
III. Koncepčný zámer rozvoja materskej školy 

na roky 2009 – 2014 

 

A. Hodnotová orientácia školy 

 

 Oficiálnym dokumentom predstavujúcim víziu ďalšieho rozvoja výchovy 

a vzdelávania v Slovenskej republike je Národný program výchovy a vzdelávania na 

najbližších 15 až 20 rokov, známy pod názvom Milénium, ktorý bol prijatý a schválený NR 

SR a vládou SR v roku 2002. Hlavným cieľom reformy školstva v SR je premeniť tradičné 

encyklopedicko-memorovacie a direktívno-neživotné školstvo na tvorivo-humánnu výchovu 

a vzdelávanie a poznatkovo-hodnotné školstvo, kde je dôraz na aktivitu a slobodu osobnosti, 

jej silu vytvoriť svoj progresívny, tvorivý spôsob bytia pre život v novom tisícročí. Napĺňanie 

tohto programu prinieslo legislatívne a kurikulárne zmeny na všetkých úrovniach školského 

systému. Národná školská politika tak prostredníctvom schválenia zákona č. 245/2008 Z. z. 

o výchove a vzdelávaní v znení zmien a doplnkov, ako aj schválením Štátneho vzdelávacieho 

programu pre predprimárne vzdelávanie ISCED 0 priniesla do praxe materských škôl tvorivo-

humanistickú koncepciu, kde v strede záujmu je dieťa ako aktívne vzdelávajúci sa subjekt.  

Zo systémového hľadiska to predpokladá najmä zmeny v týchto oblastiach : 

� Zmeniť filozofiu výchovy a vzdelávania.  

� Zmeniť obsah vzdelávania. 

� Zmeniť prípravu pedagogických pracovníkov, učiteľov. 

� Zmeniť metódy spôsoby, technológie vzdelávania, výchovy a riadenia týchto procesov. 

� Zmeniť riadenie – decentralizovať ho, viac dôverovať školám, riaditeľom, miestnym 

komunitám, radám škôl, rodičom, pedagogickým kolektívom.  

 

Jednoznačne podľa vyššie uvedeného môžeme konštatovať, že hlavnou víziou školy 

je, aby predprimárna edukácia v tejto materskej škole prispela k napĺňaniu ideálu 

výchovy a vzdelávania, ktorým je človek „dobrý (čestný, charakterný, morálny), múdry 

(vzdelaný, tvorivý), aktívny (samostatný, iniciatívny, pracovitý) a šťastný (vyrovnaný, 

zdravý). 

 



Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania, ako aj vzdelávania v našej materskej škole, 

je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a sociálno-emocionálnu úroveň 

ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. 

Od 1. septembra 2009 Materská škola Vsetínska pracuje podľa vlastného Školského 

vzdelávacieho programu „Kto má zdravie má všetko“, vychádzajúceho zo Štátneho 

vzdelávacieho programu, ktorý akceptuje základné humanistické princípy. Na tomto základe 

v Školskom poriadku a Pláne práce materskej školy  dominujú tieto princípy: 

� práva na výchovu a vzdelávanie v súlade s Dohovorom o právach dieťaťa, 

� práva na rozvoj vlastnej jedinečnosti, 

� práva na celostný rozvoj osobnosti, 

� práva na sebarozvoj dieťaťa 

Toto sú skutočnosti, ktoré sme akceptovali pri tvorbe koncepcie na ďalšie roky, pri 

zostavovaní školského kurikula.  

 

Termín:  r. 2009 – 2014 

Zodpovední: všetci zamestnanci 

B. Tradície školy 

 

Cieľom materskej školy je:  

� realizovať v materskej škole krúžkovú činnosť – výtvarný krúžok, hudobno-pohybový 

krúžok, tanečný krúžok, gymnastika, oboznamovanie deti s cudzím jazykom, 

� spolupracovať so zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie a s logopedickou 

poradňou, 

� v spolupráci s I. ročníkom ZŠ zabezpečiť kvalitnú prípravu 5-6 ročných detí a detí 

s odloženou povinnou školskou dochádzkou na vstup do školy 

� spolupráca so: 

• Základnou umeleckou školou J. Melkoviča 

• Súkromnou ZUŠ 

• Ľubovnianskou knižnicou 

• Centrom voľného času 

• Políciou, Hasičmi 

• Červeným krížom 

• Regionálnym úradom verejného zdravotníctva 



 

Termín:  r. 2009 – 2014 

Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci 

 

C. Vonkajšie prostredie 

 

1. Prezentácia školy na verejnosti: 

• Ľubovniansky jarmok 

• Dom dôchodcov 

• Dom kultúry 

• Mestský úrad 

• akcie usporadúvané mestom Stará Ľubovňa 

Termín:  r. 2009 – 2014 

Zodpovední: všetci pedagogickí zamestnanci 

 

D. Vnútorné prostredie 

 

1. Údržba a rekonštrukcia budovy materskej školy 

• výmena a obnova nábytku v triedach 

• oprava, rekonštrukcia podláh v šatniach 

• výmena sociálnych zariadení a vodovodných batérií 

• oprava pieskovísk, úprava školských dvorov, výmena piesku 

• oprava a údržba oplotenia  

• výmena vchodových dverí 

• izolácia – zateplenie vykurovacích potrubí v kotolni 

2. Prispôsobiť prevádzku materskej školy požiadavkám rodičov  

Termín:  r. 2009 – 2014 

Zodpovední: riaditeľka MŠ, zástupkyne MŠ 

 

A. Personálne podmienky 

 

1. Podporovať ďalšie vzdelávanie zamestnancov 

• materská škola zabezpečuje tím kvalifikovaných pedagogických zamestnancov 



• materská škola vypracuje každoročne Plán kontinuálneho vzdelávania na konkrétny 

školský rok, ktorého cieľom je podporovať vzdelávanie zamestnancov: 

a) príprava vedúcich pedagogických zamestnancov 

b) kontinuálne vzdelávanie 

c) priebežné vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov 

d) príprava odborných prednášok 

e) práca v metodickom orgáne školy 

f) riešenie konkrétnych pedagogických problémov Pedagogickou radou 

Termín:  r. 2009 – 2014 

Zodpovední: riaditeľka MŠ, zástupkyne MŠ, ostatní zamestnanci 

 

B. Materiálno-technické podmienky 

 

� obnova počítačovej a kopírovacej techniky, 

� dopĺňanie učebných a telovýchovných pomôcok, hračiek a literatúry a didaktického 

materiálu, 

� dopĺňanie školskej knižnice aktuálnymi publikáciami, detskou a odbornou literatúrou, 

� skvalitňovať spoluprácu so zriaďovateľom, občianskymi združeniami a organizáciami 

v oblasti získavania finančných prostriedkov na realizáciu projektov pre deti materskej 

školy 

Termín:  r. 2009 – 2014 

Zodpovední: riaditeľka MŠ, zástupkyne MŠ 

 


