútornej kontroly školy. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

PRÍLOHY 

 

 

VZDELÁVACIE OBLASTI  

 

 

Po obsahovej stránke je školský vzdelávací program rozdelený do desiatich  vzdelávacích 

oblastí, ktoré obsahujú podtémy, súvisiace s ročnými obdobiami, sviatkami, zameraním 

materskej školy. Časové trvanie jednej vzdelávacej oblasti je jeden mesiac. 

Usporiadanie podtém vo vzdelávacích oblastiach nie je záväzné, učiteľka si sama zvolí, kedy 

sa bude danej podtéme venovať, sama si zvolí jej časové ohraničenie, prípadne bude pod témy 

na základe vzájomnej dohody s učiteľkou na triede presúvať alebo spájať. 

 

Ponuka podtém k zameraniu MŠ sú zvýraznené červenou farbou. 

 

 

Mesiac 

 

Témy 

 

Podtémy 

September 
VITAJTE V MATERSKEJ 

ŠKOLE 

Moja škôlka  
Ja, moja rodina a moji kamaráti 

Bezpečne do škôlky 

Ľudia a ich práca 

Malý záchranár 

Jeseň a jej farby 

Mesto a dedina 

Október DARY PRÍRODY 

Moja babka a môj dedko 

Košík plný vitamínov 

Zdravá výživa 

Bacily nás ohrozujú 

Ľudské telo 

Zmyslami vnímam svet okolo seba 

Počasie na jeseň 

November JESENNÝ ČAS  

Sťahovavé vtáky na jeseň 

Živá a neživá príroda 

Zvieratká v lese na jeseň 

Stromy a kríky 

Malí technici 

Vesmír a jeho tajomstvá 

Média okolo nás 

December ČAS ZÁZRAKOV 

Predmety a ich tvary 

Mikuláš a čertíci 

Vianočné zvyky 

Svieť nám stromček jagavý 

Varíme, pečieme a sviatky chystáme 

Snehová kráľovná 

Vinšujem Vám krásne sviatky 
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Január 
V KRÁĽOVSTVE SNEHU A 

ĽADU 

Rok a jeho rodina 

Ako sa mení deň 

Časové vzťahy 

Zima je čarovná 

Snehová vločka rozpráva 

Keď vonku mrzne a fúka 

Zimné hry a  športy 

 

Február 

 

ČAROVNÝ SVET 

Zvieratká a vtáky v zime 

Fašiangy, Turíce 

Je tu karneval 

My sme malí muzikanti 

Malí remeselníci 

Predmety a ich vlastnosti 

V obchode 

 

Marec 

 

 

ROZPRÁVKOVÝ SVET 

 

 

Zábavná knižnica 

Z rozprávky do rozprávky 

Zahrajme si divadlo 

Kniha je náš kamarát 

Čarovná ceruzka 

Jar sa prebúdza 

Jarné kvety 

 

Apríl 

 

JARNÝ ČAS 

Počasie na jar 

Veľkonočné sviatky 

Sťahovavé vtáky na jar 

Deň Zeme 

Mikrokozmos – hmyz 

Príbeh jednej kvapky 

Malí vedci a bádatelia 

 

Máj 

 

SVET OKOLO NÁS 

Moja rodina 

Záhradné a lúčne kvety 

Na dvore býva sliepočka naša 

Živočíchy planéty 

V zdravom tele, zdravý duch 

Slovensko moja vlasť 

Nitra, moja Nitra 

 

Jún 

 

ČAS LETA PRICHÁDZA 

Šťastné deti 

Obyvatelia planéty 

Letné hry a športy 

Cesta nie je ihrisko 

Hráme sa na školu 

Vodná krajina 

Holá, holá, leto volá 
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SEPTEMBER 

Téma Podtémy 

 

 

VITAJTE V MATERSKEJ 

ŠKOLE 

Moja škôlka  
Ja, moja rodina a moji 

kamaráti 

Bezpečne do škôlky 

Ľudia a ich práca 

Malý záchranár 
Jeseň a jej farby 

Mesto a dedina 

 

Charakteristika vzdelávacej oblasti: 

Cieľom obsahového celku je uľahčiť deťom adaptačný proces, oboznámiť ich s 

prostredím materskej školy, interiérom, exteriérom a pravidlami triedy. Deti sa zoznámia a 

spoznajú tých, ktorí sa o nich budú  v MŠ starať. Predstavia seba, svoju rodinu a spoznajú 

nových kamarátov. Zoznámia sa s rozdielmi medzi mestom a dedinou, spoznajú prácu ľudí 

a oboznámia sa so základmi prvej pomoci a jej poskytovaním. V rámci spoznávania okolia 

deti získajú poznatky o dopravných prostriedkoch a pravidlách cestnej premávky. Ďalej, 

cieľom obsahového celku je oboznámiť sa s ročným obdobím Jeseň, typickými znakmi tohto 

obdobia a  farbami.  

 

OKTÓBER 

 

Téma Podtémy 

 

 

 

DARY PRÍRODY 

Moja babka a môj dedko 

Košík plný vitamínov 

Zdravá výživa 

Bacily nás ohrozujú 
Ľudské telo 

Zmyslami vnímam svet okolo 

seba 

Počasie na jeseň 

 

Charakteristika vzdelávacej oblasti: 

Cieľom obsahového celku je oboznámiť sa s druhmi ovocia, zeleniny, s ich zberom 

a uskladňovaním,... Zoznámia sa aj s dôležitosťou zdravej výživy, zdravým životným štýlom 

a prevenciou pred ochoreniami. Následne sa oboznámia s ľudským telom,  jeho funkciami a 

zmyslami. Počas tohto mesiaca sa deti oboznámia so životom najstaršej generácie  

a predstavia kamarátom   svojich  starých rodičov. 

Počas tohto obdobia sa môžu uskutočniť rôzne akcie – šarkaniáda, tekvičky, deň Jablka, 

rôzne športové súťaže a aktivity. 
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NOVEMBER 

 

Téma Podtémy 

JESENNÝ ČAS 

Sťahovavé vtáky na jeseň 

Živá a neživá príroda 

Zvieratká v lese na jeseň 

Stromy a kríky 

Malí technici 
Gaštankové dobrodružstvá 

Vesmír a jeho tajomstvá 

Média okolo nás 

 

Charakteristika vzdelávacej oblasti: 

 Cieľom obsahového celku je rozvíjať u detí zodpovedný postoj k prírode a svetu okolo 

nás. Na základe pozorovania a bádania sa oboznámia s prvkami živej a neživej prírody, 

spoznajú život sťahovavých vtákov, život zvierat  u nás na jeseň a ich prípravu na zimu. 

Spoznajú druhy stromov a rozdiely medzi stromom a kríkom. Na konci mesiaca si deti 

prehĺbia poznatky o vesmíre, hviezdach a planétach. Využívať pri výuke budeme rôzne 

interaktívne softvéry, programy, digitálne hračky a techniku, prostredníctvom ktorých si deti 

budú upevňovať a prehlbovať získané poznatky. 

Počas tohto obdobia sa deti môžu postarať o okolie a dvor MŠ, môžu vyrobiť rôzne kŕmidla  

pre vtáky, ktoré neodlietajú na juh, môžu navštíviť hvezdáreň v Nitre a zapojiť sa do rôznych 

výtvarných súťaží. Súťaže si môžu vymyslieť aj v rámci materskej školy. 

 

DECEMBER 

 

 

Téma Podtémy 

ČAS ZÁZRAKOV 

Predmety a ich tvary 
Mikuláš a čertíci 

Vianočné zvyky 

Svieť nám stromček jagavý 

Varíme, pečieme a sviatky 

chystáme 

Snehová kráľovná 

Vinšujem Vám krásne sviatky 

 

Charakteristika vzdelávacej oblasti: 

Mesiac december je časom zázrakov najmä pre deti, je vhodný na rozvíjanie citových vzťahov 

k svojim blízkym. Mikuláš a Vianoce sú hlavným dôvodom,  prečo majú toto obdobie 
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najradšej deti. Spoločne s celou rodinou sa pripravujú na prežitie týchto sviatkov. Pri 

utváraní emocionálnej sféry dieťaťa je potrebné vytvárať v materskej škole situácie, v ktorých 

sa dieťa oboznamuje s rôznymi spôsobmi vyjadrenia svojich emócií ( radosť, údiv, záujem, 

smútok, hnev, strach ) s cieľom  pochopiť vlastný emocionálny stav a emocionálny stav 

ostatných. Nielen doma, ale aj v MŠ  spoznávajú zvyky a tradície, pripravujú sa na vianočnú  

besiedku, ktorú budú tráviť v spoločnosti svojich rodičov. Deti sa aktívne podieľajú na 

príprave sviatkov spoločenských udalostí a to prezentáciou básní, piesní, scénok a tančekov. 

V tento sviatočný čas si vysvetlíme význam vianočných sviatkov pre rodinu, oboznámime sa s 

históriou, tradíciami a zvykmi. Budeme pestovať u detí pozitívny, láskavý vzťah ku svojim 

kamarátom, rodičom, ale aj zvieratkám, učiť ich navzájom si pomáhať, prejaviť uznanie, 

pochvalu, vedieť sa obdarúvať. 

 

JANUÁR 

Téma Podtémy 

V KRÁĽOVSTVE 

SNEHU A ĽADU 

Rok a jeho rodina 

Ako sa mení deň 

Časové vzťahy 

Zima je čarovná 

Snehová vločka rozpráva 

Keď vonku mrzne a fúka 

Zimné hry a  športy  
 

Charakteristika vzdelávacej oblasti: 

Najchladnejšie obdobie v roku, čas zimných radovánok, zimných športov, ktoré  deťom 

prinášajú  veľa radosti a umožňujú  šantenie pri hre a športovaní. Zimná príroda prináša 

množstvo tajomstiev a prekvapení, s ktorými sa deti oboznamujú prostredníctvom zážitkového 

učenia v priamom kontakte s prírodou, ale aj informácií z médií, rozprávok, básní, piesní 

a hier. Poznatky získavajú a utvrdzujú si v jednotlivých oblastiach pomocou manipulácie 

s predmetmi, skladaním obrázkov, využívaním rôznych výtvarných techník a vyučovacích 

metód, rozvíjajú si predčitateľskú gramotnosť. Aktivity zaraďované v rámci vzdelávacej 

podoblasti Zdravie a zdravý životný štýl by mali nielen prezentovať deťom dôležitosť zdravej 

výživy alebo pravidelného pohybu, ale podnecovať ich k uvedomeniu si hodnoty zdravia a 

významu starostlivosti o svoje zdravie.  Preto u detí podporujeme všestranný rozvoj a často 

deti samé v spontánnych aktivitách skúšajú aj náročnejšie úlohy.  Ozrejmíme si časové vzťahy 

jedného roka, mesiaca, týždňa a dňa.  
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FEBRUÁR 

Téma Podtémy 

ČAROVNÝ SVET  

Zvieratká a vtáky v zime 

Fašiangy, Turíce 

Je tu karneval 

My sme malí muzikanti 

Malí remeselníci 

Predmety a ich vlastnosti 
V obchode  

 

Charakteristika vzdelávacej oblasti: 

Február je mesiacom radosti, zábavy a fašiangových osláv, stretávania sa s druhými, 

vytvárania si priateľských vzťahov a na základe toho rozvíjania kladných emócií. Oblasť 

umenia a kultúry je rozvíjaná  v praktických činnostiach narábaním s výtvarnými technikami, 

farbami, v uplatňovaní tanečných prvkov. V kontakte s inými ľuďmi, s komunikovaním s nimi 

a primeraným vystupovaním sa rozvíja  oblasť človek a spoločnosť. Pomocou jednotlivých 

tém v obsahovom celku deťom priblížime fašiangové slávnosti, budeme rozširovať poznatky 

o tradičných remeslách a hudobných nástrojoch, naučia sa rozlišovať jednotlivé ľudské 

povolania. Deti si utvrdia svoje poznatky o živote vtákov počas zimy a starostlivosti o ne. 

K danému obsahovému celku je  volená  aktivita  „ Karneval“ v materskej škole. Podtémou 

V obchode sa budeme snažiť deťom priblížiť finančnú gramotnosť. Podtémou Malí 

remeselníci a Predmety a ich vlastnosti budú deti spoznávať rôzne materiály, oboznamovať sa 

kde sa dajú v prírode získať, spoznávať a skúšať rôzne remeslá, ktoré nie sú v dnešnej dobe 

bežné. 

 

MAREC                                                                                                                     

Téma Podtémy 

ROZPRÁVKOVÝ SVET 

Zábavná knižnica 

Z rozprávky do rozprávky 
Zahrajme si divadlo 

Kniha je náš kamarát 

Čarovná ceruzka 
Jar sa prebúdza 

Jarné kvety  

 

Charakteristika vzdelávacej oblasti: 

 Obsahový celok je zameraný na marec „Mesiac knihy“ a prebúdzanie prírody s 

príchodom jari. Cieľom je u detí formovať pozitívny vzťah ku knihám a rozvíjať ich citový 

život literatúrou v oblasti jazyk a komunikácia. V súvislosti s knižnou tvorbou deti  získavajú 

poznatky o vzniku knihy a zároveň si osvojujú základné pravidlá narábania s knihou. 
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Upevňujú si vzťah ku knihám a prostredníctvom rôznych rozprávok majú možnosť  nahliadnuť 

do sveta fantázie, kúziel a čarov. Cez tému  zameranú na  prebúdzanie jarnej prírody sa 

oboznamujú nielen s rastlinami a typickými jarnými kvetmi. Celý mesiac sa nesie v radostnej 

atmosfére piesní, hier so spevom, básní a rozprávok, čím je u detí zabezpečený rozvoj v  

oblasti umenie a kultúra. Z hľadiska predčitateľskej gramotnosti sa zameriame na 

priraďovanie grafém k obrázkovej podobe slova a aj pomocou tejto činnosti budeme zvyšovať 

záujem detí o písmená, číslice a knihy. 

V rámci tohto obsahového celku sa môžu  nacvičiť s deťmi scénky z rozprávok, spraviť 

spoločné akcie pre deti zo škôlky, ale aj iných MŠ, ako napríklad zážitkové čítanie, hľadanie 

stratenej rozprávky a iné.  

 

 

 

APRÍL 

Téma Podtémy 

JARNÝ ČAS 

Počasie na jar 

Veľkonočné sviatky 

Sťahovavé vtáky na jar 

Deň Zeme 

Mikrokozmos – hmyz 

Príbeh jednej kvapky 

Malí vedci a bádatelia  

   

Charakteristika vzdelávacej oblasti: 

Obsahový celok je zameraný na skúmanie rozkvitajúcej  a prebúdzajúcej sa po zime prírody,  

jej rastlinného, živočíšneho a hmyzieho mikrosveta, a aj sveta neživej prírody. Ťažisko je v 

rozvíjaní prírodnej gramotnosti u detí, schopností systematického skúmania a pozorovania. 

Poskytuje priestor pre umelecké sebavyjadrenie sa  dieťaťa, citlivé estetické vnímanie 

pestrosti, bohatosti a rôznorodosti rastlinnej a živočíšnej ríše v neskoršom jarnom období a 

dodržiavanie sviatkov a tradícií počas veľkej noci. Na konci mesiaca sa deti budú venovať 

rôznym pokusom a objavom, práci s technickými náčrtmi, rozvíjanie konštrukčných zručností. 
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MÁJ  

Téma Podtémy 

SVET OKOLO 

NÁS 

Moja rodina 

Záhradné a lúčne kvety 

Na dvore býva sliepočka naša 

Živočíchy planéty 

V zdravom tele, zdravý duch 
Slovensko moja vlasť 

Nitra, moja Nitra 

Charakteristika vzdelávacej oblasti: 

Obsahový celok je zameraný na  objavovanie  vzniku nového života v ríši domácich zvierat  

a rôznorodosť živočíšnej ríše na zemi v oblasti človek a príroda, ďalej je zameraný na 

rozvíjanie povedomia detí o širšom až užšom priestore obývanom človekom, pričom 

postupujeme od prostredia rodiny ako najužšieho a najintímnejšieho prostredia, ktorý 

zdieľame s najbližšími, až po širšie prostredie ako je svet okolo nás. Národnú spolupatričnosť 

a porozumenie konceptu národnosti podporujeme poznávacími aktivitami prezentujúcimi 

symboly, krásy a históriu Slovenska. Poznávame mesto Nitra ako svoj domov, ale aj jeho 

históriu a súčasnosť bádateľskými aktivitami vedúcimi k elementárnemu chápaniu dejinnej 

časovej línie. Oslavami Dňa matiek a otcov prechádzajú témy, hry a  aktivity rozvíjajúce pocit 

sociálnej zakotvenosti, spolupatričnosti s rodinou, jedinečnosti každej osobnosti. 

 

JÚN  
Téma Podtémy 

ČAS LETA 

PRICHÁDZA 

Šťastné deti 

Obyvatelia planéty 

Letné hry a športy 
Cesta nie je ihrisko 

Hráme sa na školu 

Vodná krajina 

Holá, holá, leto volá 

 

 

Charakteristika  vzdelávacej oblasti: 

Prostredníctvom obsahového celku zameriavame pozornosť detí na chápanie a tolerovanie 

ľudí s odlišnosťami kultúrnymi, rasovými a telesnými, ich vnímanie ako prirodzeného javu      

v národnom aj medzinárodnom kontexte. Letné obdobie je ideálne na hry s vodou, poznávanie 

vody a vodných tokov, skúmanie vody nielen ako zaujímavej látky, ale aj ako podmienky 

života na Zemi. Blížiace sa dovolenkové obdobie poskytuje  široký priestor pre rozšírenie 

poznania a povedomia detí o vzdialených krajinách a cestovaní rôznymi spôsobmi z rôznych 

dôvodov. 
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