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1. Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania 

 

 Ciele výchovy a vzdelávania vymedzené v Školskom vzdelávacom programe 

S MACKOM UŠKOM PO CELÝ ROK sú koncipované v súlade s cieľmi a požiadavkami 

zákona č. č. 138/19.Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Štátneho 

vzdelávacieho programu pre deti so zdravotným znevýhodnením pre predprimárne 

vzdelávanie v materských školách. Sú rozpracované na konkrétne podmienky 

a korešpondujú s poslaním MŠ. Zameranie MŠ zodpovedá potrebám detí a potrebám ich 

najbližšieho okolia- rodiny. 

Školský vzdelávací program akceptuje všetky deti navštevujúce MŠ (deti so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami.   

V praxi materskej školy sa plnia nasledovné ciele:  

▪ afektívne – ich dosahovanie je hlavným zámerom výchovy, preto sa nazývajú tiež ciele 

výchovné 

▪ psychomotorické – pretože dominujú najmä v praktických činnostiach, nazývajú sa tiež 

ciele výcvikové 

▪ kognitívne (poznávacie) – keďže prevažujú pri vzdelávaní, nazývajú sa tiež ciele 

vzdelávacie 

Afektívne (výchovné) ciele:  

▪    uľahčiť dieťaťu plynulú adaptáciu na nové prostredie pri vstupe do MŠ (poskytujeme  

      možnosť postupne dávkovaného adaptačného pobytu od jednej do štyroch hodín) i pri  

     prechode do primárneho vzdelávania v ŠZŠ, prípadne v ZŠ  

▪ rozvíjať a podporovať schopnosť detí kooperovať v skupine 

▪ utvárať elementárne sociálne zručnosti a ich použitie v reálnom živote 

▪ rozvíjať možnosť komunikácie s rovesníkmi i dospelými, napomáhať utváraniu 

medziľudských vzťahov 

▪ rozvíjať pozitívne osobnostné vlastnosti detí 

▪ rozvíjať základy prosociálneho a enviromentálneho cítenia 

▪ rozvíjať a podporovať zdravé sebavedomie a sebaistotu detí 

Psychomotorické (výcvikové) ciele: 

▪ napomáhať primeranému rozvíjaniu pohybových schopností detí (hrubá a jemná 

motorika) 



Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1 Bratislava 

 

4 

 

▪ rozvíjať samostatnosť detí pri sebaobslužných úkonoch v oblasti osobnej hygieny, 

obliekania, stolovania 

▪ cvičiť uchopovanie a manipuláciu s predmetmi dennej potreby, s náčiním, náradím 

(bezpečným pre dieťa) 

▪ vytvárať elementárne pracovné zručnosti vedúce k celkovej samostatnosti dieťaťa 

▪ utvárať a rozvíjať základné grafomotorické zručnosti 

▪ utvárať návyk šetrného zaobchádzania so zariadením triedy (hračky, knižky, pomôcky) 

▪ pestovať zmysel pre poriadok – udržiavanie poriadku v spoločných i osobných veciach 

▪ vytvárať návyk dokončiť začatú činnosť 

Kognitívne (vzdelávacie) ciele 

▪ rozvíjať zmyslové vnímanie detí, rozširovať vedomostný obzor detí smerom od 

blízkeho k vzdialenejšiemu, od jednoduchšieho k zložitejšiemu 

▪  utvárať základné predmatematické myslenie (orientácia v priestore – v mikropriestore, 

v makropriestore, orientácia vo farbách, veľkostiach a tvaroch, orientácia v množstve) 

▪ rozvíjanie rozumových schopností a myslenia prostredníctvom praktických činností 

(hrových aktivít) 

▪ posilňovanie pamäťových schopností detí 

▪ prebúdzanie a stimulovanie vlastnej aktivity detí formou hrových činností 

▪ rozvíjanie komunikačných schopností detí – stimulovanie detí k používaniu verbálnej 

a neverbálnej komunikácie (podľa individuálnych možností). 

Prostredníctvom uvedených cieľov sa materská škola približuje k splneniu hlavného cieľa 

a tým je pripravenosť na primárne vzdelávanie a začlenenie detí do života spoločnosti pri 

rešpektovaní jedinečnosti a možností každého dieťaťa. Ide o vytvorenie takých podmienok, 

v ktorých sa rozvíja detská osobnosť v celistvosti – po stránke percepčno-motorickej, 

kognitívnej i sociálno-emocionálnej. 

Špecifické ciele, ktoré si stanovila ŠZŠ s MŠ, Karpatská 1 v Bratislave: 

▪ vytváranie a rozvíjanie elementárnych pracovných a sebaobslužných zručností 

vedúcich  k celkovej samostatnosti dieťaťa 

▪ skvalitňovanie komunikačných schopností detí ako dôležitého predpokladu úspešného 

prechodu do primárneho vzdelávania. Špecifikom je používanie metód AAK pre 

nehovoriace deti (gestá, výmenný obrázkový systém) 
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▪ nasmerovanie spolunažívania detí k vzájomnej akceptácii a spolupatričnosti (využitie 

nehomogénnosti skupiny - deti s mentálnym postihnutím, deti s narušenou 

komunikačnou schopnosťou a iné )  

Spoločenské nároky na činnosť materskej školy sa v súčasnosti neustále zvyšujú. Hlavným 

kritériom sa stáva v prvom rade kvalitná výchova a vzdelávanie. Ciele výchovy a 

vzdelávania v našej MŠ vychádzajú nielen z hlavných cieľov výchovy a vzdelávania 

uvedených v §4 Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ale korešpondujú so špecifikami detí so 

špeciálnymi výchovnými potrebami. Naša materská škola v súčinnosti s centrom 

špeciálno- pedagogického poradenstva zastrešuje odbornú starostlivosť o deti z takýmito 

potrebami v oblasti výchovy a vzdelávania. Základným východiskom je však vnímanie 

dieťaťa ako súčasť celého ekosystému rodiny... Tento postoj vytvára priestor pre 

kooperáciu, spoluprácu a podporu rodine s dieťaťom so zdravotným znevýhodnením. Ciele 

preto formulujeme v zmysle zvýšenia kompetencií daného dieťaťa a jeho úspešnej 

socializácie v rámci rodiny a širšieho prostredia. Základným postojom materskej školy je 

smerovanie k inklúzii.  

 

2. Stupeň vzdelania a vydávanie dokladu o dosiahnutom vzdelaní 

 

 Absolvovaním posledného ročníka vzdelávania v materskej škole získa dieťa 

predprimárne vzdelanie.  

3. Vlastné zameranie školy 

„Pedagogický prístup v materskej škole  

  sa opiera o pozitívnu výchovu  

založenú  na láske a dôvere k dieťaťu.“ 

 

Inklúzia 

Naša materská škola je zameraná na deti so špeciálnymi výchovnými potrebami. Vnímame 

osobitosti týchto detí a v našom prístupe sa snažíme nielen poskytnúť im odbornú výchovu 

a vzdelávanie, ale byť nápomocní v ich začleňovaní v najbližšej rodine a následne širšom 
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sociálnom prostredí. Život rodiny s dieťaťom s postihnutím je mnoho krát veľmi zložitý a 

náročný. Našou snahou je pomôcť dieťaťu zlepšiť jeho kompetencie a pomôcť rodine 

adaptovať sa na náročnú životnú situáciu.  

Inkluzívne vzdelávanie je inovatívny prístup v oblasti vzdelávania, ktorý predovšetkým 

zdôrazňuje právo každého dieťaťa na kvalitné vzdelávanie. UNESCO definuje inkluzívne 

vzdelávanie ako flexibilný proces s cieľom tvoriť prostredie, v ktorom je možné uspokojiť 

rôznorodé vzdelávacie potreby každého jedinca bez výnimky. Vďaka podpore detí so 

špecifickými potrebami a prostredníctvom ich plnohodnotnej účasti na vzdelávaní, 

inkluzívny prístup má predpoklad zvyšovať úspešnosť detí so špecifickými potrebami a 

predchádzať ich dištancovaniu sa od vzdelania. * 

V našom ponímaní vnímame tri piliere inklúzie  

• Inklúziu ako  proces -Inklúzia predstavuje nekončiace úsilie o nachádzanie 

individuálnych a systémových odpovedí na neustále sa meniacu diverzitu v 

spoločnosti a v školách. Inklúzia znamená nachádzať spôsoby ako žiť s 

rôznorodosťou a ako čerpať z rôznorodosti. 

• Inklúzia súvisí s identifikáciou a odstránením bariér  

• Inklúzia znamená prítomnosť, účasť, úspech a šťastie všetkých detí. 

zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Inkluz%C3%ADvne_vzdel%C3%A1vanie 

  

4. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania 

V materskej škole je realizovaná niekoľkoročná dochádzka, spravidla ide o tri až štyri 

roky. Základnými aplikovanými formami výchovy a vzdelávania sú poldenná a celodenná.  

 

5.  Učebné osnovy 

 

Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu sú vzdelávacie štandardy 

jednotlivých vzdelávacích oblastí Štátneho vzdelávacieho programu pre deti so 

zdravotným znevýhodnením pre predprimárne vzdelávanie v materských školách. 

https://sk.wikipedia.org/wiki/UNESCO
https://sk.wikipedia.org/wiki/Vzdel%C3%A1vanie
https://sk.wikipedia.org/wiki/R%C3%B4znorodos%C5%A5
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6. Vyučovací jazyk 

Vyučovacím jazykom v špeciálnej základnej škole s materskou školou Karpatská  

Bratislava je jazyk slovenský.  

 

7.  Spôsob a podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie 

dokladu o získanom vzdelaní 

V súlade s dikciou školského zákona a vyhlášky o materských školách sa ukončuje 

predprimárne vzdelávanie detí spravidla v školskom roku, v ktorom dieťa do 31. augusta 

dosiahne šiesty rok veku (v prípade odloženia školskej dochádzky siedmy rok). 

Špeciálna základná škola s materskou školou, Karpatská 1 v Bratislave je zaradená do siete 

škôl, čo ju oprávňuje vydať osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania ako 

dokladu o získanom stupni vzdelania (v súlade so zákonom č. 596/203 Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve). 

V uplynulých rokoch bolo našim zvykom rozlúčiť sa s predškolákmi na koncoročnej 

besiedke, kde za prítomnosti rodičovského publika sa deti prezentovali kultúrnym 

programom a prevzali si albumy, príp. knihy ako spomienku na obdobie prežité v MŠ. Po 

programe nasleduje už tradične posedenie v záhrade. 

 

8. Materiálno – technické a priestorové podmienky 

Materská škola má dve pracoviská: 

elokované  pracovisko materskej školy Mišíkova, materská škola s dlhoročnou tradíciou 

(založená v roku 1971) sa nachádza v prvom obvode Bratislavy vo vilovej štvrti Ide 

o materskú školu rodinného typu s nižším počtom detí v triedach, čo umožňuje 

individuálny prístup ku každému dieťaťu. Budova stojí na záhradnom pozemku, ktorý 

poskytuje kontakt detí s prírodou (veveričky, vtáctvo, kvetinové hriadky, ...). Prírodné 

prostredie dáva deťom možnosť rozvoja hrubej motoriky formou pohybových hier, 

prekonávaním terénnych prekážok ako i pohybu na trojkolkách, šliapacích vozidlách, na 

umelo vybudovanej vysokooplotenej terase. Rozvíjanie jemnej motoriky a tvorivých 

schopností umožňujú dve pieskoviská. Rozvoju koordinácie a sociálnych kompetencií 

pohybov napomáha účelové vybavenie ihriska. 
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 Poloha materskej školy umožňuje vykonávať vychádzky s výchovným zameraním 

do blízkeho lesoparku Horský park v každom ročnom období za účelom oboznamovania sa 

s prírodou priamo v prírodnom prostredí. 

Triedy v materskej škole sú atypické, vzhľadom na pôvodnú architektúru – eklektickú vilu. 

Keďže priestorové vybavenie neumožňuje zriadiť účelové spálne, deťom sa na 

popoludňajší odpočinok rozkladajú ležadlá.. Triedy majú číselné označenie: 1.-4. trieda. 

V materskej škole sa nachádza pracovňa logopédky, ktorá s deťmi denne  pracuje. 

Karpatská 1, Bratislava 

Materská škola sa nachádza v oddelenej časti budovy školy. Ide o historickú účelovú 

budovu v blízkosti hlavnej železničnej stanice Bratislava. Tri triedy sú veľkorysé rozlohou. 

Rekonštrukciou sme zvýšili komfort a estetiku hygienických zariadení a výmenou okien 

zlepšili energetické vlastnosti budovy. V rámci predškolského oddelenia sa nachádza 

pracovňa logopédky, ktorá s deťmi denne  pracuje. Pre stravovanie deti využívajú výdajňu 

spoločne so základnou školou podľa daného harmonogramu. Keďže priestorové vybavenie 

neumožňuje zriadiť účelové spálne, deťom sa na popoludňajší odpočinok rozkladajú 

ležadlá.. Triedy majú číselné aj slovné označenie: 5. trieda- lienky, 6. trieda- mravčeky, 7. 

trieda –žabky. K vybaveniu materskej školy patrí aj účelové detské ihrisko po aktuálnej 

rekonštrukcii. Ihrisko je využívané tak na vzdelávacie aktivity ako i na pobyt vonku 

a zdravotné cvičenie detí.  

Vybavenie materskej školy: 

Každá trieda je jedinečná a podnetná pre deti. Hračky patria k nezastupiteľnému 

vybaveniu materských škôl. Dopĺňajú sa priebežne, podľa potreby, s ohľadom na ich 

kvalitu a veku primeranosť. Snažíme sa postupne vybaviť triedy interaktívnymi tabuľami. 

Nábytok v jednotlivých triedach je účelový a  prispôsobený interiéru. 

Didaktické, kompenzačné, edukačné a telovýchovné pomôcky sústreďujeme 

v sklade a v triedach, pomôcky neustále doplňujeme. Slúžia celému pedagogickému 

kolektívu. Spotrebný materiál na výtvarné a pracovné aktivity je dostatočne 

zabezpečovaný. Učiteľky majú k dispozícii počítače, kopírku a farebnú tlačiareň. Materskú 

školu po materiálnej stránke významne podporuje občianske združenie: „ Združenie 

rodičov pri materskej škole Mišíkova 19, Bratislava“ a združenie „ Siedma bodka“.   

9. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí   
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V rámci systému kontroly a hodnotenia detí využívane nasledujúce nástroje: 

Diagnostika – zaznamenáva úroveň detských schopností, vedomostí, zručností a návykov. 

Vyhotovuje sa na začiatku školského roka, v priebehu školského roka a na záver školského 

roka prostredníctvom škály a pozorovania. 

Portfólio – posudzovanie  detských prác. 

Evaluačné otázky – sledovať výkon a prejavy konkrétneho dieťaťa v rámci stanoveného 

obsahu určitej vzdelávacej oblasti. 

Všetky deti majú nastavované ciele výchovy a vzdelávania v kooperácii s centrom 

špeciálno-pedagogického poradenstva. 

Konkrétne zameranie a formy hodnotenia detí sú vypracované v ročnom pláne vnútornej 

kontroly školy vypracovanom v súlade s §9 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 

Z. z. vznení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z. z 

 

10. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov 

 

Zamestnanci budú kontrolovaní na základe : 

• pozorovania (hospitácie), 

• rozhovoru, 

• vyhodnotenia dosiahnutých kompetencií  detí v stanovených oblastiach 

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

mimoškolskej činnosti atď., 

• hodnotenia pedagogických a odborných zamestnancov vedením školy. 

Konkrétne zameranie a formy hodnotenia detí sú vypracované v ročnom pláne 

vnútornej kontroly školy vypracovanom v súlade s §9 ods. 4 písm. c) vyhlášky MŠ SR 

č. 306/2008 Z. z. vznení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z. z. 
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