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Úvod
Daniela Valachová – Viera Hajdúková – Katarína Guziová
Do rúk sa vám dostáva     !   !, ktorá je dielom širšieho
kolektívu autorov. Jej tvorbe predchádzali viaceré rokovania a diskusie autorského kolektívu,
v ktorých sa hadal konsenzus na riešenie rôznych pedagogicko-psychologických
a didaktických otázok v teoretickej aj odborno-metodickej rovine. Metodika predprimárneho
vzdelávania po koncepnej a obsahovej stránke nadväzuje na Štátny vzdelávací program
ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie a širšie rozpracúva rôzne problematiky výchovnovzdelávacej innosti v materskej škole.
Vytvorenie Metodiky predprimárneho vzdelávania je vyústením sna<enia odborníkov z teórie
i praxe predprimárneho vzdelávania, ktoré sa zaalo v roku 2008 realizáciou projektov
vzdelávania riaditeliek a uiteliek materských škôl k tvorbe školských vzdelávacích
programov. Aktívne boli do nich zapojení aj zamestnanci štátnej a verejnej správy majúci vo
svojej kompetencii vzdelávanie uiteov, riadenie materských škôl a kontrolu kvality výchovy
a vzdelávania v materských školách.
V nadväznosti na tieto projekty bola vytvorená Príruka na tvorbu školských vzdelávacích
programov pre materské školy, ktorej cieom bolo materským školám uahi tvorbu
školských vzdelávacích programov.
V máji roku 2009 sa zaal realizova národný projekt Vzdelávanie pedagogických
zamestnancov materských škôl ako súas reformy vzdelávania, v rámci ktorého bola
vypracovaná Metodika na tvorbu školských vzdelávacích programov pre materské školy,
ktorej autorky vo významnej miere reagovali na aktuálne skúsenosti materských škôl
s tvorbou školských vzdelávacích programov ako s realizáciou výchovno-vzdelávacej
innosti v podmienkach dvojúrovového modelu vzdelávacích programov.
Súasou aktivít realizovaných v rámci národného projektu je aj vzdelávanie pedagogických
zamestnancov v oblasti obsahovej reformy výchovy a vzdelávania, inovácií v didaktike,
v oblasti vy4<ívania digitálnych technológií, ako aj v oblasti školského mana<mentu.
Vychádzajúc z diskusií uskutoovaných poas vzdelávacích podujatí v rámci národného
projektu sa pristúpilo k vypracovaniu Metodiky predprimárneho vzdelávania.
Predpokladáme, <e jej obsah bude pre väšinu z vás inšpiratívny a <e vám pomô<e
zorientova sa v mnohých odborných problematikách súvisiacich s výchovou a vzdelávaním
v materských školách, s riadením materských škôl a ti%< s tvorbou, alebo prípadnými
úpravami, zmenami vašich školských vzdelávacích programov.
Ak hovoríme o metodike, máme na mysli viacero významov tohto pojmu. Metodika
vo význame pedagogickom, znamená !  % 
'   #'
 '
      &  $  %      (Šalingová, 1988)
Poda Skalkovej (2007) je    ' !   &   !  '
 '  #      '   '  #.
Podobný výklad slova metodika uvádzajú Strme a Raiskup (1998). Poda nich je   
&   $  '  '    &         "   $ 
 %        !  " &    %
#.
Na základe uvedených niekokých charakteristík mô<eme poveda, <% predmetná   
 !   !  %  %&
 %&
$    #
 "  !   !  &  !       
Metodika predprimárneho vzdelávania poskytuje široké m/<nosti uplatnenia rôznych teórií vo
výchove a vzdelávaní. Uiteky v edukanej praxi majú mo<nos výberu konkrétnej teórie
výchovy a vzdelávania. Je ale dôle<ité, aby výber príslušnej teórie rešpektovali nielen
v celom školskom vzdelávacom programe, ale predovšetkým vo výchovno-vzdelávacej
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innosti. Preto je výber vhodnej teórie výchovy a vzdelávania vemi dôle<itý a odporúame
mu venova nále<itú pozornos.
Metodika predprimárneho vzdelávania sa lení poda teoreticko-metodických oblastí
predprimáneho vzdelávania na kapitoly a podkapitoly.
Veríme, <e Metodika predprimárneho vzdelávania bude pre vás pomocníkom aj vodcom,
priateom aj spolupracovníkom, je urená pre uiteky materských škôl, vedúcich
pedagogických zamestnancov materských škôl, odborných zamestnancov štátnej a verejnej
správy pracujúcich v oblasti predprimárneho vzdelávania, pre uiteov stredných odborných
škôl a univerzít pripravujúcich budúcich uiteov pre predprimárne vzdelávanie, ako aj pre
<iakov a študentov týchto škôl.
Autori
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1. Teoreticko-didaktické poňatie výchovy a vzdelávania
Milena Lipnická – Daniela Valachová
Teórie výchovy a vzdelávania vo svojej podstate zoskupujú a organizujú idey, názory, ako
produkty myslenia a poznania subjektu, i skupiny osôb, o rozvíjaní a formovaní loveka
prostredníctvom úinných a vhodných stratégií. Vznikajú ako východisko realizácie zmien
vo výchove a vzdelávaní. (Bertrand, 1998) Historicky a spoloensky sa menia v súvislosti
s pokrokmi pedagogickej a psychologickej vedy, ale aj v závislosti od ekonomických,
i sociálnych podmienok. Úzko súvisia so psychologickými výskumami a názormi na uenie
a jeho podstatu. Hadajú vzah medzi psychológiou uenia (sa) a stratégiami výuby.
Psychologické zdôvodovanie procesov uenia a uenia sa slúKi na argumentovanie
efektívnosti, funknosti, vhodnosti výchovných a vzdelávacích postupov a spôsobov.
Teórie výchovy a vzdelávania sa názorovo pohybujú medzi dvomi pólmi, ktoré istým
spôsobom preceujú, podceujú, i uvádzajú do rovnováhy dva zásadné determinanty
výchovy a vzdelávania dieaa a to vnútorné a vonkajšie initele. Bertrand (1998) ich
oznauje ako pól subjektu a pól spolonosti. Teoretické koncepcie obidva póly interpretujú
bu v krajných polohách alebo vo vzájomnej interakcii, kombinácii, i rôznom pomere ich
významnosti pre diea a spolonos. Vo všeobecnosti ovplyvujú pedagogické myslenie
a smerovanie prístupov k výchove a vzdelávaniu, ím prinášajú varianty didaktických
koncepcií do pedagogickej praxe. Teórie výchovy a vzdelávania um;Kujú pedagógom
odpoveda na otázky vo výchove a vzdelávaní a vysvetova problémy s nimi spojené, aby si
tvorili, upravovali a zdôvodovali vlastnú didaktickú koncepciu.
Uiteka pedagogicky myslí a koná na základe svojho poznania, názorov, presvedenia
a postojov. Uitekino uvaKovanie o výube nemôKe by intuitívne, nesystematické
a stereotypné. Ako expertka na výchovu, vzdelávanie má by spôsobilá plánova,
realizova a hodnoti výubu na základe analytických, reflexívnych a hodnotiacich
inností v teóriách výchovy a vzdelávania a to najmä tých, na ktorých stavia vlastnú
didaktickú koncepciu. (Turek, 2008) Pre teoretickú reflexiu prakticky realizovanej výuby je
typické, Ke uiteka AKdy dokáKe vlastnú didaktickú koncepciu zdôvodova, vysvetova
a v odbornom diskurze obhajova, samozrejme permanentne a flexibilne aktualizova,
upravova (aj nanovo tvori) v prospech pozitívnych zmien v rozvoji osobnosti dieaa aj
sebarozvoji v roli profesionála.
Školská reforma u nás otvorila cesty pre inovácie vo výchove a vzdelávaní. Naplnenie
reformných ideálov na úrovni štátu, ale závisí od reformy subjektívnych kvalít profesionálov,
ktorí ich vo výchovno-vzdelávacej praxi uskutoujú. Akákovek vonkajšia podpora uiteky
na ceste premeny nemôKe by efektívna, ak sa uiteka s ou vlastným presvedením
nestotoKní aj naopak. Oakáva sa, Ke uiteka bude informovaná a aktívne zapojená
do rozvíjania pedagogického (seba)poznania. Kvalitný poznatkový základ uiteky
z pedagogiky, didaktiky a metodiky, dáva predpoklad reorganizácie jej myslenia, aby bola
spôsobilá pohotovo, tvorivo a odborne erudovane rieši rozmanité pedagogické situácie.
Skvalitovanie procesu výuby znamená, Ke uiteka v pedagogickej innosti dokáKe
uplatova myšlienkové operácie na to, aby pochopila a adekvátne riešila vzahy
teoretického
a praktického,
explicitného
a implicitného,
štátom
garantovaného
a subjektívneho, t. j. aby kriticky rozmýšala o optimálnych stratégiách výchovy a vzdelávania
zverených detí. Uitekino poatie výchovy a vzdelávania je výsledkom jej slobodného
myslenia a zodpovedného rozhodovania sa v teoreticko-didaktických koncepciách uenia
detí (behavioristickej, kognitivistickej, konštruktivistickej, humanistickej). Je to kognitívna
aktivita a schopnos vidie diea, procesy a elementy výchovno-vzdelávacej praxe
komplexne, vo vzájomných didaktických väzbách a kauzalitách. Individuálna, uitekou
uplatovaná didaktika a metodika výchovy a vzdelávania nemôKe by tvorená a realizovaná
ako technologický postup zdokonaovania dieaa alebo procesov výchovy a vzdelávania,
teda aj seba samej ako uiteky. VKdy je syntézou súvislostí rozvoja osobnosti dieaa,
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Informano-multimediálne teórie.
Ide v nich o vyuKitie výsledkov výskumov a skúseností z oblasti kybernetiky, poítaov,
umelej inteligencie, komunikaných technológií, informatiky v edukanom procese.
Vzhadom na významnú preferenciu v praxi materských škôl v Slovenskej republike,
sa v nasledujúcom texte podrobne venujeme osobnostne orientovanej výchove
a vzdelávaniu.
Zameranie výchovy a vzdelávania na jedinenos a individualizovaný rozvoj osobnosti
dieaa je výsledkom antropologickej orientácie v pedagogike. „Obrat k dieau“ priniesol do
výchovy a vzdelávania hodnoty humanizmu a demokracie, ktoré podporujú individuálny rast
dieaa, realizáciu jeho potencialít, sebarozvoj a zárove zdôrazujú potrebu pomoci
a ochrany dieaa a význam socializaných procesov. (Spilková, 2008)
Osobnostne orientovaná výchova a vzdelávanie je jednou z ciest optimalizácie rozvoja
dieaa, aby sa cítilo zdravé, šastné, spokojné a úspešné, aby sa mohlo ui pre seba o
najefektívnejším spôsobom, tempom a takou metódou, prostredníctvom ktorej môKe získa
o najviac na úrovni svojho osobného maxima. (Švec, Š., 1995) Subjektívna pohoda
uahuje dieau zachováva rovnováhu medzi sebou samým (slobodným a jedineným
sebarozvojom) a svetom (inými u mi a hodnotami, poKiadavkami sociálneho a kultúrneho
prostredia). Osobnostný rast dieaa v sociálnych podmienkach a spolone zdieaných
hodnotách sa uskutouje aktívnym uením sa predovšetkým v hrách a v rozmanitých
Kivotných innostiach a situáciách, v ktorých na seba pôsobia, kooperujú a vzájomne sa
obohacujú slobodné a jedinené osobnosti.
Prístup orientovaný na rozvoj osobnosti dieaa je osobným rozhodnutím uiteky o vlastnej
pedagogickej innosti vo vzahu k dieau v konkrétnom ase a podmienkach a to AKdy
v súlade s jeho pozitívnou výchovou a vzdelávaním a dôl1Kitými hodnotami osobnej aj
sociálnej kultúrnosti.
Osobnostne orientovaná výchova a vzdelávanie rešpektuje štyri základné princípy (Kosová,
2007):
1. Jedinenos dieaa znamená, Ke kaKdé diea je iné a má zosta iné, aj ke prejde
procesom výchovy a vzdelávania. Rôzne deti budú ma rovnaké šance iba vtedy, ak
uiteka bude ma k nim iný prístup poda úrovne ich rozvoja. Rovnakos však musí by
v dávaní lásky, moKností a priestoru na sebavyjadrenie sa, v spravodlivom práve
(prezumpcia neviny) a v dodrKiavaní dohodnutých pravidiel. V pedagogickej praxi to
znamená individualizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, t. j. prispôsobovanie sa
potrebám a záujmom dieaa pri diferencovanom uebnom postupe a diferencovaných
uebných materiáloch. (poda Švec, Š., 1995)
2. Sebarozvoj dieaa vychádza z vnímania dieaa nie ako pasívneho poslucháa, ale
ako aktívneho subjektu. Predpokladá <;@Kívanie takých postupov, v ktorých si diea
samo pred seba stavia dosiahnutené ciele a o najviac je pri ich dosahovaní inorodé
a samostatné. Všetko, o diea dokáKe urobi, má urobi samo. Súasne má by vedené
k uvedomelej autoregulácii, k rozhodovaniu o sebe, o svojom uení sa. Základom
sebarozvoja je vyuKívanie metód, v ktorých je diea nielen o najviac samostatne inné,
ale aj metód, v ktorých musí spolupracova s inými. V nich sa spája individuálna
slobodná voba a sociálny rozvoj dieaa.
3. Celostnos rozvoja osobnosti predpokladá da vo výchove a vzdelávaní priestor
na rovnomerný rozvoj všetkých stránok osobnosti dieaa a nezdôrazova jednostranne
len niektorú, napr. len kognitívnu (poznávacie procesy, osobitne pamä). Celostnos
znamená aj vyváKený rozvoj obidvoch mozgových hemisfér. VDKaduje vyuKitie všetkých
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kanálov a zdrojov poznania, t. j. aj individuálnej detskej skúsenosti. Pri innosti alebo
psychickej aktivite vzniká záKitok, zo záKitku sa tvorí konkrétna skúsenos, na jej základe
si diea konštruuje konkrétny poznatok, z konkrétnych poznatkov môKe zovšeobecova.
Tým si tvorí pevný pozitívny vzah k poznávaniu. Celostnos rozvoja osobnosti dieaa sa
dosahuje v uplatovaní variability rozvojových cieov a tieK aktivizujúcich metód a foriem.
4. Priorita personálnej roviny výchovy a vzdelávania zastrešuje rozmanitos vzahov,
do ktorých diea v procese uenia sa vstupuje. Dôl1Kitý je predovšetkým interpersonálny
vzah uiteky a dieaa, ktorý uiteka vedome navodzuje tak, aby poskytovala dieau
priestor pre aktívny sebarozvoj. Nedirektívny, facilitujúci vzah uiteky a dieaa sa
vníma ako podstatný, lebo práve on rozhoduje o tom, i si diea pripúša pôsobenie
uiteky, a i uiteka navodí psychické dispozície u dieaa, ktoré aktivizujú jeho rozvoj.
Vzah uiteky a dieaa je tým hlbší, ím viac uspokojuje potreby oboch partnerov. Diea
bude ma k uiteke tým lepší vzah, ím viac bude vzah uspokojova jeho vzdelávacie,
emocionálne a sociálne potreby. Podmienkou úspešnej výchovy a vzdelávania dieaa je
vytvorenie neohrozujúceho a nemanipulatívneho medziosobného vzahu, ktorý umoKní,
Ke sa diea skutone otvorí pôsobeniu uiteky a bude sa aktívne meni.
Rozvoj osobnosti dieaa poda Kosovej (2007) predstavuje celostný produktívny
proces vzostupných kvantitatívnych, ale najmä kvalitatívnych, relatívne trvalých
zmien u dieaa smerujúcich k uvedomelému sebariadeniu udsky hodnotného
osobného rastu a sebarealizácie (t. j. nie reprodukcia kvalít iného, ale produkcia nových
kvalít seba samého). Realizuje sa nielen prostredníctvom sociálneho uenia a sociálnej
interakcie, ale aj prostredníctvom sebariadiacich aktivít na základe slobodného, ale
zodpovedného rozhodovania (plánovania, organizovania, korekcie a vyhodnocovania
vlastnej innosti). Rozvoj osobnosti mUKe by dôsledkom tak spontánneho vývinu
a nezámerných vplyvov, ako aj premysleného výchovno-vzdelávacieho pôsobenia.
Rozvoj osobnosti dieaa „Od seba k svetu“ (Lipnická)
Individuálny vývin dieaa pod vplyvom zrenia a uenia sa
sociálny
psychický
biologický

Vývin

nadobúda v aktívnom Kivote dieaa sociálnu povahu vo forme rozvoja

Rozvoj

postojov

vedomostí

schopností

ktoré sú v edukácii zámerne zdokonaované a to v oblasti
kognitívnej
perceptuálno-

sociálnoemocionálnej
vychovávaním

vzdelávaním

motorickej
vycviovaním

v sociokultúrne hodnotných a uznávaných obsahoch viacerých
podoblastí vzdelávacích oblastí (pohybovej, zdravotnej, prírodovednej
at .).
tak, Ke diea nadobúda komplex kompetencií pre innosti a vzahy
komunikanokomunikanokomunikanohodnotiace
poznávacie
pretváracie
ktoré diea sústavne a vedome mení a tým aktualizuje vlastný vzah
k sebe a k svetu (iným u om, kultúre, prírode, spolonosti)

Sociokultúrny
rozvoj
(aj v predprimárnom
vzdelávaní)

Sebarozvoj

Osobnostne orientovanú výchovu a vzdelávanie alej charakterizujú:
 Zameranos na identitu (totoKnos so sebou samým, by tým, ím naozaj som) sa
zaína najmä po zlomovom období sebaoznaenia ako ja a to zvyajne po druhom roku
Kivota. Obratu dieaa k sebe samému treba venova vo výchove a vzdelávaní pozornos.
Aktualizovanie ja sa u dieaa deje prostredníctvom sociálneho zrkadla, ke druhí
na prejavy dieaa reagujú a tým mu poskytujú jeho obraz seba. Od neho závisí, ako sa
bude rozvíja sebapoatie dieaa. DôleKité je, aby sebapoatie dieaa bolo aktivizujúce,
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ale aj reálne, radostné, pozitívne, sebaisté, odváKne, aby diea verilo sebe a svojim
schopnostiam. Zameranie výchovy a vzdelávania na pozitívny rozvoj identity, napomáha
vývinu sebapoatia, na ktorom je zaloKená zdravá sebadôvera a otvorený vzah k druhým
u om, k svetu a úlohám.
 Zameranos
na
autoreguláciu
(ovládanie
seba
samého,
sebariadenie,
sebaorganizovanie) je neoddelitenou súasou identity dieaa. Aké má diea vytvorené
sebapoatie, k akej identite dospelo, to zásadne ovplyvuje ako seba samo riadi, ovláda,
organizuje – teda autoreguluje. Zameranie výchovy a vzdelávania na rozvoj autoregulácie
znamená sústavné vedenie dieaa, aby malo nad sebou kontrolu, aby dávalo na seba
pozor, aby bolo schopné mobilizova svoje sily pri prekonávaní prekáKok, pri návale
negatívnych emócií, ovládalo momentálne impulzy a uvaKovalo nad dôsledkami svojich
inov a správania, rešpektovalo urité pravidlá at . Dieau je potrebné pomáha, aby si
vytváralo základy svojho charakteru a mobilizovalo svoje schopnosti a sily, ke je to
potrebné, ke to prináša rados jemu samému aj blízkym u om, ke to pomáha dobrej
alebo spolonej veci. (Helus, 2004, 2008)
 Zameranos na spontánnos, samostatnos a tvorivos je u dieaa dôleKitá
na budovanie základov osobného Kivotného pocitu a prístupu na zvládanie a riešenie
Kivotných situácií a inností. Znamená vedenie a podporovanie dieaa v spontánnom,
samostatnom, tvorivom vyrovnávaní sa so svetom a jeho súasami predovšetkým
prostredníctvom hry.
Niektoré znaky vzahu dieaa a uiteky v osobnostne orientovanej výchove
a vzdelávaní
Diea
Uiteka
Je hodnotná osobnos, má svoju hodnotu
a dôstojnos, je svojská individualita, ktorá
nieo znamená, ktorá nieím dôleK5tým a
zaujímavým môKe obohacova ostatných.
(Kosová, 2007)

Je potencionalita, ktorá neustále mení svoje
kvality, pretoKe to potrebuje. (Kosová, 2007)
TúKba po poznaní je dieau vlastná, vrodená,
chce sa ui nové veci, porozumie okolitému
svetu,
by
samostatnejšie,
ma
viac
kompetencií. (Mertin – Gillernová, 2003)

Je osobnos slobodná, ktorá si svojbytne
uvedomuje svoje moKnosti a schopnosti a tieto
prospešne a aktívne uplatuje na základe
vlastných
rozhodnutí,
pritom
rešpektuje
slobodu
a nezávislos
iných
a zárove
zodpovedná, ktorá zvaKuje svoje rozhodnutia,
konanie a iny, priom túto zodpovednos
neprenáša na iných.
Je bytos, z organizmu ktorej, z jej vnútra,
vyvierajú potreby, túKby, záujmy i tendencie
rozvíja sa, realizova vlastné vývinové
moKnosti.

Prejavuje dieau úctu, lásku a pozornos,
prijíma diea bezpodmienene, neponiKuje ho,
nezastrašuje a neposmieva sa mu, aj ke sa
práve previnilo alebo neuspelo, rešpektuje práva
a slobodu
dieaa,
vDKaduje
od
neho
zodpovednos a uvedomelé (nie nútené) plnenie
si povinností, verí v schopnosti dieaa, pomáha
dieau svoju osobnos tvori pozitívne.
Poskytuje dieau moKnos osobného rozvoja –
rozvoja
seba
samého,
vyjadruje
vieru
v zlepšenie sa dieaa, diea vníma pozitívne,
ako neustále sa meniace, ktoré sa cez vlastné
úsilie zlepšuje, kultivuje, podporuje jeho
bádateské aktivity, nepripúša negatívny pohad
na diea a jeho rozvojové moK:osti, neorientuje
sa na vyhadávanie jeho chýb a zlyhaní.
Je prirodzenou autoritou, ktorá má z pozície
zodpovednosti za vzdelávanie dieaa v školskom
systéme právomoci, ale nepatrí jej moc nad
dieaom, t. j. spolone s demi vyjednáva
pravidlá spoluKitia a spolupráce v triede tak, aby
bol zaistený priestor pre slobodu a zodpovednos
všetkých zúastnených. (Spilková, 2008)
Vyberá pre diea optimálne ciele, metódy a
formy výchovy a vzdelávania, tvorí podmienky
na rozvoj plnohodnotnej a sebarealizujúcej sa
osobnosti dieaa.
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Je schopné vníma, preKíva a prejavova
šastie, lásku a sympatie a je schopné by
ušachtilým spôsobom sám sebou.
Je kompetentné, samostatne mysliace,
schopné aktívne sa spolupodiea na vlastnom
rozvoji. (Spilková, 2008)

Je schopné, v základe dobré, poslušné,
tvorivé a spoloenské, ktoré túK5 po poznaní,
samostatnosti, dôvere a láske a je aktívne pri
nap aní vlastných túKob a moKností. (Mertin –
Gillernová, 2003)
Je aktívne, pripravené ui sa a tým
uskutoova zmeny seba samého.

Uplatuje nedirektívne prístupy, neformálne
správanie, je empatická, poskytuje dieau istotu
a podnety, ale aj slobodu, aby mohlo uplatni
svoje vnútorné zdroje.
Um;Kuje dieau nepretrK5te vyuKíva vlastné
jedinené schopnosti a vedomosti v bohatom
stimulanom
prostredí.
Diea
vhodnou
motiváciou a rozmanitou ponukou inností vedie
k aktívnemu a samostatnému ueniu sa.
Vytvára pozitívnu sociálnu a emocionálnu klímu,
zaloKenú na dôvere, bezpeí, vzájomnej úcte,
tolerancii, empatii, spolupráci, rešpektovaní
pravidiel at .
Podporuje prirodzenú zvedavos, inorodos
a tvorivos dieaa. Je partnerom dieaa,
sprievodcom a facilitátorom jeho uenia sa,
poskytuje dieau moKnos výberu viacerých
zdrojov uenia sa, ktoré mu dávajú zmysel, ktoré
povaKuje za uK5toné a potrebné. Uí diea ui
sa.

Uiteka pri plánovaní, projektovaní, programovaní výchovno-vzdelávacích inností vKdy
vychádza z toho, aké diea je a akým sa môKe sta. Spoloenské poKiadavky koncipované
v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie vníma ako dôleKité
pri stanovovaní cieov a obsahu výchovy a vzdelávania, avšak akými cestami ich dosiahne,
kedy ich dosiahne a i sú vôbec pre konkrétne diea aktuálne, to závisí najmä od stupa jeho
rozvoja. Akákovek výchova a vzdelávanie sa deje so zámerom dosiahnu u dieaa uenie
sa, resp. trvalú zmenu. To je však moKné, len ak diea výchovno-vzdelávacie vplyvy istým
spôsobom spracuje, teda zvnútorní si ich, akceptuje ich, identifikuje sa s nimi, urobí ich
nástrojom vlastného myslenia a konania, a tak vytvára predpoklady na zmenu svojej
osobnosti. (Kosová, 2007)
Individualizácia (individuálny prístup) vo výchove a vzdelávaní dieaa
Uiteka u dieaa pozná
Uiteka vo výchove a vzdelávaní dieaa
potreby a záujmy, rozvojové potenciality

špecifiká ontogenetického vývinu

aktuálnu úrove jeho vedomostí, schopností,
postojov

o potrebuje pre Kivot aj alšie vzdelávanie
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je citlivá k potrebám, potencialitám a k jeho
Kivotnej situácii, zvaKuje význam a zmysel
niektorých cieov výchovy a vzdelávania, inností
a situácií uenia (sa) pre diea,
berie do úvahy vývinové predpoklady dieaa na
uenie sa (napr. kognitívny štýl, štýl uenia sa,
inteligenciu, prevaKujúci temperament, vôové,
charakterové a sociálne kvality osobnosti dieaa,
druh a stupe postihnutia, narušenia),
usporadúva (hierarchizuje) ciele v postupnej
náronosti vzhadom na aktuálnu úrove
kognitívneho, perceptuálno-motorického
a sociálno-emocionálneho rozvoja dieaa,
operacionalizuje ciele – pripravuje konkrétne
innosti, ktoré tým, Ke diea ich uskutoní, dosiahne
sa u neho rozvojová zmena t. j. dieau um;Kuje:
- získava skúsenosti s ohadom na práva,
záujmy, názory a hodnoty iných detí a dospelých,
- ui sa v prirodzených situáciách Kivota,
s bohatou ponukou námetov, variabilitou
podmienok a alternatív, aby bolo kompetentné na
ich zvládanie, riešenie, tvorivé obohacovanie,
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pozitívne
osobnosti

znaky,

výnimonosti

v rozvoji

diea nevníma ako deficitný model, výberom
metód, foriem a konkrétnych inností um;Kuje
dieau pozitívne rozvíja svoje silné stránky
osobnosti
a kompenzova
slabé
stránky,
eliminova ohrozenia.
Individualizácia v podmienkach skupiny (Opravilová, 1998) prináša pre uiteku slobodu vo výbere
výchovno-vzdelávacích cieov, metód a spôsobov inností, aby sa zosúladili vývinové moKnosti
aj osobnostné rozvojové potenciality kaKdého jednotlivého dieaa s rozvojovými potencialitami
ostatných detí v triede a to v smere porovnatených kompetencií absolventa predprimárneho
vzdelávania.

Individuálny prístup je pedagogický princíp. Uiteka jeho rešpektovaním obracia pozornos
k dieau a k jeho špecifickým kvalitám osobnosti. Individuálny prístup je pomocou pre diea,
uahovaním jeho uenia sa a podporou jeho sebarozvoja.
Individuálny prístup mô8# ma úrove:
1. situanú – pomoc v konkrétnom ase, situácii, innosti, ke to diea potrebuje,
2. adaptanú – sústavné prispôsobovanie výchovy a vzdelávania (plánovaním, realizáciou
aj hodnotením) do najvyššej moKnej miery všetkým deom v triede, aby sa kaKdé diea
optimálne rozvíjalo poda svojich moKností a schopností v spolonom (kooperatívnom)
uení sa s ostatnými,
3. komplexnú (adresnú) – vopred premyslené ciele, prostriedky aj podmienky uenia sa
konkrétneho dieaa, ktoré zohadujú jeho aktuálne rozvojové dispozície, moKnosti ui
sa, t. j. individuálny vzdelávací program šitý na mieru konkrétneho dieaa.
Individuálny prístup predchádza zlyhaniu, neúspešnosti dieaa vo výchove a vzdelávaní,
um;Kuje dieau získava pre sebarozvoj o najviac kvalitných a primeraných podnetov.
KaKdému dieau by sa malo dosta také individuálne vybavenie, aby dosiahlo poda svojich
moKností maximálny stav personálnej, sociálnej aj vzdelávacej kultivácie. Tento zámer
naznaený v komuniké ministrov školstva OECD (In Koátková, 2008) môKe ovplyvni
smerovanie predprimárneho vzdelávania v zmysle štyroch princípov:
1. Dôraz vo vzdelávaní je kladený na rozvoj udského a sociálneho potenciálu.
 Okrem rozvíjania udských vzahov sa oakáva podpora kvalitného výkonu tak, ako
to dovoujú predpoklady dieaa.
 Predpokladá sa podpora schopností detí, ktoré vedú k pochopeniu a analyzovaniu
spoloenských situácií a kompetencií ich rieši.
2. Dôl#8ité je pretvára informácie na poznatky a spôsobilosti tak, aby boli kvalitné
aj pre 8ivot dieaa úelné a aby platilo, 8e poznatok je viac, n#8 len informácia.
 VyKaduje sa hada na uenie sa dieaa komplexné a zmysluplné situácie a innosti.
3. Vytváranie spoloných komunikatívnych spoloenstiev s maximálnou snahou
nikoho nevyleova.
 Nemalo by dochádza k sociálnemu vyleovaniu detí z akýchkovek dôvodov.
4. Dôraz je kladený na kvalitné vzdelávanie, ktoré má v sebe zakomponované teórie
a výskumy, a to ako v obsahu, tak aj v metódach.
"     $   ( !  '!    + # (Americký
psychológ P. F. Brandwein In Opravilová, 1998)
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3. Zásady a postup tvorby školského vzdelávacieho programu,
pedagogické, legislatívne a obsahové súvislosti
Viera Hajdúková – Oľga Mitrová
Školský vzdelávací program sa riadi =<Liadavkami školského zákona, štátneho
vzdelávacieho programu, vychádza z cieov a zamerania (profilácie) konkrétnej materskej
školy. Je základným kurikulárnym (cieovo-programovým) dokumentom, poda ktorého
sa uskutouje výchova a vzdelávanie v materskej škole.
Pre jednu materskú školu (bez ohadu na poet tried, ako aj na to, Le má napr. viacero
alokovaných pracovísk) sa vypracúva jeden školský vzdelávací program.
Školský vzdelávací program sa vydáva spravidla na obdobie jedného vzdelávacieho cyklu –
t. j. spravidla na tri roky1. V závislosti od podmienok konkrétnych materských škôl sa školský
vzdelávací program mVLe vyda aj na kratšie obdobie, po uplynutí ktorého sa reviduje,
upravuje, resp. vydáva úplne nový. Minimálna doba, na ktorú sa školský vzdelávací
program vydáva, je jeden školský rok.
Školský vzdelávací program vydáva
v pedagogickej rade2 a v rade školy.

riaditeka

materskej

školy

po

prerokovaní

Školský vzdelávací program musí by vypracovaný v súlade s ciemi a princípmi
výchovy a vzdelávania poda školského zákona a v súlade s platným (schváleným
a ministerstvom školstva vydaným) štátnym vzdelávacím programom.
Školský vzdelávací program musí rešpektova rozvojové moLnosti detí predškolského veku;
priestorové, materiálno-technické a personálne podmienky konkrétnej materskej školy
a zameranie a profiláciu materskej školy.
Tvorí základ pre kaLdodennú výchovno-vzdelávaciu innos uiteky. Je potrebné aby boli
s ním oboznámení všetci rodiia/zákonní zástupcovia (aby bol rodiom/zákonným
zástupcom v priestoroch materskej školy vone dostupný); má by vypracovaný vecne;
zrozumitene; neformálne a prehadne.
Terminológia pouLitá v školskom vzdelávacom programe musí by zhodná s terminológiou
pouLitou v štátnom vzdelávacom programe a s terminológiou pouLívanou v školskom
zákone, vo vyhláške o materskej škole a v ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisoch vzahujúcich sa na uskutoovanie výchovy a vzdelávania v materskej škole.
Povinnos vypracova a dodrLiava školský vzdelávací program riaditeka materskej školy
ustanovuje § 5 ods. 2 zákona . 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( alej
len „zákon . 596/2003 Z. z.).
Zriaovate si môLe vELiada od riaditeky školský vzdelávací program na schválenie (ak sa
tak stane, riaditeka materskej školy mu je povinná ho predloL6 na schválenie
v zria ovateom urenom termíne).
Ak má zria ovate pochybnos o kvalite obsahu školského vzdelávacieho programu, môP5
poLiada Štátnu školskú inšpekciu3, príslušné Školské inšpekné centrum (ktoré má sídlo
v krajskom meste príslušného kraja) o posúdenie súladu školského vzdelávacieho programu
so štátnym vzdelávacím programom a s ciemi a princípmi výchovy a vzdelávania poda
školského zákona.
1

Z dôvodu, Le väšina detí navštevuje materskú školu 3 roky.

2

Pedagogická rada nemá oprávnenie neschváli školský vzdelávací program, ale má kompetenciu navrhnú jeho zmenu,
doplnenie, úpravu, lebo všetci pedagogickí zamestnanci materskej školy majú povinnos podiea sa na tvorbe školského
vzdelávacieho programu (v súlade s § 5 ods. 2 písm. g) zákona . 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
3
Zria ovate, ani nikto iný okrem Štátnej školskej inšpekcie nemá zákonom danú kompetenciu (§ 7 ods. 7 školského
zákona), aby posudzoval súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom a s ciemi a princípmi
výchovy a vzdelávania poda školského zákon.
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Školský zákon ustanovuje rovnaké nál5Pitosti školských vzdelávacích programov pre
všetky školy tvoriace sústavu škôl poda § 27 ods. 2 školského zákona. V praxi sa ale pri
tvorbe školského vzdelávacieho programu prihliada na osobitosti a charakter organizácie
výchovy a vzdelávania v jednotlivých druhoch škôl.
Tak ako ani v štátnom vzdelávacom programe pre materské školy, tak ani v školských
vzdelávacích programoch materských škôl sa nevypracúvajú uebné plány z dôvodu, Le
v materských školách:



nie je zavedený hodinový systém pedagogickej innosti – výchovno-vzdelávacia innos
sa uskutouje ako nepretrLitý sled pedagogických inností v priebehu da poas
všetkých organizaných foriem,
obsah výchovy a vzdelávania nie je rozlenený do jednotlivých vyuovacích predmetov,
nie sú postupové roníky (materskú školu niektoré deti navštevujú len jeden rok, iné dva,
tri a niektoré dokonca aj štyri roky).




Ak materská škola vzdeláva zalenené deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, vytvára pre ne podmienky prostredníctvom individuálneho vzdelávacieho
programu alebo prostredníctvom vzdelávacích programov urených pre školy, ktoré
vzdelávajú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Tieto vzdelávacie
programy sú súasou Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne
vzdelávanie (boli schválené 26. mája 2009 na gremiálnej porade ministra pod íslom CD2008-18550/39852-1:914).4
Školským vzdelávacím programom je aj medzinárodný program, ktorý sa uskutouje
po písomnom súhlase ministerstva školstva a je v súlade s princípmi a ciemi výchovy
a vzdelávania poda školského zákona.
Odborné vypracovanie školského vzdelávacieho programu v novo zriadenej škole,
zabezpeí zria ovate školy a prikladá ho k Liadosti o zaradenie školy do siete škôl
a školských zariadení poda zákona . 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej
samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Tvorba školského vzdelávacieho programu je otvorená, dynamická innos, musí sa pri nej
postupova systémovo. V centre tohto systému musí by diea, ktorému je program v prvom
rade urený.
Vemi dôleLitým a nenahraditeným prvkom v tvorbe školského vzdelávacieho programu je
motivácia všetkých zúastnených pre zmeny.
Školský vzdelávací program má:






zohadova vlastné ciele, poslanie a zameranie materskej školy,
akceptova podmienky materskej školy (vonkajšie i vnútorné),
postavenie materskej školy v rámci danej lokality,
vytvára priestor na uplatovanie takého štýlu výchovno-vzdelávacej innosti, ktorý
pozitívne ovplyvuje uenie sa detí a ich vzdelávacie výsledky,
pozitívne ovplyvova celkovú klímu a kultúru materskej školy.



Tvorba školského vzdelávacieho programu má logickú postupnos, systémové fázy5:
4

V súlade s § 94 ods. 2 školského zákona sú takýmito vzdelávacími programami programy pre: a) deti s mentálnym
postihnutím; b) deti so sluchovým postihnutím; c) deti so zrakovým postihnutím; d) deti s telesným postihnutím; e) deti s
narušenou komunikanou schopnosou; f) deti s autizmom alebo alšími pervazívnymi vývinovými poruchami; g) deti choré a
zdravotne oslabené; h) deti hluchoslepé.
5

Jednotlivé fázy smerujú k implementácii programu do systému vzdelávania.
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1. Analýza potrieb konkrétnej materskej školy – najmä analýza potrieb detí
a zamestnancov (najmä pedagogických) materskej školy; analýza súasného stavu
materskej školy; doterajšieho zamerania a profilácie (najmä ak sa materská škola spojila
do jedného subjektu z predtým viacerých samostatných materských škôl, ktoré sa stali
alokovanými pracoviskami jedného subjektu ako triedy a uL nie ako materské školy);
plnenia/dosahovania doteraz stanovených cieov), jej podmienok, moPností. Výsledky
tejto analýzy tvoria základ profilácie materskej školy, stanovenia jej vlastných cieov,
koncepných zámerov.
2. Analýza poPiadaviek rodiov/zákonných zástupcov, základnej školy – materské
školy získajú informácie od rodiov/zákonných zástupcov o ich predstavách,
oakávaniach a poLiadavkách na vzdelávanie a profil dieaa absolvujúceho
predprimárny stupe vzdelávania v konkrétnej materskej škole. V tejto fáze tvorby
školského vzdelávacieho programu môLe materská škola spracova a zada rodiom
dotazník so zámerom zisti ich oakávania, predstavy, nároky. Materská škola si zisuje
aj oakávania základnej školy najmä vo vzahu k jej profilácii a prípadnej rozširujúcej
vzdelávacej ponuke.
3. Spracovanie profilu absolventa predprimárneho vzdelávania (vzdelanostného
modelu absolventa predprimárneho vzdelávania), ktorý predstavuje komplex
vzdelávacích výstupov, ktoré by mal absolvent vzdelávacieho programu zvládnu, aby
bol pripravený na vstup do primárneho vzdelávania v základnej škole a na alší aktívny
Livot v spolonosti.
V tejto fáze materské školy zvaLujú, i rozšíria výkonové štandardy (špecifické ciele) nad
rámec stanovený štátnym vzdelávacím programom, t. j. vytvoria si ešte alšie svoje
výkonové štandardy (špecifické ciele), ktorými rozšíria vzdelávaciu ponuku, alebo budú
tvori uebné osnovy v rozsahu stanovenom vzdelávacími štandardmi štátneho
vzdelávacieho programu.
Je potrebné uvedomi si, Le v materských školách nemáme tzv. disponibilné hodiny
(súvisí to s tým, Le v materských školách nie sú súasou školského vzdelávacieho
programu uebné plány).
Zál2Lí od kaLdej materskej školy, i profil absolventa ešte rozšíri nad ten stanovený
v štátnom vzdelávacom programe; profil absolventa tvorí základ pre formulovanie
uebných osnov, uebných zdrojov a systému vnútorného hodnotenia.
Profil absolventa predprimárneho vzdelávania sa v školskom vzdelávacom programe
nevypracúva ako osobitná as školského vzdelávacieho programu, ale moPno ho
identifikova vo vlastných cieoch a poslaní výchovy a vzdelávania, ako aj vo vlastnom
zameraní materskej školy. V neposlednom rade sa profil absolventa identifikuje najmä
v uebných osnovách.
4. Uebné osnovy tvoria najdôleLitejšiu súas školského vzdelávacieho programu;
vypracúvajú sa najmenej v rozsahu ustanovenom vzdelávacími štandardmi štátneho
vzdelávacieho programu.
5. Uebné zdroje predstavujú zdroj informácií pre deti aj uiteky.
6. Systém vnútorného hodnotenia je fázou, ktorá je zaloLená na overení správnosti
tvorby školského vzdelávacieho programu. V tejto etape dochádza k revidovaniu
a úprave školského vzdelávacieho programu. Školský vzdelávací program je podkladom
pre vnútorný systém hodnotenia detí a zamestnancov materskej školy, ale aj pre
sebahodnotenie (autoevalváciu) materskej školy. Hodnotenie školského vzdelávacieho
programu slúLi ako významný podnet na navrhovanie a realizáciu alších zmien vo
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výchove a vzdelávaní a na prezentáciu práce materskej školy, jej cieov a koncepných
zámerov.
7. Posledná fáza je urená na implementáciu schváleného vzdelávacieho programu
do systému vzdelávania. I ke ide teoreticky o poslednú fázu, tento proces nemôLeme
povaLova za ukonený. Aj implementaná fáza môLe vyvola proces revidovania
a návrhov na úpravu školského vzdelávacieho programu moLno aj vo všetkých jeho
astiach, ale najmä v asti uebné osnovy.
Školský vzdelávací program zverejuje riaditeka školy na verejne prístupnom mieste.
Školský vzdelávací program um<Luje materskej škole uskutoova výchovu
a vzdelávanie „na mieru“ poda reálnych potrieb a záujmov detí, poLiadaviek
rodiov/zákonných zástupcov, konkrétnych podmienok a tradícií materskej školy, poda
koncepných zámerov zria ovatea.
NEPREHLIADNITE: Pri tvorbe/revidovaní/úprave/zmene školského vzdelávacieho programu
je potrebná otvorená diskusia v pedagogickom kolektíve v rámci metodického zdruLenia,
s odborníkmi, s rodimi/zákonnými zástupcami, zria ovatemi, základnou školou at .
Pri tvorbe školského vzdelávacieho programu má svoje miesto ;1Pdý len
pedagogického kolektívu. V závislosti od vekosti materskej školy môLe by jedna uiteka
(spravidla vedúca metodického zdruLenia) poverená „funkciou“ koordinátorky tvorby
školského vzdelávacieho programu.
Spôsoby tvorby školského vzdelávacieho programu môLu by rôzne, dôl5Pitá je
spolupráca, kooperácia všetkých uiteliek, najmä pri tvorbe uebných osnov.
Riaditeka kontroluje všetky aktivity poas celej tvorby školského vzdelávacieho programu.
Ak v materskej škole nie je urená koordinátorka, plní rolu koordinátorky sama riaditeka.
Zodpovednos riaditeky je rovnaká aj pri prípadnej úprave, revidovaní alebo zmene
školského vzdelávacieho programu. TieL však platí, Le aj pri tomto procese jej musia by
nápomocní všetci pedagogickí zamestnanci konkrétnej materskej školy.
Pred tvorbou aj prípadným revidovaním/úpravou/zmenou školského vzdelávacieho
programu je potrebné:








naštudova si dôkladne štátny vzdelávací program,
spracova asový harmonogram tvorby/revidovania/úpravy/zmeny školského vzdelávacieho programu – na zasadnutí metodického zdruLenia,
naplánova rôzne odborné stretnutia, diskusie, vzdelávanie, semináre, konzultácie at .,
zabezpei dostatok odbornej literatúry, príp. vyAL6 odborné informácie z webových
stránok,
stanovi konkrétny spôsob a postup tvorby/revidovania/úpravy/zmeny školského
vzdelávacieho programu, koncepné a obsahové zámery tvorby/revidovania/úpravy/zmeny školského vzdelávacieho programu,
stanovi grafickú podobu školského vzdelávacieho programu (všetky dodatoné formálne
úpravy sú zloLité a zd havé).

Významným vstupom do plánovania tvorby/revidovania/úpravy/zmeny školského
vzdelávacieho programu je analýza podmienok materskej školy – autoevalvácia materskej
školy, analýza poLiadaviek rodiov/zákonných zástupcov detí, základnej školy (vyuLijúc napr.
analýzu SWOT). Analýza podmienok materskej školy, jej výchovno-vzdelávacej innosti
a celkovej klímy a kultúry um<Luje uri, o je potrebné zmeni, aké by mali by koncepné
zámery materskej školy, na o a ako by mal reagova školský vzdelávací program.
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Autoevalvácia materskej školy je efektívnym spätnoväzbovým, ale aj kontrolným
prostriedkom.
Prostredníctvom autoevalvácie materská škola „skladá úty“ svojim „zákazníkom“ – deom
a rodiom/zákonným zástupcom, základnej škole, svojmu zria ovateovi. Osobitné
postavenie v realizácii autoevalvácie má vykonávanie hospitanej innosti.
Školský vzdelávací program je vyústením/produktom spolonej práce uiteliek a vedenia
materskej školy.
Školský vzdelávací program kaPdej materskej školy obsahuje:
















názov školského vzdelávacieho programu,
vymedzenie vlastných cieov a poslania výchovy a vzdelávania,
stupe vzdelania, ktorý sa dosiahne absolvovaním školského vzdelávacieho programu,
vlastné zameranie školy,
d Lku dochádzky a formy výchovy a vzdelávania,
uebné osnovy,
vyuovací jazyk,
spôsob a podmienky ukonovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu
o získanom vzdelaní,
personálne zabezpeenie,
materiálno-technické a priestorové podmienky,
podmienky na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní,
vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí,
vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy,
poLiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov.

V nasledujúcom texte rozoberieme jednotlivé súasti6 školského vzdelávacieho programu.
NÁZOV ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU
Názov školského vzdelávacieho programu mVLe by všeobecný alebo môLe by tvorivo
koncipovaný vzhadom na špecifiká predškolského obdobia; môLe sa tvori aj v súlade so
zauLívaným pomenovaním konkrétnej materskej školy, napr. Školský vzdelávací program
Lienka; Školský vzdelávací program Rozprávkovo at . Zohaduje zameranie a profiláciu
materskej školy.
VLASTNÉ CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v konkrétnej materskej škole sa stanovujú
v súlade s/so:







všeobecnými ciemi ustanovenými v štátnom vzdelávacom programe,
ciemi a princípmi výchovy a vzdelávania ustanovenými v školskom zákone,
ciemi stanovenými v koncepnom zámere rozvoja materskej školy,
potrebami a záujmami detí, rodiov/zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov a
vlastným zameraním materskej školy.

6

Podrobnosti o jednotlivých súastiach školského vzdelávacieho programu sú uvedené v Metodike na tvorbu školských
vzdelávacích programov, ktorá bola vydaná v roku 2009 v rámci národného projektu Vzdelávanie pedagogických
zamestnancov materskej školy ako súas reformy vzdelávania.
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Ciele v školskom vzdelávacom programe sú oproti cieom v štátnom vzdelávacom programe
konkrétne. Stanoveniu vlastných cieov predchádza spracovanie záverov
a odporúaní, ktoré vyplynuli z autoevalvácie, ich usporiadania poda dôleLitosti a vzahu ku
kvalite výchovno-vzdelávacej innosti v materskej škole.
STUPE VZDELANIA
Stupe vzdelania7, ktorý poskytuje materská škola, je totoLný so stupom vzdelania
uvedeným v štátnom vzdelávacom programe – predprimárne vzdelanie.
VLASTNÉ ZAMERANIE MATERSKEJ ŠKOLY
V asti vlastné zameranie materskej školy sa uvádza charakteristika vlastného
zamerania materskej školy, ktoré sa v strunosti zdôvodní (vnútornými alebo vonkajšími
podmienkami, prostredím, kvalitou spolupráce so základnou školou at .). K spracovaniu
vlastného zamerania je potrebné pristupova uvQL2;2, najmä v materskej škole, ktorá vznikla
spojením viacerých, predtým samostatných materských škôl, ktoré sú teraz jej súasou ako
alokované triedy. V takýchto materských školách sa musí rešpektova doterajšia tradícia
bývalých samostatných materských škôl a je potrebné ponecha im ich špecifiká, ktoré
vyplývajú okrem iného aj z rôznorodosti personálnych, priestorových (interiér aj exteriér) ako
aj materiálno-technických podmienok a zárove je potrebné stanovi aj zameranie spoloné
pre všetky pracoviská takejto materskej školy.
Vlastné zameranie materskej školy:





má by zrozumitené rodiovskej aj odbornej verejnosti,
majú v om by uvedené všetky podstatné údaje (napr. z jej nedávnej histórie – spojenie
so základnou školou, s inými materskými školami, získanie estného názvu at .),
má obsahova východiskový stav výchovy a vzdelávania – kde je materská škola teraz;
o ponúka; o môLe ponúknu; o sa chystá ponúknu v blízkej budúcnosti; ako chce
súasný stav v blízkej budúcnosti zmeni a aké má zámery vo vzahu k zvýšeniu kvality
výchovy a vzdelávania (o chce zmeni, o chce dosiahnu, preo to chce dosiahnu).

D KKA DOCHÁDZKY A FORMY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA
V školskom vzdelávacom programe sa uvádza konkrétna dP;1 dochádzky (niekokoroná
dochádzka, posledný rok pred plnením povinnej školskej dochádzky at .) detí do materskej
školy a konkrétna forma výchovy a vzdelávania (poldenná, celodenná at .), ktorá sa
v materskej škole reálne uplatuje. Neuvádzajú8 sa všetky existujúce formy výchovy a
vzdelávania.
UEBNÉ OSNOVY
Uebné osnovy9, ako povinná a zárove najdôl5Pitejšia súas školského vzdelávacieho
programu sa vypracúvajú najmenej v rozsahu ustanovenom vzdelávacími štandardmi
štátneho vzdelávacieho programu.
7

V prípade, L2 sa stupe vzdelania uvedie na titulnej strane, nemusí sa alej v školskom vzdelávacom programe uvádza
opakovane.
8
Odporúa sa, aby materská škola, ktorá poskytuje napr. celodennú výchovu a vzdelávanie, uviedla aj to, Le v prípade záujmu
rodiov poskytuje aj poldennú výchovu a vzdelávanie. Z tejto asti školského vzdelávacieho programu musí by jasné, i sú
napr. v konkrétnej materskej škole všetky triedy s celodennou výchovou a vzdelávaním, resp. i je jedna trieda s celodennou
a druhá s poldennou výchovou a vzdelávaním, príp. Le v materskej škole sú všetky triedy s celodennou výchovou
a vzdelávaním s moLnosou poldennej výchovy a vzdelávania pre deti, ktorých rodiia o to poLiadajú.
9
Uiteky s dlhoronou praxou si pamätajú pouLTBanie pojmu uebné osnovy aj vo vzahu k materským školám, ale vtedy
uebné osnovy nemali takú podobu ako v súasnosti, ale takú v akej bol spracovaný Program výchovy a vzdelávania detí
v materských školách
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Vzhadom na osobitosti obsahu výchovy a vzdelávania, charakter výchovno-vzdelávacej
innosti a osobitosti uenia a uenia sa detí sa v materskej škole spracúvajú uebné
osnovy v podobe obsahových celkov/projektov.
Súasou uebných osnov musia by v nejakej podobe (formulácia sa môLe v závislosti od
niLšie uvedených okolností zmeni) výkonové štandardy (špecifické ciele) minimálne
v rozsahu vzdelávacích štandardov štátneho vzdelávacieho programu. Obsahové
štandardy sú spravidla obsiahnuté v názvoch obsahových celkov/projektov, tém, príp.
podtém. Ak sa ale materská škola rozhodne uvádza vo svojich uebných osnovách aj
presné, doslovné názvy obsahových štandardov zo štátneho vzdelávacieho programu,
môLe tak urobi (akceptuje a chápe sa to ako jej rozhodnutie, ktoré nie je na úkor kvality
školského vzdelávacieho programu).
Uebné osnovy:
 urujú rozsah výchovy a vzdelávania – plnia programovú funkciu,
 nevypracúvajú sa na 100 %, môLu sa dop a a upravova za vopred urených
podmienok – plnia orientanú funkciu,
 sú záväzkom pre všetky uiteky konkrétnej materskej školy – plnia normatívnu funkciu.
Prednosou spracovania uebných osnov vo forme obsahových celkov/projektov je:
 pruLnos (flexibilita) – táto forma spracovania um<Luje rýchle reagovanie na inovácie vo
výchove a vzdelávaní,
 umoLnenie individuálneho prístupu a
 rešpektovanie individuálneho uebného tempa detí.
Súasou ;1Pdého obsahového celku/projektu je/sú:
názov obsahového celku/projektu,
charakteristika obsahového celku/projektu (obsahový celok je potrebné špecifikova
a charakterizova),
 viacero tém, (príp. aj podtém),
 stratégie výchovno-vzdelávacej innosti,
 uebné zdroje (pre deti aj pre uiteky),
 metódy a prostriedky hodnotenia plnenia/splnenia/dosiahnutia vytýených výkonových
štandardov (špecifických cieov) konkrétnych obsahových celkov/projektov.




Charakteristika obsahového celku/projektu obsahuje strunú informáciu o tom:
z ktorých tém11, príp. podtém sa skladá obsahový celok/projekt,
preo je obsahový celok/projekt v uebných osnovách zaradený (t. j. význam jeho
zaradenia pre osobnostný rozvoj dieaa, t. j., ktoré kúové kompetencie sa
prostredníctvom špecifických cieov daného obsahového celku/projektu u detí rozvíjajú
at .),




10

Podmienky dop ania a úpravy uebných osnov sa dohodnú na zasadnutí metodického zdruLenia.

11

Poradie tém urených v konkrétnom obsahovom celku sa nemusí dodrP1 v kaLdej triede (súvisí to s materiálno-technickým
vybavením materskej školy, s dostatkom uebných pomôcok at .). Znamená to, Le v rámci jedného obsahového celku/projektu,
sa môPu v konkrétnych týP4och realizova témy v rôznych triedach v rôznom poradí. Aby sa tak mohlo dia, a zárove
aby sa rešpektovala poLiadavka prihliada pri plánovaní a realizácii výchovno-vzdelávacej innosti na rozvojové moLnosti
a schopnosti detí, v uebných osnovách sa neodporúa písa (priraova) výkonové štandardy (špecifické ciele)
k jednotlivým témam, ale len pod seba, aby mali uiteky moLnos v plánoch výchovno-vzdelávacej innosti naplánova si
toko cieov z uebných osnov ku konkrétnej téme (v operacionalizovanej podobe), koko potrebujú. MôLe sa sta, Le k jednej
a tej istej téme budú ma uiteky v jednej triede vybraný iný poet cieov z obsahového celku/projektu, ako uiteky z inej triedy.
Upozorujeme, Le sa neplnia/nedosahujú témy, ale výkonové štandardy (špecifické ciele) daného obsahového
celku/projektu. DôleLité je, aby sa výkonové štandardy (špecifické ciele) naplánované v danom obsahovom celku/projekte
plnili/dosahovali všetky a v kaLdej triede.
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aké sú vzájomné vzahy a súvislosti medzi jednotlivými témami (príp. aj podtémami)
v rámci konkrétneho obsahového celku/projektu ale aj medzi alšími obsahovými
celkami/projektmi a ich témami (príp. podtémami); jednotlivé obsahové celky/projekty
a v rámci nich aj jednotlivé témy (príp. podtémy) majú na seba nadväzova a majú
vytvára priestor na rozvíjanie poznatkového systému detí a na rozvíjanie a upevovanie
ich zruností, návykov, postojov,
aké formy organizácie výchovno-vzdelávacej innosti sa budú v obsahovom celku
(projekte) uplatova,
aké asové trvanie obsahového celku/projektu sa predpokladá (spravidla je to mesiac,
ale napr. aj 2 tXLdne, 3 týLdne, štvrrok).

Obsahové celky/projekty uebných osnov sa vypracúvajú tak, aby poda nich uili
všetky uiteky konkrétnej materskej školy.
NEPREHLIADNITE: Obsahom jednotlivých obsahových celkov/projektov sú súasne viaceré
výkonové štandardy (špecifické ciele). Niektoré výkonové štandardy, v úplne rovnakom znení
ako výkonové štandardy (špecifické ciele) v štátnom vzdelávacom programe, prípadne
v štylisticky zmenenom znení (ale len do tej miery, aby sa nezmenil ich význam) sa môLu
objavi vo viacerých obsahových celkoch/projektoch, niektoré aj v kaLdom obsahovom
celku/projekte (najmä také, prostredníctvom ktorých sa dá identifikova rozširujúca
vzdelávacia ponuka – napr. vo vzahu k cudzím jazykom, rozvíjaniu informaných
kompetencií detí prostredníctvom IKT at .). Uebné osnovy môLu by doplnené o vlastné
obsahové aj výkonové štandardy (špecifické ciele) v prípade, ak materská škola rozširuje
svoju vzdelávaciu ponuku nad povinný základ stanovený štátnym vzdelávacím programom.
Niektoré výkonové štandardy (špecifické ciele), sa neobjavia v Piadnom obsahovom
celku/projekte, ale sa uvedú na zaiatku uebných osnov ako ciele, ktoré sa
plnia/dosahujú kaLdodenne, priebeLne poas celej dochádzky dieaa do materskej školy.
Sú to výkonové štandardy (špecifické ciele) zamerané najmä na utváranie, rozvíjanie
a upevovanie:
 kultúrnych, hygienických, stravovacích a spoloenských návykov detí;
 zruností súvisiacich s osobnou hygienou a sebaobsluhou detí pri obliekaní a vyzliekaní,
 návykov súvisiacich s bezpeným správaním sa v cestnej premávke,
 zruností v rozvíjaní hier a hrových inností a
 priateských vzahov detí v hrách a hrových innostiach.
K takýmto výkonovým štandardom (špecifickým cieom) patria napr.:
 zvládnu sebaobsluLné innosti (oblieka sa, obúva sa, umýva sa, isti si zuby at .)
a návyky správneho stolovania (jes s príborom, udrLiava istotu pri jedle, at .),
 predstavi sa menom i priezviskom,
 prechádza bezpene cez cestu pod vedením starších osôb,
 pozdravi, po akova a poLiada o pomoc,
 rozhodova sa pre uritú innos,
 nadviaza neverbálny a verbálny kontakt s inými demi a dospelými,
 predstavi seba a svojho kamaráta,
 pohybova sa v rôznom prostredí (sneh, ad, voda) bez strachu a zábran,
 otuLova sa prostredníctvom vody, snehu, vetra, slnka,
12

Uivo osvojené v uritom logickom usporiadaní deti lepšie chápu, prijímajú, má pre ich osobnostný rozvoj väší význam
a vedia ho lepšie vyuLTB. v alšom napredovaní a sebarozvoji, ako izolované uivo sprostredkúvané bez zjavných súvislostí.
13
V prípade, Le sa as obsahu obsahových celkov/projektov bude plni mimo materskej školy (napr. v škole v prírode, poas
exkurzie, na lELiarskom výcviku, na plaveckom výcviku at ., uvedie sa to v tejto asti uebných osnov).
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citlivo vníma krásu prírody, jej aro a jedinenos,
prakticky uplatni návyky starostlivosti o prírodu (nezahadzova odpadky, hraba lístie,
at .),
vníma rôznorodos hraiek a predmetov vo svojom okolí,
zapoji sa aktívne do prípravy osláv sviatkov a spoloenských udalostí vrátane
udrLiavania udových tradícií,
prejavova rados z hry,
zapoji sa do skupinovej hry a vedie spolupracova v nej,
chápa rôznorodos hier,
zaa, rozvíja a dokoni hru,
uplatova tvorivos v hre,
plánova, realizova a hodnoti hru.

K1Pdý obsahový celok/projekt sa vytvára tak, L2 v sebe integruje všetky tri vzdelávacie
oblasti a všetky štyri tematické okruhy.14
NEPREHLIADNITE: Uebné osnovy nesmú tvori len názvy obsahových celkov/projektov
a tém, musia obsahova výkonové štandardy (špecifické ciele), ktoré sú formulované ako
cieové poLiadavky pre 5 – 6-roné deti. Toto je poLiadavka vyplývajúca zo školského
zákona. Jej nedodrLiavanie znamená porušovanie školského zákona a v prípade vykonania
školskej inšpekcie s cieom kontrolova súlad školského vzdelávacieho programu so štátnym
vzdelávacím programom bude Štátna školská inšpekcia konštatova nesúlad školského
vzdelávacieho programu so štátnym vzdelávacím programom.
Obsahové celky/projekty môPu by spracované v rôznej podobe – tabuka, pavúk, matica,
schéma at ., môLu by doplnené rôznymi výpovednými obrázkami.
Okrem povinných obsahových celkov/projektov, ktoré platia pre celú materskú školu, môPu
uebné osnovy obsahova aj nepovinné, rozširujúce obsahové celky/projekty, ktoré sa
plnia, napr. len v triede 5 – 6-roných detí, príp. len v niektorých triedach, alebo len
v niektorých alokovaných pracoviskách materskej školy.
Stratégie výchovno-vzdelávacej innosti by mali by formulované ako spoloný postup,
prostredníctvom ktorého budú uiteky celej materskej školy rozvíja kúové kompetencie
detí. Metódy a formy práce musia zodpoveda reálnym podmienkam a dostupným
didaktickým prostriedkom, ktoré majú uitelia k dispozícii. Pri výbere stratégií výchovnovzdelávacej innosti sa musia bra do úvahy aj skúsenosti uiteliek a ich odborné
preferencie.
Pri výbere stratégií výchovno-vzdelávacej innosti je potrebné, aby:
 rozvíjali jednotlivé poznávacie procesy (vnímanie, pamä, myslenie, re, pozornos,
predstavy, fantáziu at .),
 um<Lovali deom získava poznatky, informácie a skúsenosti na základe vlastnej
aktivity,
 sprostredkúvali plnohodnotné informácie pútavou, citovo pôsobivou formou,
 nepreaLovali deti, ale zárove, aby ani neobmedzovali ich osobnostný rozvoj,
 dosiahli prostredníctvom nich deti, v o najkratšom ase, stanovené ciele.

14

Uvedené neznamená, Le v kaLdom obsahovom celku bude zaradený rovnaký poet výkonových štandardov (špecifických
cieov) z kaLdého tematického celku, z kaLdej vzdelávacej oblasti. V niektorom obsahovom celku/projekte môLe by jedna
vzdelávacia oblas zastúpená viac, iná menej a zárove môLe by jeden tematický okruh zastúpený viac, iný menej. Táto
skutonos vemi úzko súvisí uL?o samotným názvom obsahového celku/projektu a s názvami tém (príp. podtém).
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Stratégie výchovno-vzdelávacej innosti nesmú by predimenzované, je potrebné necha
dostatoný priestor na ich výber konkrétnym uitekám v triedach pri plánovaní,
projektovaní výchovno-vzdelávacej innosti, ale zárove ich nesmie by ani málo, lebo
by to viedlo k schematickej, príliš formálnej a pre deti málo zaujímavej a nedostatone
aktivizujúcej výchovno-vzdelávacej innosti.
Uebné zdroje15 predstavujú zdroj informácií pre deti, ale aj uiteky. Uebnými zdrojmi
môLe by detská literatúra, encyklopédie, detské asopisy, uebnice, odborná literatúra,
odborné asopisy, náuné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod.
Materská škola si uebné zdroje dop a poda vlastných potrieb a špecifík. Konkrétne
uebné zdroje sa uvádzajú k jednotlivým obsahovým celkom/projektom. Musia zodpoveda
reálnym podmienkam, nie je potrebné vypisova všetky a najmä nie je potrebné uvádza tie,
ktoré sa nebudú reálne vyALíva. Dôl2Lité je uvedomi si, Le tak pre deti, ako aj pre uiteky
je okrem vyššie uvedených uebných zdrojov uebným zdrojom celý interiér aj exteriér
materskej školy ako aj širšie okolie materskej školy.
Metódy a prostriedky hodnotenia aj plnenia/splnenia/dosiahnutia16 vytýených výkonových štandardov (špecifických cieov) konkrétnych obsahových celkov/projektov vymedzujú cesty a spôsoby overovania rozvíjania kúových kompetencií a dosahovania
výkonových štandardov (špecifických cieov). Zrealizované obsahové celky/projekty sa
vyhodnocujú. Hodnotí sa, ktoré ciele sa dosiahli a prostredníctvom nich, ktoré kúové
kompetencie detí sa rozvíjali.
Uebné osnovy vytvárajú materské školy v záujme detí, rešpektujú ich potreby, rozvojové
moLnosti a schopnosti. Pri ich tvorbe sa prihliada na rozvíjanie základných kúových
kompetencií (ale v závislosti od rozvojových moLností detí aj na rozvíjanie rozvíjajúcich
a niektorých špecifických kompetencií), teda na to:
 o má diea vedie, pozna, by schopné/spôsobilé urobi, dokáza, zvládnu, dosiahnu,
 o by malo diea vedie, pozna, by schopné/spôsobilé urobi, dokáza, zvládnu,
dosiahnu,
 o by mohlo diea vedie, pozna, by schopné/spôsobilé urobi, dokáza, zvládnu,
dosiahnu.
Pri správnom zostavení obsahových celkov/projektov sa zabezpeí, Le vedomosti,
schopnosti, zrunosti a postoje detí sa budú špirálovito rozvíja (od jednoduchého
k zl<Litejšiemu; od úzkeho k širšiemu; od základného k rozširujúcemu at .).
Uebné osnovy nemôPu by/nebudú nikdy spracované stopercentne, nedá sa všetko
úplne do detailov premyslie, naplánova, naprojektova, naprogramova. Spracúvajú sa na
obdobie školského vyuovania (na 10 mesiacov školského roka). V ase letných
prázdnin sa výchovno-vzdelávacia innos plánuje a realizuje v hrách a hrových innostiach.
VYUOVACÍ JAZYK
V školskom vzdelávacom programe sa uvádza vyuovací jazyk, v ktorom sa realizuje
výchova a vzdelávanie v príslušnej materskej škole. Tento musí by v zhode so sieou škôl
a školských zariadení a so zria ovacou listinou. Vyuovací jazyk sa môLe uvies aj na titulnej
strane17.

15
16

Vemi dobrým uebným zdrojom pre uiteky je Program výchovy a vzdelávania detí v materských školách.
Patria k nim napr. pracovné listy, produkty výtvarných inností, pracovné zošity at .

17

V prípade, L2 sa vyuovací jazyk uvedie na titulnej strane, nemusí sa alej v školskom vzdelávacom programe uvádza
opakovane.
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SPÔSOB A PODMIENKY UKONOVANIA VÝCHOVY A VZDELÁVANIA A VYDÁVANIE
DOKLADU O ZÍSKANOM VZDELANÍ
Povinnou súasou školského vzdelávacieho programu je spôsob a podmienky ukonovania
výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní v súlade s príslušnými
ustanoveniami školského zákona a s ohadom na konkrétne podmienky materskej školy.
V tejto asti sa uvádza obvyklý spôsob „rozlúky“ s predškolákmi, v zmysle školského
zákona spojený aj s odovzdávaním osvedení o absolvovaní predprimárneho vzdelania.
PERSONÁLNE ZABEZPEENIE
V asti personálne zabezpeenie sa uvádzajú informácie o pedagogických zamestnancoch,
o tom, i sp ajú kvalifikané predpoklady na výkon pedagogickej innosti, aké majú
špecifické zrunosti at . V prípade, 4e v materskej škole pracuje aj asistent uiteky, príp.
odborní zamestnanci, uvádzajú sa aj údaje o nich a o ich postavení a funkcii v procese
výchovy a vzdelávania. Neuvádzajú sa údaje rýchlo zastarávajúce, ktoré by bolo potrebné
ka4dý rok aktualizova (napr. presný poet, vekové zlo4enie at .).
MATERIÁLNO-TECHNICKÉ A PRIESTOROVÉ PODMIENKY
Súasou školského vzdelávacieho programu sú aj informácie o aktuálnych materiálnotechnických a priestorových podmienkach materskej školy. Z opisu materiálnotechnických a priestorových podmienok musí by zrejmý ich vplyv na plnenie cieov
a poslania materskej školy.
PODMIENKY NA ZAISTENIE BEZPENOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI VÝCHOVE
A VZDELÁVANÍ
V školskom vzdelávacom programe sa tieto podmienky popíšu vemi strune, v nadväznosti
na štátny vzdelávací program. Pozornos sa sústre uje na opísanie spôsobov, ako bude
materská škola zabezpeova bezpenos a ochranu zdravia pri výchove a vzdelávaní, pri
školských aktivitách a aktivitách uskuto ovaných mimo materskej školy (výlety, exkurzie,
výcviky, saunovanie at .). Odporúa sa v tejto asti uvies text, 4e problematika zaistenia
bezpenosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní je podrobne rozpracovaná
v prevádzkovom poriadku a v školskom poriadku materskej školy.
VNÚTORNÝ SYSTÉM KONTROLY A HODNOTENIA DETÍ A VNÚTORNÝ SYSTÉM
KONTROLY A HODNOTENIA ZAMESTNANCOV MATERSKEJ ŠKOLY
Ka4dá materská škola si spracuje vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí
a vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov materskej školy. Táto as
nemusí by v školskom vzdelávacom programe rozpracovaná úplne podrobne. Odporúa sa
v tejto asti uvies text, 4e problematika vnútorného systému kontroly a hodnotenia detí ako
aj problematika vnútorného systému kontroly a hodnotenia zamestnancov školy je podrobne
rozpracovaná v ronom pláne vnútornej kontroly školy, ktorý je súasou plánu práce
školy (príp. tvorí jeho prílohu).
PO7IADAVKY NA KONTINUÁLNE VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH A ODBORNÝCH
ZAMESTNANCOV
Uvedenie týchto '&4iadaviek tvorí neoddelitenú súas školského vzdelávacieho programu.
Absolvovanie kontinuálneho vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov (ak
v materskej škole pracujú) má veký vplyv na celkovú úrove a kvalitu výchovno-vzdelávacej
innosti. Túto as školského vzdelávacieho programu budú materské školy (9dý rok
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aktualizova. Odporúa sa v tejto asti uvies text, Le problematika kontinuálneho
vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov je podrobne rozpracovaná
v ronom pláne alšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov, ktorý je súasou
plánu práce školy (príp. tvorí jeho prílohu).

NEDOSTATKOM pri tvorbe školského vzdelávacieho programu je:
jeho vytvorenie len kvôli naplneniu školského zákona (bez akýchkovek súvislostí
a reálnych zámerov) alebo kvôli tomu, Le jeho vypracovanie kontroluje Štátna školská
inšpekcia,
 odpísanie programu inej materskej školy bez ohadu na reálne vnútorné a vonkajšie
podmienky konkrétnej materskej školy,
 jeho vytvorenie nekoncepne, neštruktúrovane (bez rešpektovania povinných náleLitostí,
ktoré musí v zmysle školského zákona obsahova),
 jeho vytvorenie formálne, príliš odborne, s pouLitím pojmov, ktorým rodiia ani potenciálni
rodiia ani napr. zria ovate (ako nepedagógovia) nerozumejú,
 jeho vytvorenie s =<ALitím terminológie, ktorá nie je v zhode s terminológiou v štátnom
vzdelávacom programe a s terminológiou =<ALívanou v školskom zákone, vo vyhláške
o materskej škole a v ostatných všeobecne záväzných právnych predpisoch vzahujúcich
sa na uskutoovanie výchovy a vzdelávania v materskej škole,
 vytvorenie uebných osnov v podobe, Le sú len doslovným prepisom výkonových
štandardov (špecifických cieov) zo štátneho vzdelávacieho programu; príp. tak, L2
obsahujú len názvy jednotlivých obsahových celkov/projektov.
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4. Stratégie výchovno-vzdelávacích činností – metódy, zásady
a stratégie
Daniela Valachová
Stratégie sú odborne charakterizované ako postup krokov pri dosahovaní ciea
s vyu<itím rozliných metód a prostriedkov. Mô<u by vopred premyslené, asto sa
však v priebehu innosti menia v závislosti od konkrétnych podmienok. (Kiczko a kol.
1997)
Strme – Raiskup, (1998) uvádzajú, Me stratégia je zhodnotenie všetkých mo<ností a im
primeraných opatrení, na základe ktorých sa vytvoria pravidlá pre systematický
postup v alšej innosti. Je to súhrn zásad a pravidiel pre úspešné vedenie podujatia,
polemiky, akcie, hry, rokovania, boja.
Niekoko alších charakteristík uvedeného pojmu uvádza aj Šalingová. Pre nás je podstatná
jedna charakteristika, poda ktorej je stratégia súhrn zámerov a inností loveka
na dosiahnutie ciea. (Šalingová, 1988)
Zelina (1996) uvádza, M2 metóda je všeobecnos cesty, uritý prepis a popis innosti,
ako od vstupu prís k výstupu, ako uskutoni organizáciu innosti, aby došlo
k pozitívnym cieom. Poda neho je stratégia filozofiou metódy.
Stratégie tvorivo-humanistickej výchovy a vzdelávania
V rámci prezentácie stratégií výchovno-vzdelávacej innosti sa venujeme stratégiám, ktoré
ponúka model tvorivo-humanistickej výchovy (alej THV). Na Slovensku je tento model
prezentovaný Zelinom a alšími autormi, ktorí jeho pôvodnú teóriu rôznym spôsobom
modifikovali. Pre naše potreby však budeme poAMíva THV v pôvodnej podobe z viacerých
dôvodov:
- uvedená koncepcia bola uverejnená ako prvá,
- je komplexná a úplná,
- je zmysluplná a celistvá,
- upravované koncepcie nahrádzajú niektoré jej pôvodné súasti.
Jedným z východísk THV je štrukturovanie nonkognitívnych funkcií. Systém KEMSAK
(akronym) tvoria tieto funkcie a stratégie:
K – kognitivizácia
E – emocionalizácia
M – motivácia
S – socializácia a komunikácia
A – axiologizácia
K – kreativizácia
KOGNITIVIZÁCIA – jej cieom je naui die a poznáva , myslie a rieši problém. V rámci nej
uvedieme stratégie, ktoré sú vhodné na aplikáciu v preprimárnom vzdelávaní. Metóda
tezaurov, metokognitívne zrunosti a metóda persuázie nie sú vhodnými metódami na
aplikáciu v predprimárnom vzdelávaní, preto ich nebudeme alej rozobera.
K metódam vhodným na vyAMitie v predprimárnom vzdelávaní patria:
- heuristika: je metóda, ktorá sa pouMíva pri tvorivom riešení problémov. Existuje viac
druhov heuristík. Jednou z najznámejších je heuristika DITOR (D – definuj problém, I –
informuj sa, T – tvor riešenia, O – ohodno riešenia, R – realizuj riešenie). Okrem nej je
vhodnou heuristikou aj CPD (creative problem solving). Tá pozostáva z krokov: hadanie
problému, odhalenie problému, definovanie problému, zbieranie informácií, hadanie
riešení, hadanie spôsobov realizácie.
- metódy rozvíjania kognitívnych funkcií: sem zaraujeme metódy, ktoré sú zamerané
na zlepšenie jednotlivých kognitívnych funkcií ako vnímanie, pamä , myslenie a pozornos . V tejto súvislosti nie je potrebné uvádza špeciálne tieto metódy, pretoMe sa
vemi dobre uplatujú v edukanej praxi pri edukaných aktivitách.
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- metóda práce s informanými fondmi: pri tejto metóde je daná postupnos : uiteka
prezentuje de om informácie bez udania zdroja, ukáMe de om, kde je m<Mné nájs alšie
informácie, spolu s de mi vyhadávajú informácie a napokon deti samé vyhadávajú
informácie v rôznych fondoch. Uvedená metóda je vemi dôleMitá z pohadu alšieho
vývoja die a a. V materskej škole sa zameriavame skôr na vyhadávanie informácií
v knihách, asopisoch, encyklopédiách a pod. a potom tieto informácie triedime,
zhrom.Mujeme a pouMívame. Vzhadom na súasnú vybavenos materských škôl
informanými technológiami, vyAMívame aj tie.
- metóda poznania a rozvíjania taxonómií kognitívnych funkcií: je to metóda, pri ktorej
si uiteka vyberie niektorú z taxonómií kognitívnych funkcií a pomocou nej stanovuje
výchovno-vzdelávacie ciele a realizuje evalváciu, aby vedela správne stanovi alšie
ciele. Medzi najznámejšie taxonómie kognitívnych funkcií patrí taxonómia Blooma
a Niemierka. Uvedieme alšie dve, ktorým sa v odbornej literatúre nevenuje aM taká
pozornos a môMu rozšíri poznanie uiteliek materských škôl.
Fázami kognitívneho vývinu die a a sa zaoberal Piaget:
1. senzomotorická úrove: nemé myslenie bez pouMitia symbolov, vnímanie
a definovanie predmetov,
2. predoperaná úrove: symboly a znázorovanie, reakcia na vnímané podnety,
zámerné myslenie,
3. úrove konkrétnych operácií: klasifikácia vecí do skupín a sérií, meranie,
uvedomenie si dynamiky javov, analyzovanie,
4. úrove formálnych operácií: syntetizovanie, predstavovanie, imaginácia,
vytváranie hypotéz, hodnotenie, zovšeobecnenie, abstraktno-pojmové myslenie.
Jeden z najúplnejších systémov intelektových štruktúr rozpracoval Guilford1. Základom sú tri
klasifikané kritériá:
 Obsahy (figurálne, symbolické, sémantické, behaviorálne),
 Výtvory (jednotky, triedy, vz ahy, systémy, transformácie, implikácie),
 Operácie (hodnotenie, konvergentné myslenie, divergentné myslenie, pamä
a poznávanie).
EMOCIONALIZÁCIA – jej cieom je naui die a cíti a rozvíja jeho kompetencie pre cítenie,
pr2Mívanie, rozvíja jeho city, emócie.
Emóciami oznaujeme ni<;ie city spojené najmä s uspokojovaním základných
biofyziologických potrieb a potrieb bezpeia. Pojem city oznauje vy;;ie city, ktoré sú
spojené s uspokojovaním intelektových, etických a estetických potrieb. Citová výchova sa
uskutouje aj prostredníctvom humanizácie vz ahu uiteka — die a. Zo stratégií
emocionalizácie uvediem tie, ktoré sú vhodné na aplikáciu v predprimárnom vzdelávaní:
- afektívne taxonómie: ide v nich o usporiadanie na základe postupného zvnútorovania
hodnôt u die a a. Jednou z najznámejších taxonómií je Kratwohlova taxonómia, ktorá je
zloMená z prijímania, reagovania, hodnotenia, tvorenia pojmov, internalizácie.
- Rogersovský prístup k emocionalizácii: Rogers sa venoval psychoterapii, neskoršie sa
jeho myšlienky uplatnili aj v iných oblastiach, ako napríklad v pedagogike. Je autorom
koncepcie PCE (person centred education), oznaovaný ako prístup orientovaný
na diea. Jeho súas ou sú:
 empatia: schopnos vcíti sa do myslenia a pr2Mívania iných a na základe toho
pochopi ich konanie,
 kongruencia: úprimnos a otvorenos ,

1

The Nature of Human Intelligence. Mc Graw Hill Book Comp., New York 1971
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akceptácia: prijíma k.Mdé die a bez predsudkov ako najvyššiu, nepodmienenú
a nenahraditenú hodnotu.
- výchovné štýly ako metódy edukácie: štýl je presadzovanie invariantných (stabilných,
nemenných) spôsobov edukácie. Je skôr urovaný osobnos ou uiteky ako situáciou
edukácie. Aby bol edukaný štýl efektívny, je vhodné aby v om prevaMovala:
 vyššia náronos: náronos individuálne diferencovaná, náronos ktorá pomáha
rozvíja osobnos die a a z pásma (zóny) aktuálneho rozvoja do pásma (zóny)
najbliMšieho rozvoja,
 nedirektívny prístup: neznamená podporovanie nedisciplinovanosti detí. Je to
prístup zameraný na mieru slobody detí, výber niektorých aktivít de mi, hodnotenie
navzájom a organizáciu innosti de mi,
 vyššia citlivos: astejšie rozhovory s de mi o ich pr2Mívaní, dôraz na city detí, na
ich preMívanie a na ich motiváciu.
MOTIVÁCIA – jej cieom je rozvinú záujmy, potreby, túMby, úsilia osobnosti, jej aktivity.
Motivácia je vzbudenie, udrManie a usmernenie udskej aktivity. Rozvoj osobnostných kvalít
sa týka motivácie a aktivizácie die a a, motivácie k sebarozvoju, k pozitívnemu a kvalitnému
Mivotu. Cieom je rozvíjanie motivácie zameranej na výkon, na pozitívne pr2Mívanie a nie
iniciovanie a posilovanie motivácie k vyhnutiu sa neúspechu. Takisto ide o utváranie
motivácie prekonávania zá aMových situácií, konfliktov, stresov, aby bolo die a aj
v dospelosti schopné a pripravené eli rôznym prekáMkam. Opakom pozitívnej aktivizácie
a motivácie je lenivos , pohodlnos , nechu k akejkovek innosti. Takýto fenomén nazývame
syndróm vyhorenia.
Z viacerých stratégií motivácie uvedieme dve, ktoré sú v predprimárnom vzdelávaní
najvhodnejšie:
 motivácia innos ou:
- dôl2Mité je dobre pozna kaMdé die a a individualizova výchovno-vzdelávacie ciele
a úlohy, poMiadavky a nároky na die a tak, aby boli mierne nad jeho schopnosti,
aby privemi ahká, i príliš aMká úloha die a nedemotivovala,
- uiteka musí pozna záujmy a potreby detí, aby v realizovanej innosti videli zmysel,
- deti by mali ma moMnos vybra si – to vedie k ich samostatnosti a zodpovednosti za
splnenie úlohy, dosiahnutie výchovno-vzdelávacieho ciea,
- úlohy je potrebné vhodne a prí aMlivo uvies , o zvyšuje záujem detí,
 motivácia hodnotením:
- najdôleMitejšie je, aby prevaMovali odmeny a pochvaly nad trestami,
- odmena aj trest musia by funkné, nesmú vyvoláva u detí strach a úzkos ,
- odmena i trest musia nasledova okamMite po ine a musia by spravodlivé
a konkrétne,
- deti vedieme k sebahodnoteniu,
- pri kritizovaní, i napomínaní, nesmie ma die a pocit, Me je zhadzované, ale Me sa
mu uiteka ?;.Mí pomôc , Me jej na om zál2Mí,
- potrebné sú pozitívne emocionálne a citové reakcie, pohladenie, pritúlenie,
- hodnotíme podstatné veci a vytvárame aj situácie, v ktorých máme moMnos pochváli
aj die a, ktoré sa asto správa neprimerane, i nevhodne,
- kritizujeme BMdy len konkrétny in, nie osobnos die a a,
- deti neporovnávame navzájom, ovea motivujúcejšie je porovnanie konkrétnych
výkonov konkrétneho die a a v ase, na porovnávanie pouMívame tzv. individuálny
asový rámec,
- pri rozvíjaní motivácie je potrebné si uvedomi dôl2Mitos uspokojovania základných
udských potrieb a úlohu výchovy a vzdelávania pri ich uspokojovaní.
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Pri stratégiách motivácie vychádzame z teórie Maslowa a jeho hierarchického usporiadania
potrieb.
SOCIALIZÁCIA A KOMUNIKÁCIA – jej cieom je naui die a M6 s druhými umi, naui ho
komunikova , tvori progresívne medziudské vz ahy. Zo stratégií socializácie a komunikácie
sú takmer všetky, ktoré uvádza Zelina (1996), vhodné na aplikáciu v predprimárnom
vzdelávaní:
- tvorba efektívnej výchovnej skupiny: je to metóda, prostredníctvom ktorej môMe
uiteka ovplyvova postavenie jednotlivcov v skupine. Sú prípady, kedy je vhodné
zasiahnu , aby vodcovský typ die a a bol postavený do pozície lena a naopak len
skupiny bol postavený do pozície vodcu. Pre vhodnú atmosféru a klímu v skupine je vemi
potrebná efektívna a neustála komunikácia.
- metódy zmien postojov: postoje majú tri základné zloMky: poznávacia (kognitívna)
zloMka, citová (afektívna) zloMka a konatívna zloMka postoja. Postoje sa vytvárajú pod
vplyvom informácií a uvedených troch zloMiek. Die a v materskej škole nie je na takej
kognitívnej úrovni, aby bolo moMné v plnej miere vyuM6 uvedenú stratégiu, zameriavame
sa len na prvú, kognitívnu zlo<,5 postoja na primeranej úrovni.
- situané a inscenané metódy: predstavujú sociálne a kvázi sociálne situácie, ktorých
princíp spoíva v konfrontácii s konfliktnou situáciou. Inscenané metódy a hranie rolí sa
vemi dobre aplikujú v predprimárnom vzdelávaní, avšak s primeraným obsahom, napr.
rozprávky alebo rozprávkové príbehy.
- metódy exemplifikácie: obsahujú v sebe problematiku vzorov, príkladov, modelov
správania sa pre deti. V predprimárnom vzdelávaní je to predovšetkým uiteka materskej
školy, ktorá by mala uvedenú metódu vemi dobre pozna a vyAMíva ju. Ak je uiteka
vzorom pre deti, mala by:
- by optimistická,
- by oporou pre deti,
- by tvorcom nových tvorivých myšlienok,
- vedie poskytnú primeranú pomoc,
- pomáha kaMdému a neustále,
- ovláda dobre svoju prácu, by profesionálom,
- ma súlad medzi myšlienkami, inmi, ideami a udskými kvalitami,
- ma zmysel pre humor,
- vedie plánova a predvída ,
- vedie odosobni sa, pochopi druhého.
- metódy výchovnej komunikácie: sú metódy, ktoré pouMíva uiteka v materskej škole
takmer denne. Z hadiska edukácie je dôleMité, aby komunikácia bola intencionálna, t. j.
vedená s nejakým konkrétnym zámerom, ktorý je v súlade s rozvojom osobnosti die a a:
- uiteka by mala vyAMíva nonverbálny prejav, gestá, mimiku, re tela, intonáciu,
pauzu v prejave, aby dosiahla maximálny efekt,
- v komunikácii by si uiteka mala uvedomi , o o jej ide, a poda toho prispôsobi štýl
komunikácie na direktívny alebo indirektívny,
- komunikácia odráMa osobnos uiteky aj jej edukanú filozofiu,
- v komunikácii by si mala uiteka uvedomi , Me die a v nej objavuje svet a malo by ten
svet objavi samo, v rozhovore a aktívne,
- cieom komunikácie je naui die a hovori , vyjadrova sa, pýta sa, podporova
dialogickú formu komunikácie,
- komunikácia je vedou aj umením, ktoré by uiteka materskej školy mala ovláda
a neustále sa zdokonaova , komunikácia odráMa osobnos uiteky aj jej edukanú
filozofiu.
- klíma v skupine a metódy jej zmeny: je potrebné si ujasni tri základné pojmy:
- prostredie triedy – priestor triedy, farby, teplo a pod.,
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-

atmosféra – sociálne vz ahy a javy, ktoré majú krátke trvanie a sú situane
podmienené a rýchlo premenlivé,
- klíma – vyjadruje dlhodobejšie pretrvávajúce sociálne vz ahy v skupine, sú menej
premenlivé a fungujú nezávisle od konkrétnej sociálnej situácie.
Klímu v skupine urujú: úprimnos , empatia, otvorenos , porozumenie, ocenenie
a akceptácia v skupine. Na zmenu klímy vplývajú: empatia, srdenos , autentickos ,
konkrétnos , iniciatíva, bezprostrednos , otvorenos , akceptácia citov, konfrontácia,
sebapoznanie.
AXIOLOGIZÁCIA – jej cieom je rozvíja progresívnu hodnotovú orientáciu osobnosti, ui
hodnoti . Vyjadruje poznávanie a ovplyvuje to, o má die a rado, omu dáva prednos
a naopak, o nemá rado a omu sa vyhýba. Axiologizácia rozvíja pozitívny vz ah k poznaniu,
k dobru, ku kráse prírody a umenia a formuje progresívnu hodnotovú orientáciu, pozitívny
vz ah k prírodným materiálom, udovým tradíciám, kultúrnym hodnotám.
Metódy rozvíjania hodnotenia majú štyri základné etapy:
-     
  : pri tomto type hodnotenia vyjadríme len svoj dojem
z výkonu die a a; =<AMíva sa najmä v predškolskom veku,
      : pri tomto type hodnotenia sa pýtame aj preo je výkon die a a
taký, aký je, alebo si uiteka stanovuje aj alšie kritériá,
       pri nej sa bliMšie uruje váha kritérií, teda uiteka s de mi
diskutuje o tom, o je hodnotné,
       : je spojené s argumentáciou, preo je nieo hodnotené
tak, ako je hodnotené.
Vhodnou metódou je metóda riešenia morálnych dilem, ktorá má tieto znaky:
- ide o skupinovú diskusiu,
- základom diskusie je mikropríbeh,
- diskusiu organizuje uiteka,
- kúovou je hlavná postava príbehu.
Medzi stratégie axiologizácie patrí aj výchova k udským právam a právam dieaa.
Vhodnými metódami sú: didaktické hry, rozhovory v malých skupinách, besedy s hos ami,
literárne texty ítané uitekou.
KREATIVIZÁCIA – jej cieom je rozvíja v osobnosti tvorivý štýl Mivota. Kreativizácia
vyjadruje myšlienku neustáleho zdokonaovania tvorivosti loveka a jej prejavov v Mivote
kaMdého z nás a jej cieom je naui die a tvorivo rieši problémy a kaMdodenné Mivotné
situácie. Kreativita je teda proces, pri ktorom deti objavujú svoju podstatu a navonok tak
prostredníctvom svojej imaginácie demonštrujú uritú as toho, ím vlastne vo vnútri sú.
Tvorivá odvaha je podmienkou uvoneného výrazového prejavu. Jednou z nosných
myšlienok tvorivo-humanistickej výchovy je, Me od formovania osobnosti z vonku by sa malo
prejs k sebautváraniu osobnosti, priom ide o vlastnú, samostatnú innos die a a. Je
potrebné vychádza
z potrieb a záujmov die a a. K sebautváraniu prispieva aj
sebahodnotenie.
Zo stratégii kreativizácie sú pre predprimárne vzdelávanie vhodné:
- divergentné úlohy: sú úlohy, ktoré majú viacej alebo neobmedzene správnych riešení,
alebo sa uplatuje postup premeny konvergentných úloh (ktoré majú len jedno správne
riešenie) na divergentné úlohy,
- vyuovacie stratégie podporujúce tvorivos: patrí medzi ne problémové uenie,
projektové uenie, a pod.,
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- metódy obsahujúce dôvtip a antirigidné myslenie: =<AMíva sa pri úlohách, ktoré majú
konvergentný charakter, teda jedno správne riešenie, ale cesta, ktorou sa k správnej
odpovedi dostaneme je neobvyklá, zaujímavá a flexibilná,
- metódy na rozvíjanie senzitivity a vnímania: sú zamerané na poznanie a rozvíjanie
citov a citlivosti die a a,
- metódy výcviku fantázie, imaginácie a obrazotvornosti: sú to úlohy zamerané na
cvienie zQMitkovej, koncepnej, myšlienkovej asocianej innosti,
- metódy na zlepšenie fluencie, flexibility, originality a elaborácie: sú to úlohy
zamerané na tvorbu metafor, dopracovanie myšlienok, dotvorenie detailov, premyslenie
dôsledkov,
- metódy tvorivého hodnotenia: predstavujú nácvik rozhodovacích procesov, tvorivosti
v komunikácii; sem patria aj metódy tvorenia kompromisov, techniky dohôd,
- metódy tvorivého riešenia problémov: patria sem hlavne heuristiky, reflexívne,
pragmatické a informatistické metódy.
Metódy kreativizácie predstavujú najdôleMitejšie metódy a stratégie predprimárneho
vzdelávania. Je len na uiteke, ktorú metódu si vyberie a ako ju bude aplikova v praxi
v konkrétnej triede.
Metóda EUR
Medzi stratégie, ktoré je vhodné aplikova v predprimárnom vzdelávaní patrí aj metóda EUR.
Akronymum EUR v názve Rámca pre vyuovanie a uenie (alej len „Rámec“) je zostavený
z prvých písmen slov:
- Evokácia
- Uvedomenie si významu
- Reflexia
Ide o trojfázový model procesu myslenia a uenia. V kaMdej z týchto fáz dochádza
k významným špecifickým aktivitám, ktoré ovplyvujú efektivitu celého uebného procesu.
Model v podstate opisuje postupnos krokov, ktorými deti prechádzajú pred uením, v jeho
priebehu a po uení. DodrManie tejto „metodiky“ nás dovedie k dosiahnutiu výchovnovzdelávacieho ciea – k rozvinutiu schopnosti kriticky myslie a uvaMova .
Prvá fáza EUR – Evokácia
V poiatonej fáze sa uskutouje niekoko dôl2Mitých kognitívnych inností. Diea si
aktívne vybavuje vedomosti, ktoré o téme má. Tým je nútené preskúma svoju vlastnú
vedomostnú bázu, uv.M<va samostatne o téme, ktorú neskôr podrobne preskúma. Proces
uenia je procesom spájania nového s uM poznaným. Tým, <& umo<níme dieau
rekonštrukciu predchádzajúcich vedomostí a názorov, polo<íme široké základy, ktoré
mu umo<nia lepšie porozumenie a trvalejšie zapamätanie nových informácií. Navyše,
pri tomto spôsobe uenia si die a uvedomí mnohé nejasnosti, nedorozumenia a môMe si
prípadne opravi chybné vedomosti a názory, ktoré by sa iným spôsobom nemuseli dosta
na povrch.
Die a, ktoré má svoje predstavy o pojmoch, veciach a javoch skôr, n2M ich škola zane
spresova , má z odborného pohadu svoje poatie vemi nezrelé, naivné, primitívne. Preto
odborníci v týchto prípadoch =<AMívajú oznaenie     (alebo tieM detské naivné
teórie, poatie uiva die a om, chybné koncepcie a pod.). Naznaujú tak asový aspekt
(predchádza nieo dokonalejšie, predchádza koncepciu), ako aj uritú nedokonalos detskej
koncepcie.
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Je potrebné, aby sa v tejto fáze uenia zaktivizovali všetky kognitívne procesy. Ak sa má
uskutoni zmysluplné uenie a kritické chápanie vedúce k trvalejším vedomostiam, je
potrebná aktivita uiaceho sa die a a.   
 

   ( # #
      '   %     %
   
     Musí samostatne premýša , pouMíva svoj vlastný jazyk
na vyjadrenie vlastných myšlienok. Týmto spôsobom sa individuálne vedomosti dostávajú na
uvedomovanú rovinu a aktivizujú sa „schémy“, iMe doterajšie myšlienkové konštrukty
die a a o danej téme.
Cieom uiteky v tejto etape je vzbudi vnútorný záujem o danú tému, o riešenie
predloMeného problému, o uenie sa.        #      
 %      
  $ '$    V procese evokácie sa
dostavuje      , ktorý môMe by uspokojený len v alších fázach procesu
uenia. Poda amerického bádatea Pearsona porozumenie znamená, Me dostaneme
odpovede na svoje vlastné otázky. (Steel, Meredith, Temple, Walter, 1997, in Petrasová,
2009)
Druhá fáza EUR – Uvedomenie si významu
V tejto etape sa die a dostáva do kontaktu s novými informáciami alebo myšlienkami, ktoré
spája s vlastnou štruktúrou vedomostí, aby výsledok dával nový, presnejší zmysel. Die a pod
vedením uiteky získava nové poznatky o pojmoch a vz ahoch medzi nimi, vytvára si
postoje k uivu.
V tejto fáze uebného procesu má uiteka na uenie sa die a a najmenší vplyv. Diea
v tejto fáze musí by aktívne samé od seba. Preto dôleMitou úlohou vo fáze uvedomovania
si významu je predovšetkým udrM. die a v innosti, zachova jeho záujem a energiu,
vytvorenú poas fázy evokácie. Je potrebné poAM6 zo strany uitea také postupy, ktoré by
udrMali pozornos a uvedomené prijímanie a analýzu nových informácií.
Ak je vytváranie významu aktivitou die a a, vyplýva z toho, Me je moMné die a naui , aby
túto aktivitu vykonávalo o najefektívnejšie. Die a potrebuje pre Mivot naui sa myslie ,
spracováva informácie a naui sa, ako sa má ui (metakognitívne uenie). Práve v tejto
fáze by mala uiteka aplikova také postupy a techniky, ktoré by die a u ukazovali, akým
spôsobom sa má ui , aby dokázalo bra na seba zodpovednos za vlastné uenie a ako sa
môMe ui aj bez uitekinej priamej asistencie.
Diea v tejto fáze sleduje svoje procesy porozumenia, pou<íva nové informácie, aby
ich doplnilo do svojich u< existujúcich pamäových schém. Nový poznatok, nový pojem,
nová predstava die a a sa jednoducho nepreberá, ale musí sa, obrazne povedané, v hlave
die a a utvori . Zámerne spája nové informácie s uM poznanými.
Tretia fáza EUR – Reflexia
Poas tejto fázy by sa malo dosiahnu niekoko dôleMitých výsledkov uenia. Die a si
upevuje nové vedomosti a aktívne reštrukturuje svoje schémy porozumenia, aby
zodpovedali tým vedomostiam, ktoré sa nauilo. A< v tejto fáze si vlastne skutone
osvojuje uivo a vznikajú jeho trvalé vedomosti. Uenie je aktom zmeny, vzniká pri om
nieo, o je odlišné od predchádzajúceho. Povedané slovami Fontanu (1997) uenie je
relatívne trvalá zmena v potencionálnom správaní jedinca v dôsledku individuálnej
skúsenosti. Jedným z cieov tejto fázy je, aby sa die a nauilo vyjadrova slovami myšlienky
a informácie, s ktorými sa stretlo, pretoMe si najlepšie pamätá to, omu rozumelo pri pouMití
vlastného významového rámca, iMe o povedalo vlastnými slovami. Porozumenie je trvalé,
ke sa informácie dávajú do zmysluplného kontextového rámca, ktorý sa vytvára
aktívnym prepracúvaním porozumenia do podoby osobného slovníka. (Steele,
Meredith, Temple, 1998, In Petrasová, 2009)
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alším dôleMitým výsledkom tejto etapy je, Me  
  #    ( 
  %     # #
  '  &  $
   Tým si uvedomujú, Me vytvorená myšlienková schéma ešte nemusí by
definitívna, Me je moMné prija ju do svojho uvaMovania.
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5. Pedagogická diagnostika v predprimárnom vzdelávaní
Daniela Valachová
Diagnostika je definovaná ako: innos zameraná na identifikáciu prejavov a symptómov
choroby, ktorá smeruje k ureniu diagnózy a stanoveniu spôsobu terapie. (Kiczko,
a kol. 1997)
Pedagogická diagnostika je vedná disciplína, ktorá sa zaoberá pozorovaním, hodnotením
a analýzou výchovno-vzdelávacieho procesu, jeho priebehom a výsledkami.
Z existujúcich definícií charakterizujúcich pedagogickú diagnostiku sa stot?Lujeme
so Zelinkovou (2001), ktorá hovorí, Le pedagogická diagnostika je komplexný proces,
ktorého cieom je poznávanie, posudzovanie a hodnotenie výchovno-vzdelávacieho
procesu a jeho aktérov.
Pre výchovno-vzdelávaciu innos v predprimárnom vzdelávaní by sme mohli pedagogickú
diagnostiku charakterizova ako proces pozorovania, posudzovania a analyzovania
výchovno-vzdelávacej innosti, dieaa a produktov jeho inností.
Pedagogická diagnostika sa zameriava na:
 obsahovú zlo5&u, t. j na dosiahnutú úrove vedomostí, zruností a návykov1, významný
je predovšetkým výsledný produkt; v materskej škole je výsledným produktom všetko,
o je výsledkom edukanej aktivity dieaa, alebo jeho hry, napríklad nový pohybový
úkon, nová piese, báse, výtvarná tvorba, komunikácia a pod.,
 procesuálnu zlo5&u, t. j. na priebeh procesu výchovy a vzdelávania, významný je teda
proces v prostredí materskej školy je to diagnostika, ktorá sleduje proces výchovnovzdelávacej innosti.
Vymedzujeme dva základné typy pedagogického diagnostikovania:
 diagnostikovanie formálne – ide o jasne ohranienú diagnostickú situáciu v uritých
etapách výchovno-vzdelávacej innosti,
 diagnostikovanie neformálne – ide o priebeLné pozorovanie dieaa.
Typy pedagogickej diagnostiky (Zelinková, 2001)
Diagnostika normatívna
Výsledok jedinca sa porovnáva s výsledkom reprezentatívnej vzorky populácie.
Porovnávanie môLe by národné, alebo iastkové. Normatívna diagnostika odpovedá
na otázku, i diea dosahuje úrove svojich rovesníkov.
Diagnostika poda kritérií
Ide o porovnávanie dieaa s vonkajšími meradlami alebo s objektívne urenými úlohami.
Posudzuje, i diea zvláda – nezvláda hygienu, urený pohyb, výtvarnú techniku a pod.
Skúšky vychádzajú z analýzy uritej schopnosti a smeruje k uritej úrovni, na ktorej sa diea
nachádza.
Diagnostika individualizovaná
Smeruje k hodnoteniu dieaa len vo vzahu k dieau samotnému, bez porovnávania
s rovesníkmi. Sleduje postup a porovnáva dosiahnutú úrove za uritý asový úsek.
Diagnostika diferenciálna
Je urená na rozlíšenie konkrétnych problémov dieaa a ich príin.
Všetky typy diagnostiky sú dôleLité a majú svoje miesto v pedagogickej diagnostike
a v pedagogickej innosti uiteky.
1

Okrem úrovne vedomostí, zruností a návykov je potrebné sa zamera aj na rozvíjanie a úrove rozvoja sociálnoemocionálnej stránky osobnosti dieaa.
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Proces diagnostikovania je dlhodobým procesom, ktorý má niekoko spolu súvisiacich
krokov. Niektoré kroky sa realizujú pred diagnostikovaním a niektoré po jeho skonení.
Poas diagnostikovania uplatujeme komplexný prístup. V procese diagnostikovania je
potrebné bra do úvahy systémy, ktoré môLu nejakým spôsobom ovplyvni vývoj dieaa.
K systémom, ktoré ovplyvujú vývoj dieaa, patria:
 spolonos – médiá, záujmové organizácie, školská politika, vrstovníci,
 rodina – rodiia, súrodenci, starí rodiia, štýl rodinnej výchovy,
 škola – klíma školy, vedenie školy, vzah medzi uitekami a demi,
 osobnos dieaa – bio-psycho-sociálna jednota.
Metodologické pravidlá diagnostikovania
Metodologické pravidlá mo5no chápa ako zásady, ktoré je potrebné ma na pamäti pred
diagnostickým procesom. Poda Dittricha (1992) existuje šes základných metodologických
pravidiel:











 " . Poda tohto pravidla je potrebné, aby uiteka nesledovala len
aktuálny stav, ale musí na prvom mieste hada príiny problémov (alebo úspechov)
detí. Zvyajne existuje nie jedna, ale niekoko príin, ktoré spolu súvisia a poda nich
je moLné hada príiny neúspechu, alebo prípadne nevyuLitie potencialít dieaa.
 "  . Toto hadisko znamená, Le na kaLdý jav v pedagogickej
diagnostike je potrebné pozera sa široko, z viacerých pohadov, nechápa ho
izolovane. Rozbor zisteného stavu musí by dostatone analytický (sledova jav
do h bky), zárove syntetický (postihova a sledova rôzne vzahy). Komplexné
hadisko zárove znamená, Le konkrétny prípad dieaa nie je len jeho prípadom, ale
aj prípadom celej rodiny a sociálneho prostredia.
!

%   . Toto pravidlo znamená, Le pri diagnostickej
innosti je vhodné, aby si uiteky navzájom svoje informácie vymieali a navzájom
sa informovali o tom, o zistili poas diagnostikovania. Zárove je vhodná aj
spolupráca uiteliek a rodiov/zákonných zástupcov.
   !     "    . Poda tohto pravidla je
vhodné, aby sa uritý jav sledoval v priebehu a vo vývoji a nielen poas krátkodobého
pozorovania. Toto hadisko sa vemi dobre uplatuje v diagnostickej práci uiteky,
ktorá má vemi vhodné podmienky na sledovanie dieaa v prirodzených podmienkach dlhšiu dobu.
    !  #. Individuálny prístup uiteky k dieau je
predpokladom ich vzájomného porozumenia a dôvery.
!   $ $. Okrem zistenia stavu a hadania príin je rovnako
dôl5Litá aj prognóza, teda stanovenie pedagogických opatrení, a prípadnej
reedukácie.

Metódy pedagogickej diagnostiky
Pedagogická diagnostika vyDLíva v pedagogickej praxi metódy, ktoré sú známe
z psychológie a pedagogiky. Okrem toho sa vyu5ívajú aj špecifické metódy, ktoré sú
typické pre pedagogickú diagnostiku.
Medzi najpou5ívanejšie metódy pedagogickej diagnostiky patrí:
 pozorovanie,
 rozhovor,
 anamnéza,
 dotazník,
 testy,
 metóda overovania vedomostí a zruností,
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 analýza výsledkov inností a analýza úloh,
 portfólio,
 kazuistika2.
Obsah pedagogickej diagnostiky v predprimárnom vzdelávaní by sme pre lepšiu
orientáciu uiteky v materskej škole mohli rozdeli na 15 oblastí, ktorým odporúame
venova primeranú pozornos. VyuLívanie všetkých oblastí a ich diagnostika súvisí s vekom
dieaa, to znamená, Le nie je potrebné diagnostikova úplne všetky oblasti vo všetkých
vekových skupinách.
Obsah pedagogickej diagnostiky si môLe uiteka upravi, prispôsobi profilácii materskej
školy. DôleLité je zachova to, aby v rámci obsahu pedagogickej diagnostiky bola obsiahnutá
celá osobnos dieaa.
Obsah pedagogickej diagnostiky v materskej škole
1.
VNÍMANIE
2.
PSYCHOMOTORIKA
3.
FYZICKÝ VÝVIN
4.
DIAGNOSTIKA ROZUMOVÝCH SCHOPNOSTÍ
5.
PAMÄ
6.
POZORNOS
7.
KOMUNIKANÉ ZRUNOSTI
8.
LATERALITA
9.
ŠKOLSKÁ ZRELOS
10.
HRA
11.
DIAGNOSTIKA SOCIÁLNYCH VPLYVOV
12.
MOTIVÁCIA A EMOCIONALIZÁCIA
13.
DIAGNOSTIKA SPRÁVANIA
14.
DETSKÝ VÝTVARNÝ PREJAV
15.
TVORIVOS
Uvedený obsah je orientaný, je moLné, Le uiteky nájdu v odbornej literatúre aj inak
štruktúrovaný obsah pedagogickej diagnostiky v materskej škole. Uvedená štruktúra
vychádza nielen z odborných poznatkov, ale predovšetkým z praktickej aplikácie
vo výchovno-vzdelávacej innosti v materskej škole. Tento obsah3 pedagogickej diagnostiky
je dostatone štruktúrovaný, aby pokryl poznanie celej osobnosti dieaa vo veku dvoch aL
šes, sedem rokov.
Odporúa sa, aby uiteky materskej školy v rámci pedagogickej diagnostiky zameriavali
pozornos aj na sledovanie individuálnych rozdielov v procesoch vnímania
u jednotlivých detí.
Existuje klasifikácia preferencií vnímania a s ním spojený aj spôsob uenia sa dieaa (poda
Fleminga, 2001):
 vizuálno-neverbálne (zrakovo-obrazové) preferované vnímanie – deti s týmto
preferovaným vnímaním uprednostujú pozorovanie vecí, sledovanie rôznych obrázkov,
grafov, filmov, diapozitívov, videozáznamov, rôznych symbolov, ohokovek, o si dokáLu
v pamäti predstavi v podobe nejakých grafických predstáv; vedia si zapamäta obrázky,
farebný text; vedia si vizualizova pojmové mapy; nemajú radi úlohy, kde sa kladie dôraz
na verbálny prejav; majú zmysel pre farby, rady kreslia, maujú, vyjadrujú sa symbolmi;
2

Podrobnejšie sú metódy pedagogickej diagnostiky popísané vo viacerých publikáciách, napr. VALACHOVÁ, D. 2009. Ako
spozna diea v materskej škole, Zing Print, 2009, ISBN 978-80-8052-342-8; Pedagogická diagnostika v materskej škole.
Bratislava 2008, MPC at.
3
Podrobne bol uvedený obsah pedagogickej diagnostiky rozpracovaný v publikáciách, napr.: VALACHOVÁ, D. 2009. Ako
spozna diea v materskej škole, Zing Print, 2009, ISBN 978-80-8052-342-8 alebo Pedagogická diagnostika v materskej škole.
Bratislava 2008, MPC.
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rýchlo sa uia prostredníctvom uiva, ktoré je prezentované v obrazovej podobe; aj
neverbálne prejavy uiteky im vea napovedia,
 auditívne (sluchové) preferované vnímanie – deti preferujú rozprávanie uiteky;
informácie si vemi dobre zapamätajú, ak ich poujú verbálne alebo reprodukovane;
verbálny prejav uiteky je pre takéto deti vzorom uenia sa,
 vizuálno-verbálne (zrakovo-slovné) preferované vnímanie – deti s týmto preferovaným
vnímaním majú vemi dobrú predstavivos; vedia si vizualizova situácie, ktoré prenášajú
do kreslenej podoby; ich výtvarná tvorba vypovedá o ich myšlienkových pochodoch,
 kinestetické (pohybové) preferované vnímanie – deti s týmto preferovaným vnímaním
sú akné a s obubou vykonávajú praktické pokusy i simulácie; chcú sa ui v reálnych
podmienkach prostredníctvom vlastnej skúsenosti; majú vynikajúcu psychomotorickú
pamä a rýchlo si osvojujú psychomotorické zrunosti; potrebujú sa pohybova; v innosti,
pri ktorej vyDLívajú motorickú koordináciu a psychomotorické zrunosti, si zapamätajú
uivo najlepšie; sedenie, i státie je pre ne vemi nároné.
Aj v rámci pedagogickej diagnostiky je vhodné sa orientane zaobera aj oblasou rôznych
druhov inteligencií detí. Inteligencia je schopnos loveka názorne alebo abstraktne myslie,
v reových, numerických, asopriestorových a i. vzahoch a nájs riešenie problému.
Um?Luje úelne kona, úspešne zvládnu komplexné i špeciálne situácie. Nie je priamo
pozorovatená, avšak je moLné ju mera pomocou inteligenných testov, ktoré sú však
u nás prevaLne orientované iba na verbálnu a logicko-matematickú oblas. Nie je jednotný
názor na to, do akej miery je inteligencia vrodená (dediná) a vyvíjajúca sa vplyvom uenia.
(Gardner,1983)
Poda Gardnera (1983) máme viac druhov inteligencií, ktoré sa vyskytujú vo všetkých
kultúrach. Ide o tieto druhy inteligencie:
 lingvistická (jazyková) inteligencia – schopnos ovládnu a obsiahnu všetky stránky
jazyka,
 logicko-matematická inteligencia – schopnos uvaLova a myslie matematicky
a logicky,
 priestorová inteligencia – schopnos orientova sa v priestore, vizualizova si
usporiadanie predmetov v priestore,
 telesno-kinestetická (pohybová) inteligencia – schopnos vedome poDLíva svoje telo
na sebavyjadrenie a dosahovanie cieov,
 muzikálna (hudobná) inteligencia – schopnos porozumie rytmickým a intonaným
modelom hudby, kvalitám tónov a zvukov,
 interpersonálna inteligencia – schopnos všíma si správanie a pocity iných, chápa ich
stavy, nálady a zámery,
 intrapersonálna inteligencia – schopnos skúma a spoznáva vlastné pocity a vlohy,
vedie ich rozvíja a ovláda.
Uiteka materskej školy deti pozoruje v rôznych situáciách a môLe orientane uri typ
prevládajúcej inteligencie u detí a poda toho uskutoova výchovno-vzdelávaciu innos
podporujúcu aktívne uenie sa detí.
Okrem toho, aby uiteka vedela odborne diagnostikova diea v materskej škole je dôleLité,
aby si zistené údaje zaznamenávala a postupne, v priebehu asu porovnávala pokroky
dieaa tak, aby mohla plánova alšie aktivity. Zaznamenávanie zistení, plánované aj
náhodné, predstavuje dôl5Litú súas diagnostického procesu. Problematika záznamových
hárkov je neustále pertraktovaná v odborných kruhoch a taktieL medzi uitekami
materských škôl.
V súasnosti existuje uL niekoko záznamových hárkov na rôznej odbornej úrovni. Existujúce
záznamové hárky z vydavatestiev, ktoré si mZLu uiteky zakúpi, sú na zodpovedajúcej
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úrovni. Je len na zvá8ení uiteliek, i im niektorý z nich vyhovuje. Existujú aj záznamové
hárky, ktoré vy18ívajú škálovanie. Škálovanie je však náronejšou metódou zaznamenávania, preto ho odporúame pou8íva len uitekami, ktoré budú absolvova
zodpovedajúce vzdelávanie, prípadne inú formu preškolenia zameranú na ich -,18ívanie.
V pedagogickej praxi sa stretávame s rôznymi záznamovými hárkami, ktoré sú výsledkom
edukanej praxe a ich autorkami sú uiteky materských škôl.
V odbornej literatúre bola publikovaná aj grafdiagnostika. (Valachová, 2009) Grafdiagnostika
je typ záznamového hárku vo forme jednoduchého grafu, ktorý je urený na zaznamenávanie
diagnostických údajov o dieati. Tento typ záznamového hárku vznikol taktie8 v pedagogickej
praxi, z potrieb zaznamenáva jednoducho, úelne a zmysluplne údaje pedagogickej
diagnostiky. Bol niekokokrát upravovaný na základe pripomienok uiteliek, ktoré ho -,18ívali.
Grafdiagnostika predstavuje len alšiu z m,8+,/tí a spôsobov zaznamenávania pozorovaných
skutoností.
NEPREHLIADNITE: Je len na výbere uiteky, ktorý záznamový hárok si vyberie, alebo si
urobí svoj vlastný. Záznamový hárok musí vyhovova jej, by pre u zrozumitený,
jednoduchý a úelný. Pedagogická diagnostika (aj záznamové hárky) sa v materskej
škole realizujú preto, aby uiteka mohla pomôc dieau v jeho rozvoji a umo/nila mu
rozvíja osobnos v kognitívnych aj nonkognitívnych oblastiach tak, aby bolo
pripravené na úspešný vstup do základnej školy a neskôr do /ivota.
Z pohadu edukanej praxe sa v oblasti pedagogickej diagnostiky pre uiteky materských
škôl odporúa:
 Aby si pedagogickú diagnostiku robila ka8dá uiteka v triede svoju vlastnú; je to potrebné
preto, lebo niektoré deti sa mô8u inak prejavova u jednej uiteky a inak u druhej. Je
dôl"8ité, aby uiteky vzájomne konzultovali a v priebehu roka porovnávali svoje záznamy
o deoch. Ak si napriek tomu realizujú pedagogickú diagnostiku v triede jednu, je dôle8ité,
aby uiteky vemi dobre reflektovali prípadné rozdielne prejavy dieaa u ka8dej uiteky.
 Aby sa pedagogická diagnostika realizovala vo všetkých vekových skupinách v materskej
škole. Pedagogická diagnostika by mala slú8& na to, aby uiteka lepšie poznala diea a
mohla mu pomôc v jeho rozvoji, preto je potrebné zaobera sa rozvojom osobnosti
dieaa aj v mladšom veku, nielen v ase, kedy ho intenzívne pripravujeme na vstup do
základnej školy. U mladších detí si z celej šírky obsahu pedagogickej diagnostiky
vyberieme len tie oblasti osobnosti dieaa, ktoré sú v tom ktorom veku najdôle8itejšie.
Napríklad u dvojroných detí sa zameriame predovšetkým na hrubú motoriku,
senzomotoriku a pod. Postupne s vekom priberáme ostatné oblasti osobnosti dieaa.
 Realizova pedagogickú diagnostiku u všetkých detí, teda u detí, ktoré sa nám zdajú, 8e
majú nejaké problémy, aj u tých, ktoré sa nám zdajú úplne v norme, teda nepotrebujú
špecifický prístup. Je to dôle8ité z viacerých dôvodov. Jeden z nich je ten, 8e ke u8
zistíme, 8e nieo nie je v poriadku, nemáme na o nadviaza, nemáme prehad ako na
tom bolo diea v jednotlivých oblastiach v ase, ke sa nám navonok javilo, 8e je v norme.
Druhý dôvod je ten, 8e aj deom, ktoré sú v niektorej z oblastí nad normou, je potrebné sa
venova a vytvára im predpoklady a podmienky na alší rozvoj.
 Neprenáša záznamové hárky z jednej triedy do druhej v prípade, 8e diea vo vyššom
veku postupuje do inej triedy k iným uitekám. V niektorých materských školách si
uiteky vedú deti od najmladšej vekovej skupiny a8 do najstaršej. Toto je vekou výhodou
aj vo vzahu k pedagogickej diagnostike, preto8e uiteka má výborný prehad
o jednotlivých deoch a o ich pokrokoch, prípadne problémoch. Samozrejme, je tu
nebezpeenstvo formálneho prístupu a mo8ného zaškatukovania si detí, ktoré je
potrebné v maximálnej miere eliminova.
 P,18íva rôznu formu záznamových hárkov, priom sa odporúa z hadiska evalvácie
(kontroly), aby boli záznamové hárky jednotné v celej materskej škole.

43

Pedagogická diagnostika v predprimárnom vzdelávaní

NEPREHLIADNITE: Záznamové hárky sa nesmú v Liadnom prípade posiela do alšej
školskej inštitúcie s dieaom, napríklad do základnej školy. Odporúa sa záznamové hárky
jednotlivých detí jeden rok archivova v materskej škole, v prípade Le by sa diea
v odôvodnenom prípade vrátilo zo základnej školy do materskej školy.
Pedagogická diagnostika nesmie by vnímaná uitekou materskej školy ako práca navyše.
Je to neodmyslitená súas jej pedagogickej innosti. Poas diagnostikovania diea nemá
vedie, Le uiteka nieo špecifické sleduje, preto všetky pozorovania a iné metódy
pedagogickej diagnostiky odporúame realizova poas celého pobytu dieaa v materskej
škole.
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6. Hra v metodickom kontexte edukačného procesu
Mária Podhájecká – Vlasta Gmitrová – Miroslava Dobiasová
Koncepcia 4.;.) #* 03 ';0$ #* +,*",(/  5 +, +,$(;,) 03 ';0)$ prijala
hru, akceptuje a klasifikuje ju za rovnocennú iným všeobecne uznávaným edukaným
prostriedkom (uenie, pracovné innosti). Hru uznáva ako nosný prostriedok, formu
a kúovú metódu schopnú maximálne rozvíja a vyu2  edukaný potenciál
a mo2ností detí a dokázatene zvýši ich kompetencie v relatívne limitovanom
asovom priestore. Práve hra a hrová innos sa stala významnou náplou tematických
okruhov  -*( /$ /'.@,  ,>,* (pozri bliJšie Podhájecká, 2006), vzdelávacích
oblastí a vzdelávacích štandardov. *0)&* &* - 020>%%@ +*3);0$ +,* -2 $ 
0 % )*.'$0A# 0A0$)*0A# 6.;$;#  *#;3 & ,*30*%/  .-& % $ ).$.2 0 +, 6&*'-&*(
0 &/ .& - $ #, 020>% ( )> +* 0A0$)*0A# 3;&*)$.*-.$ (pozri bliJšie Koneková, 2007)
0';)/.$ +*3))$ 0A0$)*0A# 6.;$> $  /#/%  /$. & -+,;0) 0*'$ -.,.="$
0A#*0)* 03 ';0 % $))*-.$.
 &*). 1. ) 02#)/.)*-.$ 6$,*&=#* 02/7$.$ #,2 ako prostriedku, metódy a formy výchovy
a vzdelávania % +*., )= - 3(A6 ) .&*/ *,")$3;$*/  ( .*$&A( /-( ,*0)>(
#,2 2 #, *-.' #,*/  *&;3'0 -  $(+' ( ).*0 /&)A ' ( ).
#4 $"!%1 !' !($ %$ " !.% $0 !1"#$ $
 !. #1. !" ! ! "$ +';)*0)$ *,")$3*0)$  (*.$0*0)$ 
0  )$  02#*)**0)$ &*).,*'/ 5 -+<.)@ 0<3/
Usmerovaním hry, vplývaním na jej obsah, organizovaním Jivota detí v hrách, pôsobením
na vzájomné vzahy detí, uiteka spolupôsobí na rozvoj ich vnímania, citov, vôu, vzahy,
konanie a správanie ako celok harmonického rozvoja dieaa. Cennos hry ako výchovnovzdelávacieho initea spoíva i v tom, Je pôsobením na skupinu, kolektív hrajúcich sa detí,
uiteka prostredníctvom skupiny, kolektívu vplýva na kaJdé z detí. Prostredníctvom hry sa
diea zara uje v prostredí materskej školy do detskej skupiny a nachádza tam svoje miesto.
V rámci rôznych hrových inností sa rozvíjajú intra aj interpersonálne schopnosti, ktoré
rozhodujú o úspešnosti dieaa v Jivote. Organizovaním Jivota detí v hrách uiteka formuje
hrové vzahy, formuje nielen vzahy v hre, ale aj reálne, pretoJe súasne upevuje kladné
spoloenské návyky a normy správania sa detí v rôznych podmienkach i mimo hier. Pri
správnom usmerovaní detí sa hra stáva pre nich školou Jivota.
 #$-& #*'$-.$&=#* ,*30*%  .> /$. & +,$+,0/% +*($ )&2 ) #,/ (napríklad: urenie
priestoru na hru, priprava hraiek). ,/ (;$ +,*! -$*);') ,$$ 0$ - ,*30>%.  '0
% " 7 )$ &.*,= #,2 / !' .#%0  )#!$#1% " 3
 " #.$ !$  "#1  (!  ( " #1 Uiteka
nemusí vJdy osobne vstupova do hry, sta sa jej úastníkou. Neustále však má dba na
správne vzájomné vzahy medzi demi. Formovanie vzájomných sociálnych vzahov detí pri
hre je jednou z dôleJitých úloh metodického riadenia hry. Tento metodický prístup si však
vyJaduje znanú pohotovos, citlivos a dôvtip.
#0 $"!% ! % !$#$ $( *)1 "#1  !
! !. 27/% -$ $)$0$/;') +*3))$ &7=#* $  -#*+)*- *-0*% )=
+*3).&2 * $ .$ .0*,$0* -+,*0  +* + "*"$& % -$./;$ $# 02/7$ 0 &*)&,=.) %
&.>0) % $))*-.$ -* -&/+$)*/ $ % )*.'$0A($  ($  .* 0 &= /( )$  /$. &2 0 $ 
+,*(+.) , "*00 &*)&,=.) % #,*0 % /&) % , '$. *) .)= +*3*,)= /-( ,*0)$
#,2 ,*36$,*0)$  -+ -.,*0)$ *-#/ #$ , *-*$.) #$ , );( .*0A#  &*)6.,/&.>0)2# %
-&/.*) &* .* +*.0,3/%@ % 0A-&/(2 (pozri bliJšie Podhájecká – Gmitrová, Podhájecká –
Guziová, Podhájecká – Dobiasová) % )*/ 3 0 ($ );,*)A# ' % - )./%@$# $))*-.>
/$. &2
0$ #0 $%*% uiteky pri výbere všetkých hier   !' .*$
"  $4 (.! Z hadiska metodicko-hrového prístupu uiteky musí by
rozhodujúce, o chce hrou dosiahnu, aký sleduje cie, úel a samozrejme prvoradý zámer je
Jiaduci rozvoj dieaa. *. ! . % " "$#4 $4 . !( 
%  %"#  3$ Hry detí pri dobrom metodickom vedení, usmerovaní a
spracovaní môJu kontinuálne, nenásilne prejs do kategórie edukaných hier. /&); #,
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%

3'*7 ); ) $). ,&.$0$. &.=,*0 /&)=#* +,* -/  $. &  +*-./+) %  .$
/&)@ #,/ &.$0$3/%@ (*.$0/%@ /-( ,/%@ +*'*) #*)*.$ -+') )$
/&)A#
3;( ,*0 $. &  .$ * /% & *(/ 0 $ %  .$ /&); #, - *,")$3/% , '$3/%
- % )*.'$0*( -&/+$)*/  .> ' %-  'A( &*' &.>0*(. (pozri bliJšie Podhájecká, 2008)
Vo vzahu k uiteke a deom z hadiska metodického usmerovania, riadenia
edukanej hry by sme mali pozna odpovede na otázky:




Aký máme dôvod, aby sme istú, konkrétne zvolenú edukanú hru integrovali do
uebného herného projektu/programu?
 Preo volíme výber danej hry?

o chceme pomocou hry dosiahnu?
 Aký cie sledujeme zalenením hry do edukaného procesu?
 Pripravili sme hru dôsledne?
o potrebujeme na prípravu hry? Ako dlho trvá príprava hry?

 Zapájame deti do usporiadania priestoru?
 Zapájame deti do prípravy hraiek, pomôcok, edukaného materiálu?
 Akú pedagogickú intervenciu hra CFJaduje?
 Pravidlá a štruktúra hry sú dostatone jasné, zrozumitené, jednoduché, struné?
 Volíme jedno, alebo viac pravidiel, prípadne uJ obmenu pravidiel a od oho to
závisí?
 Je hra interaktívna?
 Um=Juje hra kooperáciu, interaktívny vzah medzi demi?
 Hra je rušnejšia, komunikatívnejšia, alebo pokojnejšia, dá sa hra v tichosti?
 Ako dlho môJe trva realizácia hry?
 MôJeme hru hra viackrát?
 Potrebné je hru modifikova, upravi?
 Kde realizujeme hru – v triede, záhrade a pod.?
o v hre deti získajú?
 Majú sa deti pomocou nej dozvedie nieo nové? Objavi nieo zaujímavé alebo
vyBJ7 uJ osvojené poznatky? Majú si poznatky upevni? MôJu ich v hre aplikova
neobvyklým spôsobom?
 Ktorú stránku osobnosti dieaa chceme rozvíja?
 Je cieom vyuJitia edukanej hry zväši rozsah poznatkov? Alebo chceme
dosiahnu zmeny postojov, vlastnosti osobnosti? Alebo zvýši motiváciu a aktivitu
detí?
 Majú deti osobnostné predpoklady na hru?
 Je hra vhodná pre deti, s ktorými pracujeme?
 Je hra vhodná pre kaJdé diea v triede?
 Je hra pre deti zaujímavá?
 Spôsob realizácie hry – hrajú sa skupiny, jednotlivci, dvojice, celý kolektív?
 MôJu sa hra súbeJne viaceré skupiny, alebo dvojice?

, + "*"$&/ $&.$&/ - %0> &@*0A 03# #,2  / )$  (*7)*- 02/7$.$ #,2 )
#'6$
,*30>%)$
&*(+ . )$> $  Významným prostriedkom predprimárneho
vzdelávania sú rôzne formy / )$ - $ .  )$ &* /&)A +,*-.,$ *& (; 0 &A
0+'20 ) $  +, 6&*'-&=#* 0 &/ ) (*7)* #* #;+ $3*'*0) * #,2 ' 0* 03;%*() %
-2) ,"$$ , % 3;0)*/ $))*-*/  / )$ !*,(*/ #,2 /(*7/% $ / /$ -
+,$,*3 )A( /0*) )A( -+?-**( * (/ 02#*0/% )%' +6$ Prostredníctvom hry sa
diea uí a mení tým svoje vnútorné predpoklady na uskutoovanie alších inností.
Na jej základe dochádza k uspokojovaniu potrieb dieaa. Hry vyvolávajú myšlienkovú
aktivitu, uenie sa. KaJdé diea má predpoklady na uenie sa. Uiteka CJdy a všade, kde sa
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deti hrajú má prejavova patrinú pozornos, záujem, náklonnos a by pripravená poskytnú
deom pomoc.  #!$  ! $ #1 "% *"#1  ! !1
!.* % ! $1 Ako poznamenal Vygotskij (2004), )%+,0 -/>( -+*'*) .* *
) -&?, / (  0 $  -($ (Vygotskij – zóna aktuálneho a najbliJšieho rozvoja) Uiteka
môJe hrovú innos vyuJ7 na to, aby lepšie poznala osobnostné predpoklady dieaa na
uenie sa, monitorovala a priebeJne vyhodnocovala pokroky, pomocou spätnej väzby
upravovala úlohy, motivovala diea k novým náronejším úlohám, a teda nepriamo ho uila.
Spôsob prípravy, realizácia a kvalitatívna úrove hry je osobnou vizitkou uiteky a jej
dobrého prístupu k plneniu edukaných zámerov. ! " !.% # %1 &7@
#,/ % +*., )=0 3;0 , -+*'*) -  ($ #*)*.$ $  (; (*7)*- +,*-., )>.0*( #,2
+,$ /+'.*0)> ( .*$&2 0$);-*)=#* *+&*0)$ !$1*0)$ )*/)@ /,$.@
&*(+ . )$/ ' * -@*, &@*0A# &*(+ . )$> .  *-$#)/ /,$.@ -+?-*$'*-
-#*+)*-  0 *(*- 3,/)*- +*-.*% Hry mSJu rozvíja prioritne jednu kompetenciu, ale
zámerom uiteky je, aby sa 0 #, $  integrujúco rozvíjali 06 .&2&@*0= &*(+ . )$
Metodický prístup uiteky k hre v kontexte výchovno-vzdelávacej innosti si
vy2duje:








koncipovanie cieov, špecifických cieov na základe poznania a rešpektovania
záujmov, potrieb a mo2nosti dieaa,
rešpektovanie tematických okruhov, vzdelávacích oblastí, vzdelávacích štandardov, kompetencií,
vleovanie hry ako prostriedku, formy, metódy na rozvoj edukného potenciálu
detí,
 ovplyvova kvalitu a kvantitu hry,
 zabezpei rozmanitos hrových aktivít,
 obohacova cieavedome obsah hry,
 ponúka primerané informácie – vtedy sa hra stáva najprínosnejším spôsobom
uenia,
 vnáša nové námety, témy, úlohy, pravidlá v kontexte hier,
 vyBJíva hry ako prostriedok, pomáha deom získava poznatky z rôznych oblastí
Jivota (sú podnetmi na obohacovanie obsahu hier a na vznik nových hier),
 chápa a prepája jednotlivé edukané úlohy v kaJdej hre vo vzájomnej súvislosti,
integrujúco,
chápanie "2dej hry ako jednej z kociek stavebnice ako jednu prepájajúcu reaz
celého edukaného procesu,
 uplatova v hre pravidlá, trva na ich postupnom samostatnom dodrJiavaní a kontrole,
 zapája do hrových skupín všetky deti a vyuJíva ich kladné vlastnosti na ovplyvovanie druhých,
 meni a modifikova variabilne úlohy v kaJdej hre pre kaJdú skupinu detí, resp.
individuálne pre kaJdé diea,
 rozvíja emocionálne a kognitívne schopnosti, sociálnu komunikáciu, psychomotorické zrunosti u detí,
 rozvíja manuálne a technické zrunosti, konštruktívne schopnosti.
 vies deti priebeJne k samostatnosti, rozhodnosti v hrách,
 rešpektova individualitu a vlastnú jedinenos dieaa v hrových aktivitách,
 um=Jova individuálny kontakt, ktorý umocuje záujem o hrovú innos a záJitok,
man2ovanie hier – priamym a nepriamym organizovaním a usmerovaním hier,
 umoJni participáciu subjektov na hre,
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umoJni vplyv subjektov (deti a uiteky) na realizáciu a efekt námetu, edukaného
obsahu hry vo vzahu ku kompetenciám,
 poskytnú pomoc a um=Jni dieau efektívne zvládnu námet, tému a obsaJnos
hry,
 strieda rolové hrové aktivity,
 modifikova hry (obsah, námet, tému) pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 monitorova poet detí v triede v hrových a iných aktivitách,
 kvantifikova mieru úasti detí pri slobodne zvolenej a riadenej hrovej innosti,
zabezpeenie materiálnej vybavenosti edukaného hrového prostredia,
 pripravi a organizova podmienky (vnútorné, vonkajšie), prostredie na realizáciu
hry,
 ponúka a vybera hraky, predmety, pomôcky, rekvizity,
 skúma hrovú hodnotu hraiek,
vymedzenie adekvátneho asového priestoru na hru,
 +*-&2.*0 0<6> -*0A +,$ -.*, ) ,*30>%)$ #,*0A# &.$0>. 0 );( .*0A#
&*)6.,/&.>0)2# ,(.$3/%@$#  /&)A# #,;#  .>
implementovanie hry do organizaných foriem da,
 zabezpei vzájomnú koexistenciu organizaných foriem v rovnakom ase s inšpirujúcimi hrovými aktivitami,
 organizova a vleova hry do výchovno-vzdelávacej innosti tak, aby sa pri ich
realizácii rešpektovali výchovno-vzdelávacie zásady a >=BJívali primerané metódy,
koncipovanie a aplikovanie hrových kurikulárnych projektov,
 podporova tvorivos hrovej koncepcie v rámci edukaných hrových programov,
 plánova systematicky a kontinuálne hry,
 rešpektova a uplatova výber teoretických koncepcií hier z pohadu psychoanalytickej, kognitívno-vývinovej teórie, modelu tvorivo-humanistickej výchovy at .,
koncipovanie hrových výskumných nástrojov,
 vyhodnoti, ktoré hry sú pre deti zaujímavé, uspokojujúce, i vedú realizované hry,
hrové innosti k potrebnému rozvoju dieaa,
 analyzova priebeh hry,
 uplatova taxonómie – revidovanú Bloomovu, Kratwohlovu, de Blockovu,
Simpsonovej, Niemierkovu, Masiovu a alších – pri zisovaní hrovej rozvojovej
úrovne (pozri bliJšie Turek, 2004, 2005, 2008; Podhájecká, 2006, 2008; Hajdúková
a kol. 2008, 2009),
realizovanie pedagogického diagnostikovania hry ako súasti edukaného
procesu,
 pozna vývinové osobitosti detí predškolského veku,
 pozorova innosti a prejavy detí v hrách, diagnostikova aktuálnu zónu rozvoja
kaJdého dieaa a posúva ho do zóny najbliJšieho rozvoja,
skúmanie a hodnotenie efektu hier,
 evalvova dosiahnuté vzdelávacie výsledky,
 hodnoti profesionálne skúsenosti uiteky,
 hodnoti hrové kompetencie uiteky, sebavzdelávanie,
 realizova sebareflexiu hrových kompetencií detí,
 realizova sebavzdelávanie v oblasti hier.
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Dimenziu (rozsah a rozmer) vzájomného prepájania hry % #&# $0 !"$
materskej školy znázoruje obrázok 1.
Obrázok 1:  .*$&A(* ' #,20 &*). 1.

/&)=#* +,* -/

Hra je nielen hlavným prostriedkom rozvoja osobnosti dieaa predškolského veku,
ale aj významnou výchovno-vzdelávacou metódou. Preto sa javí potreba v materskej
škole uplatova o najviac hru vo všetkých organizaných formách denného poriadku
(hry a hrové innosti, pohybové a relaxané cvienia, edukaná aktivita, pobyt vonku)
v materskej škole. (pozri bliJšie kapitolu Organizané formy)
Pedagogické diagnostikovanie hry v materskej škole je v aným, ale vemi nároným
problémom pozorovania a skúmania (bliJšie pozri kapitolu Pedagogická diagnostika).
VyJaduje si mnoho pedagogického úsilia a asu. Aby hra priniesla svoj úel, diea pri nej
potrebuje prirodzenú podporu a vedenie dospelých. Pre uiteku je hra dieaa zrkadlom,
v ktorom sa odráJa to, o diea zo sveta okolo seba pochopilo a zvnútornilo si pre svoje
alšie potreby, ale i odrazom jej vlastnej zmysluplnej práce. Existuje viacero spôsobov,
moJností, materiálov na diagnostikovanie – overenie štádií vývoja detskej hry. Konkrétny
materiál, overovací výskumný nástroj by mal ma predovšetkým podobu hrových zábavných
úloh, ktoré cviia postreh, pozornos, vnímanie, pamä, predstavivos, fantáziu, myslenie
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a tvorivos. Koncipovaný by mal by so zreteom na zistenie úrovne sociálnych,
emocionálnych vzahov, motorických, manuálnych zruností. Z hadiska konkrétnejšieho
pohadu vedie k porovnávaniu, usporadúvaniu, triedeniu tvarov, vekostí, farieb, orientácii
v priestore, ase, všímaniu si vzahov medzi predmetmi a porovnávaniu vecí poda uritých
znakov, kritérií, vyhadávaniu logických súvislostí, analyzovaniu, zovšeobecovaniu,
vybavovaniu si vlastných záJitkov, skúseností, rozvíjaniu postojov, vyjadrovaniu vlastných
názorov v globále.
Pozorovacie hrové hárky si môJe koncipova aj sama uiteka. Samotný proces tvorby
pozorovacieho nástroja nie je triviálna záleJitos. Potrebné je si pred tvorbou pozorovacích
hárkov ujasni: o chceme zisova a na o nám budú slúJ7 získané údaje, uri kritériá
a indikátory, ktoré je Jiaduce zisti. Na tento úel sú uJ vytvorené pološtandardizované
pozorovacie hárky KM37/1/6, KM37/2/6 (bliJšie pozri Podhájecká – Guziová, 2007, 2008; In
Podhájecká, 2008), GP27/1/6. (bliJšie pozri Podhájecká – Gmitrová, 2009)
S hrovou innosou nerozlune súvisia hraky. Sú materiálnym Jriedlom, na ktoré sa
koncentruje hra. Diea nemusí ma vea hraiek. Dôl3Jité je, aby saturovali jeho potreby, boli
rôznorodé, funkné, variabilné a citovo podnetné, hygienicky nezávadné a primerané
moJnostiam dieaa. Výber a ponuka hraiek z hadiska hrovej reality je dôleJitým
metodickým parametrom uitekinej hrovej kompetencie.
Z metodického hadiska je pre uiteku dôleJité, aby hry dokázala nielen dobre naplánova
a zaradi ich do edukaného procesu, ale aby obsah hry deti zaujal, aby ich dokázal
motivova pre danú hru.  " $# !% !"#'  % 2*#0
 .* " #. !' %'$* % !"  $ " #1  "3" (
% !. "#%4 ) 4 %  $"#.  #!0   (!#
%(.3 ! " !  .( (  %(.3 "3%"" ( $
"%0 $0 (.!$
Vzácnou devízou a výborným predpokladom pre uiteku je vedie sa hra a majstrovsky
udrJiava rados z hry.  " !   ! $#$ #$ $$
(.*#"$  " .  !%4  %1  " !  %0 0
$ #! " $$  # "#!%"#% Vybra hru a dôsledne sa na hru pripravi
si vyJaduje od uiteky osvoji si mnohé kompetencie z hadiska jej vlastnej profesionálnej,
odbornej zorientovanosti v psychologických, pedagogických, sociologických a iných vedách.
Je potrebné ma na pamäti, 2 uiteka v materskej škole má systematicky
pristupova k sebareflexii svojej práce. Sebareflexia a kompetencie patria k tým
oblastiam uitekinej práce, o ktorých sa dá poveda, 2 sa dajú sústavne, nepretr2ite
zdokonaova.
,2 +,$+,0/%@ $  ) 30';)/.$ 0A#*0)* 03 ';0># +*7$0$ &  );,*&*0 &.*,= /@
) $  &' )= 0 , 3$ '6$ #* $ ' )=#* 03 ';0)$ 0 *'-.$ -*$;')* (*$*);') %
&*")$.>0) %  +-2#*(*.*,$& %
W. Dyner
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7. Denný poriadok – organizačné usporiadanie denných činností
v materskej škole
Lucia Pašková – Katarína Guziová
Výchovno-vzdelávacia innos v materskej škole pozostáva z relatívne ustálených a rytmicky
sa striedajúcich organizaných foriem da. V organizaných formách da sa vzhadom na
optimálny biorytmus a zdravú Kivotosprávu dieaa uspokojujú rozmanité potreby a záujmy,
ako aj ich túKba po poznaní a innosti. Usporiadanie denných inností sa spracúva vo forme
denného poriadku s dôrazom na vekové osobitosti a individuálne zvláštnosti detí
v konkrétnej triede. Usporiadanie denných inností v triede 3 – 4-roných detí je iné ako
v triede 5 – 6-roných detí. Denné innosti by sa mali strieda v uritom rytme, o pozitívne
vplýva na celkovú atmosféru a klímu triedy a vytvára medzi demi a uitekou atmosféru
pohody a vzájomnej dôvery.
Prioritnou zásadou organizácie Bivota dieaa je poznanie a rešpektovanie potrieb
a moBností dieaa. Bacusová (1993) pojednáva o nasledovných potrebách, ktoré by malo
ma diea predškolského veku naplnené:
 Prvou z nich je potreba citovej náklonnosti. Pod pojmom citová náklonnos máme na
mysli všetky drobné prejavy lásky, ktoré sa dieau denne dostávajú, i uK v rodinnom
prostredí alebo v materskej škole. Znamená to, Ke dospelý povaKuje diea za udskú
bytos, ktorej myšlienky, priania, obavy je potrebné bra váKne. Je zhovievavý k jeho
chybám a vedie alebo usmeruje diea bez zbytoného odsudzovania a výitiek. Dáva mu
nieo zo seba, venuje mu as a záujem, jeho láska sa premieta do skutkov.


alšou významnou potrebou je potreba porozumenia. Diea sa astokrát správa
z pohadu jeho vlastnej logiky tak, aby sa zapáilo dospelým, avšak niekedy aj
nevhodným spôsobom. Reakciou dospelých na takéto správanie býva dohováranie,
uplatovanie svojho nadradeného postavenia a dokazovanie dieau, Ke urobilo chybu. Ak
sa chcú dospelí vyhnú takýmto prejavom správania voi dieau, je potrebné, aby
v maximálnej miere dieau rozumeli a poítali s jeho odlišným pohadom na vec, aj ke
ich predstavy sú odlišné. Ke raz pochopia o o diea usilovalo, budú mu môc vysvetli,
preo nevhodným správaním nedosiahne vytúKený cie. Dospelý musí pochopi a
akceptova, Ke diea nebude ma rovnaký pohad na svet ako on. Tkvie to v odlišných
skúsenostiach, ktoré má diea i dospelý. Pre diea je dôleKité, aby vedelo a cítilo, Ke ho
dospelí berú váKne.

 Poslednou, vemi dôleKitou je poda tejto autorky potreba by rešpektovaný.
Rešpektova diea znamená povaKova ho za niekoho, kto má svoju hodnotu. Diea si
vytvára vedomie seba samého (t. j. sebaobraz) poda toho, ako mu ho vytvárame my,
dospelí a toto vedomie mu potom uK zostane na celý Kivot. Rešpektujme preto diea
a diea bude potom rešpektova druhých.
Na to, aby sa uspokojovala potreba sebaaktualizácie, je dôleKité, aby uiteka dobre
poznala rozvojovú úrove konkrétnych detí, o nie je moKné bez pravidelného
diagnostikovania. Uiteka by preto mala disponova diagnostickými kompetenciami, ktoré
zaruia, Ke bude k deom za kaKdých okolností pristupova ako k individualitám a rozvíja ich
osobnos na základe ich potencialít. Ak uiteka na základe pedagogickej diagnostiky zistí,
Ke diea sa nerovnomerne vyvíja v niektorej oblasti rozvoja, odporuí rodiom, aby svoje
diea nechali diagnostikova odborníkovi – psychológovi v poradenskom zariadení, napr. v
centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré spresní a doplní po
psychologickej stránke pedagogickú diagnostiku uiteky. Pedagogická diagnostika v nijakom
prípade nenahrádza a nesmie nahrádza psychologickú diagnostiku.
Denný poriadok – je rozvrh úelne usporiadaných inností primeraných veku, stupu
a druhu školy. (ObdrBGlek, Horváthová, 2004)
Usporiadanie denných inností, pravidelne sa opakujúcich v konkrétnej materskej škole, sa
spracúva vo forme denného poriadku.
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Denný poriadok:




má by dostatone pruKný,
má um=Kova reagova na potreby a záujmy kaKdého dieaa v skupine – triede,
má poskytova priestor na pokojný, bezpený a zmysluplný aktívny pobyt dieaa
v materskej škole.
Denný poriadok sa prispôsobuje podmienkam materskej školy, príchodu a odchodu
väšiny detí a potrebám rodiov/zákonných zástupcov.
Pri usporiadaní denných inností sa:





zabezpeuje vyváKené striedanie inností,
dodrKiavajú zásady zdravej Kivotosprávy,
vytvára asový priestor na hru a uenie sa dieaa,
dodrKiava pevne stanovený as na innosti zabezpeujúce Kivotosprávu.

Pri striedaní denných inností by mala uiteka rešpektova:






pravidelnos (napr. poskytnú podmienky a priestor na spontánne hry, edukané
aktivity, pobyt vonku a zabezpei ich opakovanie at .), prirodzene s dôrazom na to, Ke
v súasnej dobe je uK prekonaný názor, Ke všetky organizané formy sa budú realizova
v presne stanovenom ase ako aj s presným asovým vymedzením,
dôslednos (napr. um=Kni dokoni hru, príp. presunú ju vytvorením podmienok na
neskorší as a inú výchovno-vzdelávaciu innos alebo vies deti dôsledne, avšak citlivo
k dodrKiavaniu pravidiel slušného správania v akejkovek situácii at .),
optimálny biorytmus (napr. umoKni pravidelnos v innostiach zabezpeujúcich
Kivotosprávu, pravidelnos odpoinku at .),
bezstresové prostredie (napr. uspokojova potreby a záujmy detí, nenáhli sa
v realizácii hier a iných výchovno-vzdelávacích inností, zníK7 hlunos v triede –
>=BKíva primeranú hlasovú intenzitu, optimálnu hlasovú moduláciu, primerané neverbálne prejavy at .).

Organizané formy da v materskej škole sú:
 Hry a hrové innosti
 Pohybové a relaxané cvienia
 Pobyt vonku
 Odpoinok


innosti zabezpeujúce Kivotosprávu

 Edukaná aktivita (organizaná forma predprimárneho vzdelávania)
V kaKdej organizanej forme da (denného poriadku) sa integrovane realizujú:
 tematické okruhy Ja som, udia, Príroda, Kultúra,
 vzdelávacie oblasti tematických okruhov: kognitívna oblas, perceptuálno-motorická
oblas, sociálno-emocionálna oblas,
 podoblasti vzdelávacích oblastí (pohybová, zdravotná, prírodovedná, matematickologická, expresívna (hudobná, výtvarná, literárna) a pracovná,
 prierezové témy – osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana Kivota a zdravia, dopravná
výchova – výchova k bezpenosti v cestnej premávke, environmentálna, mediálna,
multikultúrna výchova, výchova k tvorivosti, rozvoj preditateskej gramotnosti a gramotnosti vo všeobecnosti, informano-komunikané technológie,
 edukaná aktivita (organizaná forma predprimárneho vzdelávania).
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Vzdelávacie oblasti rozvoja dieaa, podoblasti vzdelávacích oblastí a prierezové témy, sa
realizujú integrovane, interaktívne sa prepájajú. Nie je moKné, aby sa plnili izolovane,
samostatne.
Príklad
Tematický okruh: Príroda
Obsahový štandard: Hivá a neKivá príroda
Výkonový štandard (špecifický cie): Pozna, rozlíši zloKky Kivej a neKivej prírody
Operacionalizácia výkonového štandardu (špecifického ciea) do podoby konkrétneho
výchovno-vzdelávacieho ciea:
Pozna, rozlíši zloKky Kivej prírody – lienka, mravec, osa, vela.
Pozna a rozlíši zloKky neKivej prírody – kamene, piesok, voda.
Stratégie výchovno-vzdelávacej innosti: prezeranie encyklopédií, vychádzka, pozorovanie
Cie sa plní vo všetkých organizaných formách da. Pri jeho realizácii ide o integrované
plnenie vzdelávacích oblasti rozvoja osobnosti dieaa, podoblastí vzdelávacích oblastí
a prierezových tém.
 Kognitívna oblas – deti poznávajú, pozorujú, rozlišujú zloKky Kivej a neKivej prírody.
 Sociálno-emocionálna oblas – ochrana prírody, vzah k Kivej a neKivej prírode.
 Perceptuálno-motorická oblas – manipulácia, pohyb v prírode.
Podoblasti vzdelávacích oblastí:
 Pohybová – vychádzka do prírody, pohybové hry.
 Prírodovedná – ochrana prírody, prírodné krásy.
 Zdravotná – pobyt v prírodnom prostredí.
 Komunikatívna – rozhovory o prírode.
Prierezové témy:
 Environmentálna – ochrana prírody.
 Dopravná výchova – vychádzka, dodrKiavanie bezpenosti at .
Hry a hrové innosti
Hry a hrové innosti sú spontánne, alebo uitekou navodzované hry a hrové aktivity detí.
Hra je   , spontánna a pre detský vek najtypickejšia forma innosti, v ktorej diea
individuálnym a svojej vývinovej fáze zodpovedajúcim spôsobom dáva výraz svojim
predstavám, myšlienkam a citom. Jej podstata spoíva v tom, Ke vychádza z moKností
dieaa. Jej spontánnos, symbolickos, fantastickos vytvárajú mimoriadne priaznivé
podmienky na rozvoj osobnosti dieaa.
K hlavným znakom hry ako prostriedku výchovy a vzdelávania patria:
 Hra je aktivita, pri ktorej diea uplatuje svoju osobnos a riadi svoju innos poda
vlastných schopností – diea sa aktívne spolupodiea na rozvíjaní svojich osobnostných
(intrapersonálnych) kompetencií.
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 Hra nap a diea radosou, aktivizuje kladné city – diea sa aktívne spolupodiea na
rozvíjaní svojich sociálnych (interpersonálnych) kompetencií.
 Hra je vývinovou potrebou a zárove prejavom rozvojovej úrovne kognitívnej,
perceptuálno-motorickej a sociálno-emocionálnej oblasti rozvoja osobnosti dieaa.
 Hra podporuje uenie sa dieaa – diea sa aktívne spolupodiea na rozvíjaní svojich
uebných, kognitívnych, komunikatívnych a informaných kompetencií.
 Hrou a v hre poznáva diea Kivot a vytvára si k nemu vzah.
 Hra upevuje dosiahnutú úrove všetkých štruktúr osobnosti dieaa a rozvíja jeho
zdravé sebavedomie.
Úloha uiteky v hrách a hrových innostiach
Medzi faktormi sociálneho prostredia, ktoré vo vekej miere ovplyvujú hru, má svoje dôleKité
miesto uiteka materskej školy. Jej zásahy do hry musia by pedagogicky premyslené
intervencie. Prostredníctvom nich obohacuje, rozvíja a skvalituje hru detí. Zásahy uiteky
mUKB v mnohých situáciách hru zlepši, ale sa mUK3 sta, K3 priebeh hry mUKB aj negatívne
ovplyvni a to najmä ak uiteka neustále zasahuje do hry, organizuje ju, obmedzuje nevhodnými
komentármi, organizanými aktivitami (násilným ukonovaním hier at .), príp. aj tým, ak
pristupuje k hrám ako k rutinnej, kaKdodennej innosti bez profesijného záujmu o jej priebeh
a vplyv na deti. Od uiteky sa oakáva, Ke pri hrách a hrových innostiach disponuje
schopnosou reflexie, kreativity a vysokými odborno-didaktickými a metodicko-metodologickými
schopnosami.
Príklad:
Skupina detí sa hrá v hrovom kútiku konštruktívne hry a konštruujú stavby mostu, dianice,
stavajú mesto a pod. Uiteka pedagogickou intervenciou a didaktickým zámerom, ktorý
odráKa jej pedagogické majstrovstvo, posúva diea zo zóny aktuálneho rozvoja do zóny
najbliKšieho rozvoja, napríklad v oblasti kognitívnej. Deti:
 Rozlišujú tvary, farby, vekosti
 Prira ujú k sebe predmety
 Identifikujú kategórie rôznych predmetov, identifikujú chýbajúce predmety, javy, innosti
 Uia sa chápa pojmy, získavajú informácie prostredníctvom všetkých zmyslov
 Chápu mnoKstvá prvkov, prira ujú íslo k danému potu
V perceptuálno-motorickej oblasti deti:
 Uplatujú jemnú motoriku
 Uplatujú technickú tvorivos
 Zhotovujú výtvory zo skladaiek a stavebníc postupne od väších dielcov /K po drobné
dieliky
 Pohybujú sa rôznymi spôsobmi
 Prejavujú zrunos a praktickú tvorivos
V sociálno-emociálnej oblasti deti:
 Zapájajú sa do skupinovej hry a uia sa spolupracova v nej
 Uplatujú tvorivos v hre
 Plánujú, realizujú a hodnotia svoje pôsobenie v hre
 Komunikujú otvorene bez bariér a predsudkov
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Pohybové a relaxané cvienia
V štátnom vzdelávacom programe sa namiesto názvu ranné cvienia ustanovilo pouKívanie
názvu pohybové a relaxané cvienia. Názov ranné cvienia zvádzal uiteky uskutoova
cvienie s demi len ráno (dopoludnia).
Pohybové a relaxané cvienia sa realizujú pravidelne 2(Bdý de, vo všetkých
organizaných formách da v rámci denných inností, s dôrazom na dodrB(nie
psychohygienických zásad (nie hne po jedle, pokia to podmienky v materskej škole
dovoujú, v primeranom cviebnom úbore alebo minimálne v uvonenom odeve, vo
vyvetranej miestnosti alebo vonku at .). Realizujú sa vo forme zdravotných, relaxaných a
dychových cviení.
Organizácia pohybových a relaxaných cviení je výrazne individuálna a s ohadom na
rozvojové moKnosti detí v triede nie je moBné preferova len frontálnu formu cvienia,
rovnaký výber cvikov pre všetky deti, nízku frekvenciu ich opakovaní.
NEPREHLIADNITE: Je nevyhnutné rešpektova individuálne tempo a rozdielne pohybové
zruností detí.
Pohybové a relaxané cvienia moKno v materskej škole uskutoova postupne,
v skupinách a vyuKíva ich vo všetkých organizaných formách denného poriadku, poas
celého da v materskej škole.
Pravidelnos cvienia sa odzrkaduje v záujme detí o cvienie a v celkovej úrovni
psychomotorických kompetencií. (Földesová, 2009)
Zmyslové vnímanie a motorika detí predškolského veku majú svoje osobitosti. Deti v tomto
veku uK dobre ovládajú kaKdodenné krátkodobé pohyby. Deti sú primerane pohyblivé,
obratné, pohyby majú koordinované.
Najoptimálnejšie moKnosti rozvoja prirodzených cviení poskytuje dostatoné vyuKitie
telocviní materských škôl; v základnej škole s materskou školou vyuKívanie telocvine
základnej školy.
V materskej škole, kde nie je moKné na realizáciu pohybových a relaxaných cviení
a edukaných aktivít s telovýchovným zameraním vyuKíva telocviu, je vhodné vyuK7
dostatone veký cviebný priestor triedy a v prípade vhodného poasia hlavne školský dvor.
Uiteka materskej školy zvyšuje telovýchovný úinok cvienia a vytvára pozitívnu atmosféru
poas cvienia prostredníctvom vhodne zvolených metód, telocviného náinia a náradia.
Úinnos pohybových a relaxaných cviení spoíva v dostatonej a rozmanitej pohybovej
aktivite dieaa a v plynulom striedaní fáz pohybovej záaKe a odpoinku.
Súasou pohybových a relaxaných cviení sú:
 Prípravné cvienia
 Zdravotné cviky (s náiním, bez náinia )
 Pohybové hry
 Hudobno-pohybové hry
 Cvienie s hudobným sprievodom
 Cvienie s vyuKitím riekaniek
 Relaxané cvienia, relaxané rozprávky
 Telovýchovné chvíky
Prípravné cvienia sa zara ujú spravidla na úvod pohybových a relaxaných cviení, ich
úelom je rozohriatie organizmu dieaa, aby bol pripravený zvláda jednotlivé pohybové
úkony. Je nutné, aby rozohriatie bolo dynamické, zodpovedalo temperamentu detí a netlmilo
ich rados z pohybu.
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Pri výbere jednoduchých zdravotných cvikov, dychových a relaxaných cviení uiteka
berie ohad na najoptimálnejšie podmienky materskej školy a triedy, a v centre jej pozornosti
je aktuálny zdravotný stav detí, rešpektuje individuálne vekové a rozvojové moBnosti detí.
Pri zostavovaní súboru cvikov je Kiaduce prioritne dodrKiava zásadu postupnosti (precvienie všetkých svalových partií od hlavy k nohám) a primeranosti (optimálne dávkovanie
jednotlivých cvikov, zaradenie cvikov primeraných veku i schopnostiam detí).
Úinnos pohybových hier, ktoré slúKia na rozvoj koordinaných schopností detí závisí od
pouKitia vhodných prostriedkov, najmä hier. Hlavnou metódou rozvoja je metóda opakovania,
priom je potrebné meni pravidlá hier tak, aby neboli pre deti nudné. Pri realizácii
pohybových hier sa musia dodrKiava urité zásady:
a) zara ujeme väší poet pohybových hier a inností, vykonávaných kratšiu dobu,
b) volíme rôzne variácie pohybových hier, prostredia a pomôcok,
c) dodrKiavame interval odpoinku medzi pohybovými hrami, aby sme predchádzali
poruchám koordinácie detí v dôsledku únavy.
Vplyvom pravidelného a optimálneho zara ovania hudobno-pohybových hier, deti dokáKu
zladi hudobnú a pohybovú stránku pohybu. VyuKívaním hudobného rytmu rozvíjame
pohybový rytmus, ím kultivujeme pohybový prejav detí.
Riekanky vyuKívame ako súas pohybových a relaxaných cviení. Pri cvieniach na
riekanky uiteka kladie dôraz na jednotlivé cviky a cvienie, na ich dávkovanie, riekanka
slúKi ako motivaný prostriedok pri vykonávaní pohybových aktivít.
Cvienia s hudobným sprievodom sú pre deti vemi motivujúce, aktivizujú ich pohybový
prejav.
Zara ovanie relaxaných cviení a relaxaných rozprávok závisí od náronosti innosti,
ktorú deti vykonávajú. Poas ich realizácie dochádza k upokojeniu a zharmonizovaniu
vitálnych funkcií detí.
Telovýchovné chvíky sa spravidla zara ujú poda aktuálneho psychického a fyzického
stavu detí v triede.
Najúinnejšou metódou osvojovania pohybových vzorov a jednoduchých alebo zloKitejších
pohybových úkonov dieaa je napodobovanie. Pre diea má preto podstatný význam
pohybový vzor uiteky. Uiteka materskej školy sa usiluje vedome poskytova dieau
správny a kultivovaný pohybový vzor, prostredníctvom ktorého modeluje telesnú kultúru
a pohybovú kultúru vo všeobecnosti. Po kaKdej dlhšie trvajúcej riadenej statickej innosti je
potrebné zabezpei dostatoný as a priestor na cvienie a pohyb.
V pohybových a relaxaných cvieniach si diea rozvíja psychomotorické kompetencie,
osobnostné (intrapersonálne) kompetencie, sociálne (interpersonálne) kompetencie, komunikatívne kompetencie, kognitívne kompetencie, uebné kompetencie a informané
kompetencie.
Pobyt vonku – sa uskutouje 2(Bdý de s výnimkou nepriaznivých klimatických
podmienok (silný nárazový vietor, silný mráz, 2PK ). Pri pobyte vonku sa
vyuBívajú/zara ujú vo vekej miere pohybové aktivity, realizujú sa edukané aktivity,
aktivity spojené s objavovaním okolitého sveta a kolobehu Kivota v prírode a spolonosti.
Uskutouje sa prev(Bne na školskom dvore, jeho súasou sú pokojné, nerušené tvorivé
hry v pieskovisku, kreslenie a maovanie, hudobné, dramatické a pracovné innosti, rôzne
pohybové hry ako sú futbal, basketbal a iné loptové hry, ktoré sa uskutoujú na trávnatých
ihriskách.
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Na športové a pohybové aktivity sa vyuKívajú rôzne preliezaky, na ktorých si deti
zdokonaujú prevaKne:
 lezenie, preliezanie (prekonávajú obavu a strach detí z nezvyajných pohybov a polôh),
 obraty a rôzne akrobatické a gymnastické prvky,
 úchopové schopnosti ruky,
 odvahu.
Všetko vyššie uvedené sa uskutouje v prítomnosti a pod aktívnym dohadom uiteliek.
Poas pobytu vonku sa rozvíjajú aj špeciálne pohybové zrunosti typické pre konkrétne
roné obdobie ako kzanie, sánkovanie, lEKovanie, bicyklovanie, kolobeKkovanie a hry
s vodou.
Súasou pobytu vonku je aj vychádzka, ktorá nesmie by neprimerane dlhá (deti by sa
zbytone fyzicky vyerpali). Vychádzka musí ma dobre pripravenú a premyslenú nápl.
Prostredníctvom dobre pripravenej vychádzky sa deti zoznamujú s rôznymi javmi, rozširuje
sa okruh ich skúseností. Dôl3Kité je, aby deti vopred poznali cie vychádzky.
Školský dvor materskej školy v celom svojom komplexe poskytuje veké moKnosti
na duševný a fyzický rozvoj detí v oblasti perceptuálno-motorickej, sociálno-emocionálnej
a kognitívnej.
Odpoinok – sa realizuje v závislosti od potrieb detí s minimálnym trvaním 30 minút.
Zmyslom odpoinku je regenerácia psychických a fyzických síl detí. Odpoinok sa
chápe ako innos, pri ktorej si diea uvouje napätie, cíti sa dobre, je spokojné.
Uskutouje sa na leKadlách, ktoré musia by zdravotne nezávadné. Odpoludajší
odpoinok sa postupne skracuje s pribúdajúcim vekom detí (odpoinok je širší pojem a
nestot=Kuje sa automaticky s pojmom spánok). Najdlhšie odpoívajú, alebo spia
v materskej škole 2 – 3-roné (príp. aj 3 – 4- roné deti). V materskej škole je potrebné ui
deti úinne odpoíva s vyuKívaním rôznych spôsobov relaxácie. U 5 – 6-roných detí je
potrebné citlivo a uvPK3<3 pristupova k jeho uskutoovaniu. U týchto detí je vhodné
odpoinok prispôsobova individuálnym potrebám dieaa. Postupne je moKné odpoinok
zara ova v menšom asovom rozsahu, hlavne netrva na tom, aby kaKdé diea zaspalo.
Zvyšnú as odpoinku moKno venova pokojnejším hrám a výchovno-vzdelávacím
innostiam, napr. ítaniu rozprávok, grafomotorickým cvieniam, pozeraniu detských, najmä
animovaných filmov (tu je dôleKité upozorni, Ke vzhadom na nutnú psychohygienu nie je
vhodné zara ova kaKdodenné pozeranie televízie alebo videa), at . Je to innos vysoko
individuálna. MôKe sa realizova v spálni na primeranom leKadle, alebo ak to priestory
materskej školy dovoujú, môKe sa uskutoova aj ako odpoinok v relaxanom kútiku,
alebo na primeranej podloKke. Závisí to od vzájomnej dohody medzi uitekami, rodimi
a demi, samozrejme aj od podmienok materskej školy.
S mladšími demi, vzhadom na ich zvýšenú potrebu spánku je moKné odpoinok
uskutoova ako spánok na lôKku. Odpoinok v jednotriednej materskej škole sa diferencuje
poda potrieb detí vzhadom na ich vekové osobitosti a individuálne rozvojové moKnosti.
Prostredníctvom zaujímavých a príaKlivých hier a hrových inností, ktoré sa realizujú poas
odpoinku a po odpoinku, sa deti motivujú k radostnému oakávaniu alších aktivít
v nasledujúci de v materskej škole, prípadne si dokonujú aktivity a vlastné produkty
z dopoludajších inností, alebo z predchádzajúcich dní.
Vhodné organizané a obsahové usporiadanie Kivota detí napomáha utvára ich trvalý
pozitívny vzah k materskej škole.
innosti zabezpeujúce Bivotosprávu sa realizujú v pevne stanovenom ase. Odporúa
sa dodrK/ trojhodinový interval medzi podávaním jedla. as podávania jedla sa
stanovuje poda podmienok prevádzky materskej školy. Stolovaniu úzko previazanému
so stravovaním je potrebné venova primeranú pozornos. Diea predškolského veku si
utvára na celý alší Kivot návyky kultúrneho stolovania. Ku kultúre stolovania patrí aj
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postupné >=BKívanie príboru pri jedle. Deti si v rámci rozvíjania perceptuálno-motorických
kompetencií postupne osvojujú >=BKívanie jednotlivých súastí príboru. P=BKívanie príboru
pri jedle je innos vysoko individuálna a záleKí od rozvojovej úrovne k/Kdého dieaa. Tak
ako sa predpokladá, Ke 5 – 6-roné deti by mali vedie pri jedle >=BKíva celý príbor, nie je
vylúené, Ke aj mladšie deti môKu pri jedle >=BKíva celý príbor. Je dôleKité, aby uiteka pri
nadobúdaní správnych návykov kultúrneho stolovania kládla dôraz na bezpenos detí a ich
vzájomnú ohaduplnos. Dôraz sa kladie na zodpovedajúcu úpravu prostredia, pokojnú
a niím nerušenú atmosféru. Medzi innosti zabezpeujúce Kivotosprávu patrí aj osobná
hygiena. Diea prichádza do materskej školy s rôznou úrovou osobnej hygieny. Najmä
vo vzahu k deom mladším ako 3 roky alebo trojroným deom je Kiaduce zachova vekú
dávku trpezlivosti, pokoja a láskavosti a uplatova individuálny prístup. Dôl3Kité je za kaKdý,
hoci aj drobný pokrok diea pochváli a za prípadné nedodrKanie hygieny (napr. aj
pomoenie at .) diea netresta alebo nezvyšova na neho hlas. Potrebné je vytvori návyk
umývania rúk pred kaKdým jedlom, po kaKdom pouKití toalety, po kaK2om zneistení rúk,
napr. po výtvarných alebo pracovných innostiach at . V materskej škole je vhodné
vypestova aj návyk kaKdodenného istenia zubov, po obede, a v domácom prostredí aj ráno
a veer pred spaním. Pri stomatohygiene je efektívne, aby materská škola spolupracovala
s detským stomatológom.
Poda Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie sa
predprimárne vzdelávanie realizuje najmä prostredníctvom organizanej formy –
edukanej aktivity. Edukaná aktivita je organickou súasou denného poriadku,
navodená uitekou. Je to cieavedomá, systematická, zmysluplná, konkrétna
výchovno-vzdelávacia innos. Edukaná aktivita v sebe zaha vyváKené uskutoovanie
predškolskej výchovy i predškolského vzdelávania. Edukaná aktivita môB, by prierezovo
zastúpená a obsiahnutá v 2(Bdej organizanej forme denného poriadku ako jej
integrálna súas.
Edukaná aktivita sa uskutouje:


v skupine detí,



frontálne, súasne so všetkými demi,



individuálne.

Tvorba skupín a skupinová práca
1. Homogénna veková skupina – aj ke hovoríme o homogénnej vekovej skupine detí
v triede, kritérium homogénnosti je síce vek detí, ale kaKdé diea aj vo vekovo
homogénnej skupine sa nachádza na rôznej individuálnej rozvojovej úrovni, a toto kritérium
nám slúKi na tvorbu skupín pri realizácii edukaných aktivít v materskej škole.
Tvorba skupín môB, by rôzna, závisí:


od výchovno-vzdelávacích cieov, ktoré majú deti dosahova,



od rôznorodostí inností, ktoré sa deom ponúkajú, alebo ktoré sami navrhnú,



pripravenosti detí na tento typ práce/innosti.

Na zaiatku skupinovej práce vo vekovo homogénnej skupine detí je vhodné rozdelenie do
skupín napr. poda kamarátstva, chlapci – dievatá (závisí to od ponúkaných inností)
a pod., neskôr vytvorenie diferencovaných skupín poda úrovne rozvoja v uritej oblasti,
priom kritériom môKe by napr. typ inteligencie, osobné tempo, úrove vedomostí, zruností
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8. Kompetencie učiteľky materskej školy ako predpoklad rozvíjania
kompetencií detí
Katarína Guziová – Mária Podhájecká – Jana Kimličková
Základným predpokladom pre zodpovedajúce rozvíjanie kompetencií detí je adekvátna
úrove uiteských kompetencií.
V literatúre sa stretávame s pouIívaním viacerých termínov:
- uiteské kompetencie,
- pedagogické kompetencie,
- profesijné i profesionálne kompetencie a pod.
V Pedagogickom slovníku (2009) sú kompetencie uitea vymedzené ako súbor
profesijných zruností a dispozícií, ktorými má by vybavený uite, aby mohol
efektívne vykonáva svoje povolanie. Kompetencie uitea sú získavané uením,
iastone sú dané genetickými potencialitami – to je širšie chápanie kompetencií. UIšie ich
chápeme len ako výsledok vzdelania uitea. (Prcha – Walterová – Mareš)
Kompetencie nachádzajú svoj odraz najmä v humanistickej koncepcii výchovy a vzdelávania,
v ktorej sa uvádza zoznam rozliných hadísk, prístupov, techník a metód uitea.
Kyriacou (1996) uvádza sedem základných pedagogických spôsobilostí (kompetencií)
uitea – plánovacie, realizané, riadiace, vytvárania klímy v triede, udrIanie disciplíny,
hodnotenie a sebahodnotenie – reflexia vlastnej práce.
Kasáová (1999) vymedzuje systematický trojdimenzionálny model spôsobilostí
uitea. Vychádza pritom z troch sfér uiteskej profesie, a to z výkonovej (innosti
uitea – spôsobilos plánova , realizova a evalvova edukáciu), vzdelanostnej (jeho
kvalifikané predpoklady – pedagogická, odborná, predmetová a metodická spôsobilos )
a funknej (funkcie uitea v edukácii: teoreticko-poznatková, personálno-sociálna
a prakticko-innostná). Uvedené sféry predstavujú tri strany kocky a pri pochopení ich
prienikov vzniká komplexný pohad na súbor pedagogických kompetencií uitea.
Uvedená autorka povaIuje za jednu z významných pedagogických inností v rámci
uiteských kompetencií spôsobilos pedagogického diagnostikovania. Pedagogické
diagnostikovanie zasahuje stránku !  $  %$ (Kasáová, 2006)
Podhájecká – Gmitrová (2007) pojednávajú taktieI o       , ktorá
spoíva v umení uiteky materskej školy vykonáva pedagogickú diagnostiku –
diagnostikova die a a jeho prejavy, alebo schopnosti rieši rozmanité úlohy v rámci
edukaného procesu.
Petlák (2000) zdôrazuje, Ie pedagogicko-didaktickými kompetenciami uitea
vo všeobecnosti mo?no oznai innosti uitea, ktoré sú realizované a pozorované
predovšetkým vo výchovno-vzdelávacom procese. UvaIuje o ich dvoch rozmeroch,
hadiskách:



rozmer, hadisko psychologické, t. j. osobnos s jej prejavmi (inteligencia, schopnosti,
emócie, charakter, záujmy at .),
rozmer, hadisko praxologické, prejavujúce sa v profesionálnej pripravenosti
a v správnom vykonávaní rôznych pedagogických inností.

Dargová (2001) definuje pedagogickú kompetenciu ako komplexnú vybavenos uitea tvori
a riadi edukaný proces. Uite by mal disponova tvorivými kompetenciami na modernú,
tvorivú výchovu a vzdelávanie, ktorá sa orientuje nielen na rozvoj kognitívneho rozmeru
die a a, ale i na jeho dynamickú sféru, aby sa tak rozvíjal celý tvorivý potenciál die a a pre
tvorivé innosti a Iivot.
Hupková – Petlák (2004) uiteské kompetencie lenia na:
 Komunikané – vies dialóg s jedincom, skupinou, aj sám so sebou, um;Iova
vzájomnú komunikáciu ostatným.
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 Odborno-pedagogické – vyuIíva vo svojej práci vedomosti nielen zo svojho odboru
(pedagogiky, psychológie), ale aj iných odborov (informatiky, filozofie, sociológie at .).
 Didakticko-metodické – dôkladne pozna obsah vzdelávania, riadi a usmerova
výchovno-vzdelávací proces s vyuIitím aktivizujúcich a kreatívnych metód.
 Autokreatívne – uvedomova si potrebu kreatívnosti, obohacova ou svoju kaIdodennú
innos .
 Interakné – vzájomne na seba pôsobi (jedinec, skupina, spoloenstvo) vytvára
vzájomné vz ahy.
 Poznávacie – zaujíma sa o nové vedomosti, o svoje vlastné neustále sebavzdelávanie.
 Interpretané – správne interpretova realitu, dianie vo svete, aktualizova ju na základe
jej poznania.
 Realizané – pripravi sa na výchovno-vzdelávací proces, zvoli správne metódy,
prostriedky, prostredie, pomôcky.
 Ochranné – stara sa o deti, chráni ich, predchádza problémom.
 Asertívne – citlivo a zdôvodnene presadzova názor a získanie partnera pre (die a,
rodia, kolegyu).
 Negosociané (úzko späté s asertívnymi) – dôstojne bez stresu kona , presvieda ,
získava deti, rodiovskú verejnos , partnerov pre nieo, o je potrebné (pre inovácie
a .).
 Facilitátorské – napomáha rozvíja celistvú osobnos die a a, seba samého.
 Morálne – zamýša sa nad vlastnou osobnos ou na základe mravnej sebareflexie.
 Kooperatívne – spolupracova s de mi, rodimi, kolegami, širšou verejnos ou, vies ich
k vzájomnej spolupráci medzi sebou.
 Organizátorské – pruIne reagova na neustále sa meniace podmienky, na nové situácie.
 Informano-mediálne – vedie pracova , vy@Iíva rôzne informané technológie.
 Tvorivo-autorské – by tvorivý vo vz ahu k ostatným, ale aj k sebe samému.
Z pohadu predškolskej edukácie je zaujímavé delenie pedagogických kompetencií poda
Karikovej (1999), ktorá ich delí na dve veké skupiny:
–
–

V oblasti výchovy sú to kompetencie autenticity, kongruencie, akceptácie, empatie,
tolerancie, partnerského vz ahu a lásky k de om.
V oblasti vzdelávania kompetencie vymedzuje vo vz ahu k organizácii, kognitívnemu
vývinu osobnosti die a a, k rozvoju jeho rei, jazyka, tvorivosti a hodnotenia.

Šmelová – Tomanová (2007) uvádzajú, Ie ideálna uiteka materskej školy by mala ako
profesionálka prejavova kompetencie odborno-predmetové, didaktické a psychodidaktické, pedagogické, diagnostické a intervenné, sociálne, psychosociálne a komunikatívne, man&?Drske a normatívne. Jedna kompetencia podporuje druhú, Iiadna
kompetencia nie je izolovaným subsystémom.
Podhájecká – Gmitrová (2007) vo vz ahu ku kompetenciám uiteky materskej školy
identifikujú aj hrovú kompetenciu, ktorá sa prejavuje v spôsobilosti uiteky adekvátne
usmerova hru. Na jednej strane to znamená by v uritých situáciách spoluhrákou die a a
a na druhej strane vedie by manaIérkou aj facilitátorkou hry.
Lipnická (2008) zatriedila kompetencie do štyroch okruhov. V prvom okruhu sa sústre uje na
kompetencie pre edukané innosti. Druhý okruh sa zameriava na kompetencie
smerujúce k man&?mentu školy. Tretí okruh uiteských kompetencií sa zameriava na
tímovú spoluprácu a koordináciu edukaných inností v materskej škole. Štvrtý okruh
predstavujú kompetencie kontinuálneho vzdelávania a profesijného sebarozvoja.
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Kúové kompetencie uiteky materskej školy mo?no deli na nasledovné druhy:
1. Personálne kompetencie
Personálne kompetencie pomáhajú uiteke pozna seba samu, svoje moInosti
a schopnosti, vytvori si predstavu o moInostiach vlastnej osobnej realizácie. Na základe
poznania seba a uvedomenia si moIností vlastnej participácie v spoloenskom uplatnení sa
vytvára sebakoncepcia osobnosti, ktorá predstavuje vz ah loveka k sebe samému, ktorý
je determinovaný aktuálnym stavom sebauvedomenia, sebahodnotenia, sebapoznania.
Podobne ako poznanie iných, aj poznanie seba samého je výrazne ovplyvnené úrovou
vlastnej psychiky, kvalitou hodnotovej orientácie, charakterovými vlastnos ami. Rozhodujúci
význam má úrove Iivotných cieov a snaha tieto ciele realizova . Pri sebapoznaní sa
uiteka zamýša a odpovedá na otázky aká je uiteka, aká by mala by , aká chce by , o
všetko pre to môIe urobi , o v budúcnosti vo svojom konaní a správaní zmeni .
Kladný postoj k sebe samej a rešpekt jej prináša vnútornú vyrovnanos , ktorá jej pomáha
vyrovnáva sa s problémami a prekáIkami v svojej práci.
Emócie a city sú nevyhnutnými sprievodcami Iivota uiteky materskej školy. Majú veký
vplyv na rozhodovanie a myslenie, pomáhajú rýchlo a isto sa rozhodova , pohotovo reagova
na neakané udalosti, aj bez slov komunikova s inými u mi. Sebaovládanie, iIe ovládanie
svojich pocitov, nálad, jej zabezpeuje úspešnos . Uiteka narába so svojimi citmi tak, aby
zodpovedali danej situácii, dokáIe rozpozna svoje beIné pocity úzkosti, podráIdenosti a vie
ich ovláda . Schopnos sám seba motivova, iIe dodáva si hnaciu silu, ktorá prináša
uiteke schopnos zdokonaova sa vo výkonnosti, vytrvalosti, disciplinovanosti, usilovnosti,
je predpokladom úspechu akejkovek, teda aj pedagogickej práce. Dôl1Iitou súasou
sebamotivácie uiteky je rados , entuziazmus, optimizmus, pozitívne myslenie. Uiteka je
povinná dodrIiava spoloenské, kultúrne a právne normy a k ich dodrIiavaniu vies aj
ostatných.
Uiteka súasnosti @I nie je iba sprostredkovatekou poznatkov detí, ale je aj
podporovatekou inností detí, ktorá ich neustále aktivizuje a prebúdza v nich záujem
o poznávanie nových vecí. Vo svojom prístupe sa >:-Ií odstraova prekáIky a vytvára
vhodné podmienky na ich samostatnú tvorivú innos a rozvoj. Pôsobí a pracuje s de mi
prirodzene a empaticky, s plnou akceptáciou ich rozdielností a osobitostí.
2. Interpersonálne kompetencie
Uiteka materskej školy vo svojej pedagogickej innosti realizuje celý rad rozmanitých
inností v zl;Iitej sieti sociálnych vz ahov, ktoré sa vzájomne ovplyvujú. Vstupuje do
vzájomne sa ovplyvujúcich spoloenských a interpersonálnych vz ahov a interakcií pri
realizácii rôznych typov, druhov a foriem inností, prostredníctvom ktorých sa snaIQ
dosahova spoloné ciele. Kooperácia uiteky s ostatnými tvorí základ (fundament) pre
formovanie dobrých medziudských vz ahov, ktoré do znanej miery ovplyvujú výsledky
a kvalitu výchovno-vzdelávacej innosti.
Interpersonálne kompetencie súvisia so štýlom vedenia, so spôsobilos ou pre tímovú prácu
a tímové riešenie problémov, s vy@Iitím rôznych komunikaných spôsobilostí, so zvládaním
konfliktných situácií, s celkovou sociálnou kompetentnos ou uiteky. Efektívnos pedagogického pôsobenia uiteky materskej školy je závislá od spôsobu, akým dokáIe
pristupova k de om, ako si ich dokáIe získa . Iba udským prístupom môIe dosiahnu
vytvorenie kolektívu bez stresov, strachu, obáv, nepochopenia kolektívu, v ktorom prevládajú
pozitívne medziudské vz ahy. Základom pre u je orientácia na optimálnu komunikáciu, t. j.
na komunikáciu bez autoritárskeho prístupu, egocentrizmu, nadradenosti, bez podceovania
druhých a intolerancie.
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3. Komunikatívne kompetencie
Jedným z dôleIitých atribútov úspešnosti loveka je kultivovaná verbálna a neverbálna
komunikácia, ktorá predstavuje dôleIitú súas udského bytia. Prostredníctvom komunikácie si udia vymieajú informácie, vedome i nevedome vysielajú signály o kvalite
svojej osobnosti, vymieajú si svoje myšlienky a pocity. V komunikácii s de mi sa uiteka
správa prirodzene, to znamená, Ie dobre pozná seba samú – vie objektívne zhodnoti svoje
znalosti, vedomosti, skúsenosti, svoj vzhad, svoj imidI, skrátka získa reálne sebavidenie.
V rozhovore, diskusiách predstavuje uritý vzor, drIí sa uritých pravidiel, dbá o to, ako
pôsobí na ostatných.
Uiteka materskej školy:
 Komunikuje zrozumitene a jasne, gramaticky a štylisticky správne.
 DokáIe sa profesionálne a osobnostne presadi s akceptovaním názorov ostatných,
v komunikácii preukazuje znalos problematiky.
 Uplatuje partnerský vz ah vo verbálnej komunikácii, udrIiava zrakový kontakt, primerané
tempo, intenzitu hlasu, zachováva gramatickú správnos .
 VyuIíva formálnu a neformálnu komunikáciu.
 Hovoriaceho v komunikácii sústredene poúva, záujem o obsah informácie prejavuje
mimikou, gestikou, slovom, informáciu prijíma bez hodnotiacich pozícií.
 Na vypoutie kaIdého si vymedzí dostatoný asový priestor.
Uiteka komunikuje s rodimi/zákonnými zástupcami na báze prirodzeného dôveryhodného
partnerského vz ahu, bez neustálych poIiadaviek, rád a vyslovených alebo nevyslovených
výhrad a nespokojnosti. V komunikácii s rodimi/zákonnými zástupcami vyuIíva osobný
kontakt formou rozhovorov, konzultácií, besied, posedení, výletov, spoloných športových
podujatí, dní otvorených dverí at . Písomnú formu vy@Iíva na informovanie prostredníctvom
oznamov, okienka pre rodiov, násteniek, pútaov, webovej stránky, dotazníkov. Správna
štylizácia, formulácia informácií je taktieI súasou tohto komunikovania.
Dôl1Iitou súas ou komunikatívnych kompetencií uiteky materskej školy je ítanie s porozumením. Vychádza predovšetkým z významu a porozumenia. ítanie s porozumením
vedie uiteku k analyzovaniu a zvaIovaniu tvrdení a názorov, k pochybovaniu o pravde
a kladeniu si vlastných otázok. ítanie s porozumením pomáha uiteke predchádza
chybám, ktoré by sa mohli objavi v dôsledku nesprávneho pochopenia preítaného. Uiteka
ho uplatuje pri odborných textoch, textoch uebníc, metodík, periodík, at . Informácie, ktoré
uiteka získava z rôznych zdrojov následne spracováva a prezentuje bu verbálne alebo
písomne. Túto innos vykonáva v rámci odborných stretnutí, pedagogických rád, diskusií,
ale aj publikanej innosti, usmernení, oznamov, upozornení i projektovej innosti.
Súas ou komunikácie uiteky materskej školy má by tvorivos .
Tvorivá komunikácia znamená:
 Pochopi stanovisko druhého, poúva .
 Vytvára priaznivú atmosféru, vyjadrova porozumenie, povzbudzova , vyslovova dôveru,
akceptova , kritizova jeho konkrétne chyby, motivova jeho osobnú zainteresovanos .
 NeponiIova , neobviova , nedotýka sa sebahodnotenia a sebaúcty, nevyhráI- sa,
neuráI- , neukazova svoje vnútorné negatívne pocity najavo.
 Pochváli , vyzdvihnú , prejavi záujem, odmeni a veri v schopnosti.
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4. Kognitívne kompetencie
Vo výchovno-vzdelávacej innosti sa uiteka denne stretáva s rôznymi problémami, ktoré je
potrebné rieši . Tieto kompetencie sú pre u vekým pomocníkom pri riešení kaIdodenných
povinností, úloh aj problémov.
     je pre uiteku asto vemi nároné a tak sa asto stáva, Ie rieši problém
bu intuitívne, iIe náhodne, pocitovo, nesystémovo, alebo výberovo, iI1 rieši iba nieo, aj
to iba u niekoho a nie u všetkých rovnako, alebo problém dokonca nerieši vôbec, o neblaho
pôsobí na atmosféru a klímu materskej školy. Ovea náronejšie, ale s dlhodobejšou
efektivitou, je riešenie prostredníctvom analyticko-syntetického postupu (zistenia faktov,
overenia faktov, hadania vz ahov medzi faktami, formulovanie návrhu riešení, realizácia
riešenia), alebo riešenie prostredníctvom tvorivého postupu. Ten sa týka zapojenia celej
pracovnej skupiny, má diskurzný rozmer. Úspešné riešenie vzniknutých problémov je
podmienené úrovou kritického a tvorivého myslenia uiteky.
Pri riešení problému je dôl*?ité, aby uiteka:
 Definovala problém – vybrala problém, presne ho vymedzila na riešenie.
 Informovala sa a stanovila si cie – získala o najviac informácií, ktoré sa priamo dotýkajú
problému.
 Tvorila riešenia – vyuIívala tvorivos , breinstorming, alebo metódy kreatívneho riešenia.
 Ohodnotila riešenia – zo zoznamu navrhovaných riešení a nápadov vyberala vhodné
návrhy, ktoré ohodnotila poda kritérií, ako sú as, náklady, podmienky, dôsledky at .
 Realizovala riešenia – návrhy na riešenie premietala do realizácie riešenia.
Úspešné riešenie vzniknutých problémov je podmienené úrovou kritického a tvorivého
myslenia uiteky.
Tvorivos prináša uiteke materskej školy kvalitatívne zmeny v subjekto-objektových
vz ahoch, pri ktorých syntézou vonkajších vplyvov a vnútorných stavov dochádza k vývinu
kreatívnych situácií a produktov, ktoré sú nové, progresívne, hodnotné, uIitoné, o spätne
formuje jej vlastnosti. Tvorivos prináša uiteke nové a hodnotné nápady, riešenia,
myšlienky. Zelina (1994) hovorí o tvorivosti ako o interakcii subjektu s objektom, pri ktorom
subjekt mení okolitý svet, vytvára nové, uIitoné a pre subjekt, referennú skupinu alebo
populáciu významné hodnoty. Uiteka s tvorivým myslením sa vyznauje vytrvalosou
a cieavedomosou. Je originálna, neuspokojí sa s konvenným riešením úloh. Jej názory
sú smelé, vie aj riskova . Je nároná na seba aj iných a vie odhali problémy v rôznych
situáciách.
5. Uebné kompetencie
Dôl1Iitou súas ou uebných kompetencií uiteky je vytvori si vhodné podmienky
na uenie sa. Uiteka materskej školy by pri nadobúdaní a upevovaní týchto kompetencií
mala:
 vychádza zo svojich predchádzajúcich skúseností a na ne nadviaza nové uivo,
 svoje špecifické schopnosti (hudobné, výtvarné) vy@I5 v prospech efektivity uenia
a uenia sa detí,
 zohadni rozsah uiva, náronos , významnos , usporiadanos , jeho štruktúru,
 primerane sa za aI5 , predchádza únave, vyerpaniu,
 zabezpei denný poriadok pri uení,
 vytvori dynamický stereotyp – aktívny as strieda s asom pasívneho odpoinku,
 zabezpei dostatoné osvetlenie miestnosti, vetranie, odstránenie hluku,
 zabezpei prestávky, relaxané techniky.
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Na to, aby uenie uiteky materskej školy bolo efektívne, potrebuje sa ui spôsobom,
<;@Iíva také postupy, ktoré sú pre u typické, sú jej vlastné a zodpovedajú jej prirodzenému
uebnému štýlu. MôIe ís o:
 uenie sa poda obrazového materiálu, máp, tabuliek, schém, videa, i filmu – o vizuálnoneverbálny štýl,
 uenie poúvaním – auditívny štýl,
 uenie sa ítaním textov – vizuálno-verbálny štýl,
 uenie sa innos ou – kinestetický štýl.
6. Informané kompetencie
 % " #    !   ! #   %
 
 #  !#  %
      !# #%
 ! #
 % #     !   (Fuchsová, 2006)
Uiteka materskej školy sa vie orientova v informáciách, vie, kde ich hada , z akých
informaných zdrojov erpa , vie ich analyzova a vie tieto informácie vhodne aplikova
v praxi.
Uiteka materskej školy pravidelne:
 erpá informácie z odbornej literatúry asopiseckej – Predškolská výchova, Naša škola,
Pedagogické rozhady, Pedagogická revue at .),
 dopa kniInicu aktuálnou odbornou literatúrou,
 sleduje elektronické médiá, zaujíma sa o aktuálne zmeny v oblasti výchovy a vzdelávania,
 vy@Iíva informácie z internetu,
 zo zborníkov odborných konferencií, projektov.
Uiteka materskej školy na základe získaných informaných kompetencií:
 absolvuje vzdelávanie práce s poítaom – s textovým editorom, s tabukovým procesorom, prezentaným programom, elektronickou komunikáciou at .,
 vy@Iíva edukané programy na osobnostný rozvoj detí, <;@Iíva ich vo výchovnovzdelávacej innosti,
 vymiea si a získava informácie,
 spracúva na poítai plány výchovno-vzdelávacej innosti, správu o výchovnovzdelávacej innosti, záznamy z pozorovania detí a inú pedagogickú dokumentáciu,
 prostredníctvom písomných oznamov informuje rodiovskú verejnos o dôleIitých
skutonostiach, plánovaných aktivitách, usmerneniach,
 podiea sa na tvorbe a aktualizácii webovej stránky, prostredníctvom ktorej informuje
rodiovskú verejnos o Iivote triedy, materskej školy, aj širšiu verejnos ,
 prostredníctvom elektronickej pošty komunikuje so širšou verejnos ou – realizuje,
zabezpeuje objednávky na materiálno-technické zabezpeenie, nákup didaktických
pomôcok, hraiek, urýchuje prenos informácií s kultúrno-spoloenskými inštitúciami,
vzdelávacími inštitúciami.
Len uiteka, ktorej sú vlastné uvedené kompetencie a ich neustále uplatovanie
vo výchovno-vzdelávacej innosti, môIe docieli ich prenos na deti a vytvori tak platformu
pre ich alšie celoIivotné uenie sa.
Na základe tejto platformy si budú deti vo svojom alšom Iivote vedie :
 Organizova proces uenia sa a taktieI nies zodpovednos za svoje uenie sa.
 Analyzova , chápa súvislosti a vz ahy medzi naueným a tým, o sa uia.
 Získava a vyhadáva informácie zo všetkých zdrojov, ktoré sú im dostupné.
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Neustále sa zdokonaova a stanovova si alšie ciele.
Komunikova , prezentova svoje myšlienky, názory a prija názory druhých.
Nadväzova kontakty a kooperova s ostatnými.
Organizova si všetky innosti a aktivity.

alšími špecifickými kompetenciami uiteliek materských škôl sú:
Kompetencia promptného, akného reagovania na novú pedagogickú situáciu
Predprimárne vzdelávanie, ktoré je špecifické oproti vzdelávaniu v ostatných druhoch škôl si
vyIaduje uritú úrove pedagogického majstrovstva a pedagogickej tvorivosti uiteky,
najmä jej flexibilitu a originalitu. Úplne prirodzene sa tu spolu vyskytuje uitekino racionálne
uvaIovanie aj intuícia. Na jednej strane sa v predprimárnom vzdelávaní uplatuje
systematická práca a realizujú sa vopred plánované výchovno-vzdelávacie innosti,
v ktorých uiteky premyslene utvárajú poznatkovú štruktúru detí a vyváIene rozvíjajú všetky
stránky osobnosti. Na druhej strane tieto základné pedagogické zrunosti dopa schopnos
improvizácie a situaného rozhodovania, pomocou ktorých uiteky pohotovo reagujú
na detskú spontaneitu, potreby, záujmy a ich rozdielnu rozvojovú úrove.
Sebarozvíjajúca kompetencia
Zvyšovanie kvalitatívnej úrovne výchovno-vzdelávacej innosti a tým aj predprimárneho
vzdelávania moIno chápa ako otvorený a neukonený proces, v ktorom sa hadajú
a objavujú stále nové a rozmanité spôsoby riešenia rôznych výchovno-vzdelávacích otázok
súvisiacich s rôznymi pedagogicko-psychologickými javmi. Na základe pozorovania
výchovno-vzdelávacej innosti a na základe zistení Štátnej školskej inšpekcie moIno
konštatova , Ie schopnos uiteky o najviac upusti od dominantného správania sa
v interakcii s dieaom je vo všeobecnosti problematickým pedagogicko-psychologickým javom (tento jav vykazuje relatívnu stálos a má pretrvávajúcu tendenciu). Úsilie
o zmenu tohto správania uiteliek si vyIaduje as a trpezlivos. Na druhej strane
nevhodným je aj opaný extrém, ktorým je benevolencia vo výchove a vzdelávaní, ktorá
je pre die a rovnako škodlivá ako prílišná autoritatívnos uiteky.
V humanisticky orientovanom predprimárnom vzdelávaní osobnostne rastie a dozrieva nielen
die a, ale aj uiteka. U? dávno neplatí téza, ?* výchova smeruje výlune od dospelého
k dieau. Napríklad v konfliktných situáciách, ktoré vznikajú medzi de mi beIne kvôli ich
impulzívnemu správaniu sa, je ovea väšej skúške trpezlivosti vystavená uiteka neI die a.
Od nej sa, ako od dospelej, osobnostne zrelej osoby oakáva v konkrétnej reakcii smerom
k de om obyajná udská a zárove profesionálna schopnos zrelativizovania citov. Dobrá
uiteka bez vzplanutia neprimeraného hnevu pomáha de om pokojne a pozitívne vyrieši
konflikt, uvedomi si aj dôsledky nevhodného správania k iným a tým skvalitni a prehbi ich
vzájomné vz ahy. Sama si tak udrIiava vnútornú harmóniu a emocionálnu vyrovnanos bez
pocitu previnenia sa voi de om. Pri takomto pokojnom riešení konfliktných situácií si nielen
deti – aktéri konfliktu, ale aj uiteka zdokonaujú svoju vlastnú citlivos , empatiu a schopnos
sebaovládania a v konenom dôsledku schopnos zvládania zá aIových situácií.
Úinný sebarozvoj osobnosti dieaa nie je mo?ný bez jeho vlastnej aktivity. Uiteka
má na základe sebamonitorovania a sebaregulácie správania um;Iova die a u by o
najviac aktívnym.
Rozmýša preto nad odpove ami na otázky typu:
 Koko asu strávim poas da aktívnym poúvaním detí?
 Neza aIujem ich zbytone dlhým monológom?
 Nerobím za deti veci, ktoré by len s celkom malou pomocou mohli urobi samy?

66

Kompetencie učiteľky materskej školy ako predpoklad rozvíjania kompetencií detí

 Ako podnecujem ich aktivitu a tvorivos a prostredníctvom akých metód a didaktických
prostriedkov?
 Rešpektujem didaktické zásady?
 V ktorých innostiach je dôleIitá moja aktívna, v ktorých len pasívna spoluúas a ktoré
innosti môIem necha vykonáva deti samostatne?
 Akým spôsobom pomáham a uahujem innos detí a v om spoíva táto pomoc?
 Nechávam deti aj samostatne organizova niektoré innosti?
Ak sa chce uiteka vo svojej pedagogickej innosti zdokonaova , mala by sa na seba
pozera zboku, aj sebakriticky. Mala by sa snaI5 postupne prekonáva svoje drobné
nedostatky v pedagogickom prístupe, ktoré jej bránia naplno rozvinú aktivitu detí.
Pre tento strune naznaený model pedagogického prístupu k de om je typická priaznivá
socioemocionálna klíma materskej školy i atmosféra v triede, ktorá vo vekej miere
záleIí od konkrétnej osobnosti uiteky a jej personálnych (osobných) a interpersonálnych
(sociálnych) kompetencií.
Humanistické riadenie výchovy a vzdelávania a pedagogického procesu redukuje problémy
v správaní, vzrastá nezávislos detí, ich zodpovednos , úspechy a výkon, zlepšujú sa postoje
k materskej škole, zvyšuje sa sebahodnotenie, sebavedomie, sebadôvera, tvorivos ,
komunikané zrunosti a sociálne kompetencie.
NEPREHLIADNITE: Nevyhnutným predpokladom efektívneho rozvíjania kompetencií
die a a predškolského veku je osobnostná zrelos uiteliek materskej školy, ich udské
a odborné kompetencie, ktoré nemoIno od seba oddeli .
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9. Rozvíjanie kľúčových kompetencií detí
Katarína Guziová – Mária Podhájecká
Kúové kompetencie sú súasou kurikulárnych dokumentov takmer vo všetkých krajinách
Európskej únie. Je to preto, Pe encyklopedické vedomosti rýchlo zastarávajú a prioritu
tak majú kúové kompetencie prostredníctvom ktorých diea, Piak aj dospelý dokáP7
pruPne rieši problémy, je schopný postrehnú súvislosti medzi poznatkami, odhali podstatu
vecí a javov a následne tieto spôsobilosti aplikova v innosti.
Švec (1995) prekladá pojem kompetencia z anglitiny do slovenského jazyka ako
spôsobilos, preto sa aj v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 0 – predprimárne
vzdelávanie pri pojme kompetencie BAFPíva slovenský pojem spôsobilosti.
Richter (1995) v pedagogicko-psychologickej definícii tvrdí, Pe získanie kúových
kompetencií je rozhodujúcim krokom pri rozvíjaní osobnosti loveka.
Poda Tureka (2003) sú kúové kompetencie najdôlePitejšie z mnoPiny kompetencií. Sú
vhodné na riešenie celého radu väšinou nepredvídatených problémov, ktoré umAPujú
jedincovi úspešne sa vyrovna s rýchlymi zmenami v práci, v osobnom i spoloenskom
Pivote.
Weinert (OECD, 2001), ktorý analyzoval rôzne definície kompetencií, našiel ich spolonú
charakteristiku – interpretáciu kompetencie ako špeciálneho systému schopností, vedomostí
a zruností, ktoré sú nevyhnutné alebo dostaujúce na dosiahnutie uritého ciea.
Špecificky vo vzahu k osobnosti dieaa v predškolskom veku ako aj predškolskej edukácii
sa zaoberali kúovými kompetenciami viacerí autori. Z vekého mnoPstva názorov
na kúové kompetencie dieaa v predškolskom veku vyberáme len niektoré.
Poda Koátkovej (2000) termín     býva chápaný v širšom poatí ako spôsobilos,
ktorá má dve základné súasti – spôsobilos pre právomoc a spôsobilos pre
zodpovednos V prípade kompetencií dieaa chápe právomoc ako moPnos nap a
potreby dieaa s maximálnou bezpenou mierou v slobode voby a tempa, tvorivosti
a individuálneho uplatnenia. ' je teda, vemi zjednodušene povedané, o diea
chce a potrebuje a zodpovednos, o by malo, lebo dokonca musí prija a zvládnu.
Koátková sa hlbšie venuje problematike kompetencií dieaa predškolského veku a ich
súvislosami, t. j. so sebapoatím a sebauplatnením dieaa, jeho socializáciou, interakciou
a komunikáciou. Pozornos sústre uje okrem uP uvedeného teoretického vymedzenia pojmu
kompetencie na utváranie sociálne orientovaných kompetencií dieaa predškolského veku
v materskej škole.
Uvádzame niektoré konkrétne podmienky na utváranie kompetencií dieaa vzahujúcich sa k sebapoatiu a sebahodnoteniu:
1. UmoPni dieau stretáva sa s vrstovníkmi.
2. Dopria dieau tvorivo sa realizova v súlade s jeho prePívaním a záujmami.
3. Získava diea pre innosti s demi, a tak mu umoPni objavova svoju rolu dieaa
a pozíciu v skupine.
4. Dáva priestor dieau vyjadri svoje pocity, rozumie jeho emocionálnym stavom ako
súasti detského chápania a prePívania sveta.
5. Dovoli dieau vyjadri súhlas a nespokojnos samo so sebou, nezahova jeho
pr7Pívanie kategorickým hodnotením z pohadu dospelého.
6. Necha prejavi a pomáha nájs prirodzené schopnosti a nadania, citlivo ich rozvíja
poda detského záujmu a moPností.
7. Necha diea nies uritú zodpovednos za svoje iny, nerieši všetko za neho.
8. Dop a a vytvára rovnováhu pozitívnych a negatívnych ohlasov na detské správanie.
(Koátková, 2000)
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Kúové kompetencie sa vymedzujú aj ako jedna úrove predpokladaných výsledkov
vo vzdelávaní. Kúové kompetencie sú v kurikulárnych dokumentoch v jednotlivých štátoch
Európskej únie všeobecne formulované ako súbory predpokladaných vedomostí, zruností,
schopností, postojov a hodnôt dôlePitých pre osobný rozvoj a uplatnenie jedinca.
Hlavným znakom kompetencií je poda Smolíkovej (2006) ich väzba k innosti,
i k praktickému výkonu, a to vo dvoch smeroch, resp. fázach. Znamená to, Pe uritá
 i  - - stoja na zaiatku procesu utvárania kompetencie a tieP aj
na jeho konci – kompetenciu získavame práve len innosou, z?<itkom, vlastnou
aktivitou a praxou, a preto ju mô<eme tie< v praxi ahšie uplatni Kompetenciu
nemoPno jednoducho odovzda. Jedinec ju nemôPe získa tým, Pe o nej len pouje.
Kompetencia vzniká prepájaním celého radu poznatkov, vedomostí, zruností a schopností,
postojov a hodnôt, ktoré na seba postupne nadväzujú, splietajú sa, ím sa celý komplex
zdokonauje, stáva sa síce zloPitejší, ale tieP lepšie uplatnitený a pouPitený v celom rade
alších situácií (na rozdiel od jednoduchých a izolovaných zruností a poznatkov). ím viac
je tento komplex vyuPívaný, tým viac sa zdokonauje a tým univerzálnejšie ho moPno vyFPi.
(Smolíková, 2006)
Vzhadom na celostný rozvoj osobnosti dieaa sa moPno prikloni ku komplexne poatej
definícii:   !'   ' "' - "' )
 - ") ) ') - ') )
*)  #) '!   - "$ (  +$  "  
) 
   ,   +$ ! " ( 

    +"! ''  +"!   (Rosa, interný
materiál projektu KEGA, 2003)
Vo vzahu k predprimárnemu vzdelávaniu je významné konštatovanie, Pe kompetencie:
 majú innostný charakter,
 majú procesuálny charakter, t. j. => sú pozorovatené v innosti.
Predprimárne vzdelávanie
charakter.

1

má analogicky ako kompetencie innostný a procesuálny

Pozorovatenos kompetencií má veký význam z hadiska realizácie úinnej
pedagogickej diagnostiky. Kompetencie moPno pozorova z rôznych aspektov
v obúbených innostiach detí, napr. v hre (v námetovej – rolovej, konštruktívnej, pohybovej
i edukanej hre), pri skladaní puzzle alebo iných obrázkov (z rozstrihaných dielcov alebo
z rovinných geometrických útvarov), pri stavaní z rôznych stavebníc poda predlohy alebo
poda fantázie, alej pri ilustrovaní rozprávok, pri tvorivom opise predmetov, osôb alebo
okolia, reprodukovaní textu rozprávok, pri dramatickom stvárovaní rozprávok, pri speve
piesní alebo recitácii krátkych literárnych útvarov a pod. Uvedené príklady inností majú svoj
diagnostický význam. Úinná pedagogická diagnostika je uritou zárukou zodpovedajúcej
kvality plánovania, projektovania, programovania výchovno-vzdelávacích inností a kvalitnej
realizácie týchto výchovno-vzdelávacích inností.
Kompetencie sa v ŠVP ISCED 0 lenia na nasledovné kategórie:
1. Psychomotorické kompetencie
2. Osobnostné (intrapersonálne) kompetencie
a) Základy sebauvedomenia
b) Základy angaPovanosti
3. Sociálne (interpersonálne) kompetencie
4. Komunikatívne kompetencie


Pod predprimárnym vzdelávaním chápeme predškolskú edukáciu, ktorá komplexne zaha výchovu i vzdelávanie. Výchova
má v predškolskom období nesmierny význam.
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5. Kognitívne kompetencie
a) Základy riešenia problémov
b) Základy kritického myslenia
c) Základy tvorivého myslenia
6. Uebné kompetencie
7. Informané kompetencie
Uvedené lenenie kompetencií sa opiera najmä o štruktúrovanie poda Tureka (2003).
Všetky druhy kompetencií sú rovnocenné, Piadne z nich nie sú nadradené alším.
Z obsahového a filozofického hadiska rešpektuje toto delenie kompetencií medzinárodný
dokument Odporúanie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie z 18. decembra
2006 o kúových kompetenciách pre celoPivotné vzdelávanie (2006/962/ES) aj napriek
skutonosti, Pe ich štruktúra bola prijatá FP v roku 2005. Vymedzenie jednotlivých
kompetencií nasledovalo v roku 2006 a bolo schválené Odbornou komisiou pre materské
školy pri Štátnom pedagogickom ústave v Bratislave. Neskôr boli jednotlivé kompetencie
ešte precizované pri tvorbe Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne
vzdelávanie s názvom Diea a svet, a preto vo vymedzení kompetencií bol zohadnený aj
Európsky referenný rámec.
Kompetencie, ich druhy ako aj obsahová nápl jednotlivých kompetencií sa úzko vi!<%
na školskú spôsobilos dieaa, ktorú diea dosahuje pred vstupom do základnej
školy. Kompetencie, vymedzené v Štátnom vzdelávacom programe ISCED 0 –
predprimárne vzdelávanie pokrývajú všetky oblasti rozvoja osobnosti dieaa
predškolského veku, ktoré sú dôle<ité vzhadom na školskú spôsobilos.
NEPREHLIADNITE: Vzhadom na interindividuálne rozdiely medzi demi môPu by
kompetencie zaznamenané u jednotlivých detí v rôznom ase (nielen vo vzahu k rôznemu
fyzickému veku detí), ale aj na rôznej úrovni. Pokia sa konkrétna kompetencia
(spôsobilos) neobjaví v innosti dieaa, nemô<%me hovori o jej dosiahnutí.
Vymedzenie kompetencií nemá len isto teoretický, príp. odborno-metodický ráz.
Všetky vymedzené kompetencie sa spájajú s konkrétnou mierou progresu vo vývine
osobnosti dieaa predškolského veku.
Poda Podhájeckej (2008) " ! 
      "  
     " K ich rozvíjaniu prispievajú:
 výchovno-vzdelávací obsah edukácie,
 zásady edukácie,
 metódy edukácie a v rámci nich rozsah BAFPívania edukaných hier,
 podnetné sociálno-emoné prostredie materskej školy,
 organizané formy edukácie,
 programové hrové aktivity ako edukaný prostriedok uskutoovaný v materskej škole
i mimo nej,
 kvalifikácia a poet pedagogických zamestnancov, poet detí na jednu uiteku,
 materiálno-technické vybavenie materskej školy.
Úrove kompetencií dieaa je rozhodujúcim faktorom pre definovanie predprimárneho
vzdelávania, jeho úloh a cieov. Zárove je aj kritériom merajúcim jeho úspešnos.
(Podhájecká, 2008)
Vymedzenie a identifikovanie jednotlivých kompetencií umAPuje a pomáha uitekám
materských škôl a uiteom prvých roníkov v základných školách:
 vytvori si presnejšiu predstavu o dosiahnutom osobnostnom rozvoji kaPdého dieaa
vzhadom na školskú spôsobilos,
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zefektívni cielené rozvíjanie osobnosti dieaa vo vzdelávacích oblastiach – perceptuálno-motorickej, kognitívnej a sociálno-emocionálnej.

K rozvíjaniu kompetencií v predprimárnom vzdelávaní výraznou mierou prispieva a pomáha
uplatovanie koncepcie a modelu tvorivo-humanistickej výchovy.
Prostredníctvom tohto modelu sa rozvíjajú:
1. poznávacie funkcie: vnímanie a psychomotorika, pamä, niPšie poznávacie funkcie,
vyššie poznávacie funkcie, hodnotiace myslenie, tvorivé myslenie.
2. mimopoznávacie funkcie a procesy: kultivácia osobnosti, emocionalizácia, motivácia,
socializácia a komunikácia, rozvoj tvorivosti.
V modeli tvorivo-humanistickej výchovy sa kladie dôraz na adekvátne výchovné
stratégie a vonkajšie podmienky rozvoja osobnosti. (Zelinová, 2007)
Získavaniu kúových kompetencií detí predškolského veku v podstatnej miere napomáha
hra. Poda Podhájeckej (2006, 2007, 2008) hra predstavuje v Pivote dieaa
najprirodzenejšiu innos, prostredníctvom ktorej absorbuje do vlastného vedomia
obrovské mnoPstvo poznatkov, podnetov, skúseností. Je informanou bránou do duše
dieaa, ktorá mu dokUPe sprostredkova prísun vnemov, pocitov, impulzov, a ktorá ich
dokáPe transformova do pochopitenej podoby a pomôPe ich pretvori na vedomosti. Hra je
súasne prostriedkom, ako môPe diea vyjadri vlastné vnútorné pocity, postoje, vlastné
kompetencie a da ich najavo okoliu. Je neodmysliteným komunikaným prostriedkom na
ceste dnu i von.
Zelinová (2007) hru vníma nielen ako zábavu, ale ako prostriedok, s ktorého pomocou sa
cielene rozvíjajú jednotlivé charakteristiky osobnosti dieaa. Spojitos medzi
charakteristikami osobnosti dieaa získavanými v hre, vidíme aj v rozvíjaní kúových
kompetencií.
Charakteristika kúových kompetencií vymedzených
programe ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie

v Štátnom

vzdelávacom

Psychomotorické kompetencie úzko súvisia s rozvojom psychomotoriky, ktorá má
v predškolskom období rozhodujúci význam. Diea sa v predškolskom veku pohybuje okolo
6-tich hodín denne, pohyb je pre neho prirodzenejší ako pokoj. V psychomotorických
kompetenciách je odraz innosti zmyslov dieaa, cez ovládanie pohybového aparátu
v hrubej a jemnej motorike, alej grafomotorickú gramotnos aP po prejavy pozitívnych
postojov k zdravému Pivotnému štýlu. Posledná z kompetencií je zaradená medzi
psychomotorické najmä preto, lebo pohyb povaPujeme za významnú súas zdravého
Pivotného štýlu a správne pohybové návyky je potrebné rozvíja uP u dieaa predškolského
veku.
Osobnostné kompetencie predstavujú osobnostné vlastnosti a osobnostné charakteristiky,
ktoré by diea na konci predprimárneho vzdelávania malo dosiahnu. ViaPu sa na proces
personalizácie (osobnostného rozvoja), napr. diea vyjadruje svoje pocity a hodnotí svoj
vlastný aktuálny citový stav a proces socializácie (zospoloenštenia alebo zalenenia sa
do skupiny), napr. diea prejavuje v správaní vzah k sebe a k iným.
Sociálne kompetencie sú odrazom osobnostných charakteristík, pre ktoré je príznané
etické správanie a vychádzajú z rešpektovania všeudských humánnych hodnôt. Osobnostné
a sociálne kompetencie sa do uritej miery prekrývajú, napr. diea sa pozerá na svet aj
oami druhých, alebo sa správa empaticky k svojmu okoliu. Nadobúdanie individuality sa
v osobnostných a sociálnych kompetenciách chápe v úzkej súinnosti s pozitívnym vzahom
k iným => diea sa má sta bytosou, ktorá si je vedomá vlastnej hodnoty, no uznáva aj
hodnotu iných.
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Komunikatívne kompetencie sa vzahujú najmä na reový prejav, na interpersonálnu
odvahu, uplatovanú v reovom prejave, na schopnosti sociálnej komunikácie. DôlePité je
uvedomi si, Pe re sa stáva u dieaa predškolského veku prostriedkom sociálnej
komunikácie. Dôraz by sa mal vo výchovno-vzdelávacích innostiach klás na rozvíjanie
schopnosti poúvania s porozumením, ktoré je základom budúceho ítania s porozumením.
Poúvanie s porozumením sa premieta do kompetencie: diea poúva aktívne
a s porozumením myšlienky a informácie z rôznych médií. MoPno doda, Pe nielen z médií,
ale aj od osôb v okolí, i FP od detí alebo dospelých. V komunikatívnych kompetenciách je
zaradená aj preditateská gramotnos, ktorá je potom viac rozpracovaná vo výkonových
štandardoch v tematickom okruhu Kultúra, v sociálno-emocionálnej oblasti. Komunikatívne
kompetencie sa prepájajú s kognitívnymi kompetenciami, ke Pe v reovom prejave
sledujeme aj obsaPnos detských výpovedí.
Kognitívne kompetencie sa opierajú o kognitívny vývin dieaa v závere predprimárneho
vzdelávania. V kognitívnych kompetenciách sú zakomponované všetky myšlienkové
operácie. MoPno ich rozvíja napr. cez problémové úlohy (diea rieši jednoduché problémové
úlohy; diea hodnotí spontánne a samostatne vo svojom bezprostrednom okolí, o sa mu
pái/nepái, o je správne/nesprávne, o je dobré/zlé na veciach, osobách, názoroch), cez
rôzne obsahovo zamerané praktické innosti (diea objavuje algoritmus riešenia úloh
pokusom a omylom alebo poda zadávaných slovných inštrukcií, odstrauje prípadnú chybu).
Uebné kompetencie sa vzahujú najmä na vnútornú motiváciu dieaa spoznáva nové, na
schopnos dieaa dokoni zaatú innos, na schopnos sústredene sa hra a pracova, na
vôové procesy v hrách a v innostiach, at . Z uebných kompetencií moPno uvies
nasledovné príklady, napr. diea prekonáva prekUPky v uení; diea zvláda základy uenia sa
na základe osobnej motivácie; diea sa nauí hra s hrakami, pracova s knihou, uebnými
pomôckami, at . Spoloným menovateom uebných kompetencií je upriami pozornos
uiteliek na také osobnostné charakteristiky dieaa, bez ktorých nie je moPné dosiahnutie
školskej spôsobilosti. Uebné kompetencie majú vzhadom na školskú spôsobilos kúový
význam, ím sa nezniPuje hodnota a dôlePitos iných druhov kompetencií. Uebné
kompetencie sa úzko prepájajú najmä s kognitívnymi kompetenciami.
Informané kompetencie sa vzahujú na prácu s informáciami v najširšom slova zmysle
od vyhadávania informácií napr. z detských kníh, asopisov, encyklopédií, príp. atlasov aP
po prácu s digitálnymi technológiami. DôlePitým nástrojom, prostriedkom rozvíjania
informaných kompetencií detí predškolského veku sú edukané softvéry, ktoré obsahujú
zmysluplné edukané hry.
NEPREHLIADNITE: Utvára a rozvíja kúové kompetencie moPno len za predpokladu, ak
sa budú rešpektova potreby a záujmy dieaa predškolského veku, ktoré sa premietnu
do hry alebo inej, zmysluplnej výchovno-vzdelávacej innosti.

UkáPka spracovania témy: „Aký si?“ s dôrazom na poukázanie rozvíjania kúových
kompetencií detí je uvedená v prílohe . 1.
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10. Rozvíjanie gramotnosti dieťaťa predškolského
veku dieťaťa predškolského veku

Alena Lopušná – Milena Lipnická
Vedecko-technické a sociokultúrne napredovanie a hodnoty vzdelanostnej spolonosti vyvolali
nové poRiadavky na kvality osobnosti loveka. Nivot jednotlivca v spoloenskom priestore
predpokladá, Re je schopný podiea sa nielen na FRívaní a reprodukcii existujúcich produktov
a hodnôt, ale rovnako aj na zdokonaovaní, i vytváraní produktov a hodnôt nových,
originálnych, ktoré prinášajú pokroky v rôznych oblastiach jeho Rivota aj Rivota spolonosti.
V týchto súvislostiach sa v zásade mení aj význam a zmysel školského vzdelávania. Ako
uvádza Pupala (2001) vo všeobecnosti sa proces školského vzdelávania adaptuje
na hodnoty a významy zdieaného sociálneho a kultúrneho priestoru (uznávané hodnoty,
jazyk, normy spoluRitia, produkty poznania aj spoloenského pokroku). Tieto sa premietajú
do obsahov vzdelávania, ktoré sú deom vo výchovno-vzdelávacej innosti sprostredkúvané. Základou vzdelávacích obsahov sú modality gramotnosti (sociokultúrne
profilované vzdelávacie oblasti), ktoré patria k jadru kultúrnej gramotnosti loveka, a v ktorých
deti nadobúdajú komplex kompetencií, aby Rili v symbióze s rôznymi súasami sociálnej,
prírodnej, technickej, matematickej, digitálnej a inej reality (a to nielen vo vzahu k prítomnosti,
ale aj k minulosti a k budúcnosti). Tento sociokultúrny nadhad nad gramotnosou jednotlivca
potom eliminuje ponímanie gramotnosti len ako schopnosti (pre)íta alebo (pre)písa,
prípadne sa podpísa a zaväzuje školy a uiteov, aby náronú kultúrnu adaptáciu a produkciu
u detí uahovali a sprevádzali optimálnou a zodpovednou edukáciou.

Gramotnos ako rozvíjanie komunikatívnych kompetencií dieaa
Základom interaktívneho Ritia dieaa v kultúre, v udskom spoloenstve je komunikácia
prostredníctvom uritého jazykového kódu. Schopnos narába s konvenným a pre iných
zrozumiteným dorozumievacím prostriedkom dieau poskytuje rozmanité moRnosti ako
ovplyvova okolité dianie. Znamená to, Re základom nadobúdania kultúrnej gramotnosti (a jej
modalít, napr. matematickej, prírodovednej a iných) je rozvíjanie komunikatívnych
kompetencií dieaa v jazyku. Diea poznáva jazyk (materinský, štátny, cudzí, posunkový)
postupne, ako systém zvukových, grafických a pohybových kódov, ktoré oznaujú významy,
javy a vzahy v prostredí, kde Rije. Získava jazykové skúsenosti a schopnosti, ktoré mu
umARujú myslie, komunikova, rieši problémy, triedi svet do kategórií, poznáva väzby
súastí Rivota at . Ovládanie jazyka je neoddelitené od sociálnej a kultúrnej reality, v ktorej je
BAFRívaný, priom jazyk v sebe nesie jej hodnoty, tradície, postoje a poznatky. Jazyková
gramotnos sa prejavuje komplexom komunikaných kompetencií dieaa v oblasti:
 verbálnej komunikácie v hovorenej podobe jazyka (hovorením a poúvaním)
a v písanej podobe jazyka (ítaním a písaním, t. j. preditateskou, resp. ranou
itateskou a pisateskou gramotnosou) v percepcii aj produkcii myšlienkovej innosti
(vlastnej aj iných udí),
 neverbálnej komunikácie v rei pohybov tela, mimiky a gestikulácie ako doplnku
verbálnej komunikácie.
Diea uR od raných štádií Rivota postupne prechádza jazykovým vývinom, ktorý determinuje
podnetnos prostredia aj individuálne dispozície a angaRovanos dieaa v procese
zvnútorovania si jazyka v reových prejavoch. Komunikané kompetencie diea získava
vo vzájomnej prepojenosti a neoddelitenosti pri ich funknom vyFRívaní v interakcii
a komunikácii so sebou samým, s inými u mi, i médiami v Rivotných aj edukaných
situáciách a rolách.

Rozvíjanie preditateskej gramotnosti dieaa v materskej škole
Sociokonštruktivistické nazeranie na rozvoj raných štádií itateských a pisateských
spôsobilostí dieaa predškolského veku preniklo aj do Štátneho vzdelávacieho programu
ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. V rámci komunikatívnych kompetencií sa od dieaa
na konci predškolského obdobia oakáva, Re prejavuje preditateskú gramotnos.
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V materskej škole sa poiatoná itateská a pisateská gramotnos, t. j. preditateská gramotnos dieaa rozvíja prostredníctvom (bliRšie Lipnická, 2009):
 prípravy na zvládanie procesov ítania a písania v základnej škole,
 podpory objavného ítania a písania v sociálnej interakcii a komunikácii.
Príprava dieaa na zvládanie procesov ítania a písania v základnej škole je zámerným
a prepojeným rozvíjaním iastkových schopností, dôl7Ritých pre nácvik ítania a písania
analyticko-syntetickou (resp. syntetickou) metódou v základnej škole a to kognitívnych
procesov – sluchového, zrakového, taktilno-kinestetického vnímania, pamäti, pozornosti,
myslenia aj rei, a motorických funkcií (hrubej a jemnej motoriky, senzomotoriky). Rozvoj
súinnosti iastkových (parciálnych) procesov sa uskutouje postupne od najniRších úrovní,
aR po dosiahnutie maximálnej dokonalosti výkonu dieaa. V prvom rade od rozvoja
zmyslovej percepcie, aby diea prijímalo o najkvalitnejšie podnety z prostredia a tieR, aby
ich rozlišovalo a súladne vyuRívalo v rôznych innostiach. Základné (bazálne) schopnosti sa
vyvodzujú, opakovane precviujú a upevujú. Je potrebné zdôrazni, Re ide predovšetkým
o rozvíjanie technicko-formálnych parametrov potrebných pre úspešnos dieaa v ítaní
a písaní v základnej škole.
Uiteka materskej školy v príprave detí na zvládanie ítania a písania v základnej škole
vo výchovno-vzdelávacej innosti uplatuje a vyuRíva mnohoraké spôsoby a postupy
zamerané na:
Rozvíjanie sluchového vnímania – rozlišovanie zvukov reality a prvkov hovorenej rei,
napr. poznávanie jednotlivých viet v súvislom hovorení, poznávanie potu slov vo vete,
delenie slov na slabiky, urovanie prvej a poslednej hlásky v slove, rýmovanie, rytmizácia.
Rozvíjanie zrakového vnímania – rozkladanie tvarov na asti a skladanie celku z astí,
vyhadávanie uritých predmetov, rozlišovanie detailov na obrázku, rozdielov obrázkov
a symbolov, rovnakých tvarov písmen, slov a iné.
Rozvíjanie taktilno-kinestetického vnímania – uskutoovanie rozmanitých hier a inností
podporujúcich dotyky, pohyb, rytmus, rovnováhu a polohy tela v priestore.
Rozvíjanie priestorovej orientácie – orientovanie sa dieaa v ase, na ploche papiera aj
v materiálnom priestore vo vzahu k vlastnej osobe aj predmetom navzájom (vpravo – vavo,
hore – dolu, prvý – posledný, pred – za, státie, sedenie, leRanie at .).
Rozvíjanie koncentrácie pozornosti – vychádzanie zo záujmov a potrieb dieaa, jeho
motivácie pri výbere hier a výchovno-vzdelávacích inností, zvyšovanie zameranosti
a sústredenosti pozornosti dieaa na hru alebo uritú innos rešpektovaním pravidla, R7
diea je schopné koncentrova pozornos a ui sa natoko, nakoko sa uitekin program
stáva jeho vlastným programom. (Vygotskij, 1976 In Dokal, V., 1995)
Rozvíjanie pamäti – krátkodobé zapamätanie si poradia predmetov, obrázkov, série hovorených slov, obsahu preítaného, vypovedaného, reprodukovanie piesní, básní, riekaniek
a iné.
Rozvíjanie rei – vnímanie, porozumenie, artikulácia a vyjadrovanie sa hovorenou reou.
Rozvíjanie myslenia – tvorivé riešenie rozmanitých problémov, úloh a situácií z beRného
Rivota na základe innosti s reálnymi predmetmi a ich znázorneniami – obrazmi (fotografie,
obrázky, symboly, pracovné listy), BAFRívanie algoritmov pri osvojení si princípu postupnosti,
striedania jednotlivých, na seba nadväzujúcich krokov innosti napr. zaväzovanie šnúrky,
usporiadanie obrázkov poda postupnosti deja, konštruovanie poda predlohy, pravidelné
striedanie tvarov poda vzoru, kreslenie poda inštrukcie, pravidla, tanené kroky at .
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Rozvíjanie grafomotoriky – v dvoch prepojených procesoch experimentácie (v zmysle
sociokognitívnej koncepcie) a imitácie (v zmysle doposia zauRívaného prístupu v praxi
mnohých materských škôl):
Charakteristické
znaky procesov

Aktivita dieaa

Oblasti rozvoja
osobnosti dieaa

Zameranos
v príprave na
ítanie a písanie
v základnej škole

Výhody pre diea

Prístupy uiteky

Experimentácia

Imitácia

Napodobovanie, reprodukovanie,
Objavovanie, vynaliezanie, tvorenie
odkresovanie tvarov a prvkov písma
grafických tvarov a prvkov, písmen
poda vzoru, predlohy, slovnej
a fiktívneho písma na základe vlastnej
inštrukcie, o postupnosti a náronosti
aktívnej innosti, predstavivosti
ktorých rozhoduje uiteka.
a skúsenosti.
Súladný kognitívny a perceptuálnoIzolovaný perceptuálno-motorický
motorický rozvoj osobnosti dieaa.
rozvoj osobnosti dieaa.
Je v oblasti formálneho zvládnutia
Je v oblasti obsahového,
písania, uskutouje sa vyvodzovaním
významového zvládnutia písania,
a precviovaním plynulosti, správnosti
uskutouje sa vytváraním astých
a dokonalosti ahov línií a tvarov
príleR;tostí a podnetných podmienok
v grafomotorických aktivitách na rôzne
pre experimentovanie v kreslení
vekých plochách (papier, tabule,
a poiatonom písaní, ktoré diea
pracovné listy ap.) poda pravidla, ím
poda vlastného výberu vyuRíva, aby
menšie diea, tým väší papier,
graficky vyjadrilo produkty vlastného
s rozmanitým grafickým materiálom,
myslenia, cítenia a preRívania, ktorým
ktoré uiteka vopred pripravuje.
rozumie, pretoRe sú jemu vlastné.
 zdokonauje grafomotorické
 obohacuje diea o nové
zrunosti, ktoré dieau uahia
grafomotorické skúsenosti,
zvládanie technicko-formálnych
zrunosti a záR;tky,
parametrov písania v základnej
 poskytuje dieau slobodu,
škole,
vonos, moRnos robi chyby
 astým opakovaním,
a nedokonalosti, na ceste
k dokonalosti a zrozumitenosti,
precviovaním sa zosúla ujú
jemnomotorické pohyby tak, Re
 iniciuje uvaRovanie dieaa ako
diea graficky zaznamenáva aj
vyuR; rozmanité tvary, línie, vzory,
zlARitejšie grafické tvary a prvky
aby o najpresnejšie vyjadrilo to,
písma,
o vyjadri potrebuje,
 posiluje vôovo-motivané úsilie
 umARuje dieau graficky
dieaa dokoni a úspešne
zachyti, napodobni to, o zaRilo,
zvládnu grafomotorické innosti.
vnímalo v realite a o si potrebuje
vyskúša.
 vytvára podnetné prostredie ku grafomotorickým aktivitám detí,
 deti k experimentácii a imitácii nenúti, ale zaujímavými innosami a hrami
motivuje,
 pre deti tvorí a vyberá vhodné grafomotorické programy alebo aktivity
v prevencii poruchy písania (bliRšie Lipnická, 2007),
 pracovné listy pre deti vyberá, tvorí grafomotoricky primerané,
nepredimenzované (sleduje proporcionalitu individuálnych grafomotorických
schopností dieaa a vekosti, mnoRstva, náronosti grafických úloh),
 rešpektuje pychomotorické tempo a vôové úsilie dieaa pri dokonovaní
pracovných listov so zásadou astejšie a krátkodobejšie v rôznych
obmenách,
 nenúti diea grafomotoricky experimentova a imitova v riadkoch
a školských zošitoch,
 deti nekritizuje za nedokonalé grafomotorické produkty, oceuje snahu
a aktivitu dieaa.
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NEPREHLIADNITE: Rozvíjanie grafomotoriky nie je len záleRitosou senzomotorickej koordinácie
(sluchu, oí a ruky). Grafomotorika je súasou motorických aktivít dieaa, ktoré sú prejavom jeho
kognitívnej aktivity. Diea potrebuje porozumie tomu, o graficky reprodukuje, kreslí a píše.
K rozvíjaniu grafomotorických zruností je preto potrebné pristupova nielen na úrovni izolovaného,
formálneho napodobovania grafických tvarov a prvkov písma, ale aj na úrovni celostnej osobnosti
dieaa, ktoré grafické tvary a vzory v myslení spracúva, snaRí sa pochopi a vysvetli si ich
význam, utvori si k nim vzah. Uiteka a jej rozvojové pôsobenie zohráva významnú úlohu v tom, i
vzah dieaa k ítaniu a písaniu bude uR v raných štádiách Rivota pozitívny alebo nie.

Uiteka na rozvíjanie iastkových schopností dieaa môRe vyuRíva viaceré hotové
a overené metodiky a stimulané programy alebo ich vytvára poda potrieb detí v triede
na vyrovnávanie ich rozvojových moRností a rozdielov.
Podpora objavného ítania a písania dieaa
ítanie a písanie nie sú primárne kognitívnymi aktivitami dieaa, ale aktivitami sociálne
situovanými, s charakteristickými spôsobmi hovorenia, konania, myslenia, interakcie, pocitov
a hodnôt, ale aj rozliných symbolov a nástrojov, ktoré sú danej kultúre – sociálnemu
prostrediu vlastné. (bliRQie Zápotoná, 2003) Diea sa ich spontánne zmocuje vlastnou
aktivitou v procese zmysluplného a reálneho BAFRívania tak, Re o nich rozmýša, D@3Rí sa ich
pochopi. Do pedagogickej praxe sa preto premietajú prístupy orientované na podporu
individuálnych ciest, ktorými diea poznáva procesy ítania a písania uR v predškolskom
veku. Podpora poiatoného ítania a písania sa opiera o porozumenie a významy
na kognitívnej úrovni dieaa, ke sa nadväzuje na jedinené skúsenosti a predstavy dieaa
o BAFRívaní týchto procesov v reálnom Rivote. Vychádza sa z poznania, R7 o zvládaní ítania
a písania rozhodujú myšlienkové procesy, ktoré urujú, o sa s prijatými podnetmi bude dia
na niRších, základných (bazálnych) úrovniach. Diea môRe slobodne, a to i s chybami tvori
obsahy a chápa významy ítaného a písaného s vedomím, Re nebude napomínané
za nepresnos, nedokonalos a neúhadnos. To poskytuje priestor na rozmanité
interpretácie ítaného textu, nad ktorými diea uvaRuje, hadá vysvetlenia a vyberá si
z osvojených poznatkov, aby zvládlo novú itateskú alebo pisateskú situáciu. Jazykové
pravidlá, ako aj iné formálne poRiadavky diea dosahuje postupne, s nadobúdaním
a rozširovaním itatesko-pisateských schopností a záujmov.
Prostredie podporujúce itateskú a pisateskú gramotnos dieaa
Uiteka permanentne (ale zárove aj s citom pre mieru) vytvára prostredie bohaté na tla
a písaný text:
 oznauje predmety, veci menovkami detí alebo ich skutonými názvami,
 zostavuje, aktualizuje pravidlá triedy, tabule, plagáty, nástenky s rôznymi informáciami
paralelne v obrázkovej aj písanej podobe,
 sprostredkúva deom detské asopisy, knihy, detskú kniRnicu dop a o lákavé tituly
Ránrovo rôznorodej literatúry (od detských kniRiek aR po encyklopédie, slovníky),
 obohacuje priestory triedy o písané texty (napr. vhodné asopisy a noviny, reklamné
letáky, obaly z výrobkov a iné) a pomôcky na písanie a tvorbu vlastných kníh a asopisov
(rôzne papiere, pastelky, perá, noRnice, lepidlá, farby a iné), aby ich deti mohli poda
vlastnej potreby a záujmu kedykovek vyFRíva. (Zápotoná, 2000)
Stratégie podpory poiatoného ítania a písania
Uiteka rozvíja ranú itateskú a pisateskú gramotnos dieaa viacerými stratégiami
(podrobnejšie Lipnická, 2009):
 nadväzuje na individuálne rozvojové dispozície dieaa v poiatonom ítaní a písaní,
 neuplatuje metódy školskej výuby pri podnecovaní raných fáz ítania a písania,
 usiluje sa predovšetkým o vytvorenie pozitívneho vzahu detí k ítaniu a písaniu,
 podporuje tvorivos a fantáziu dieaa pri objavovaní procesov ítania a písania,
rešpektuje naivné predstavy dieaa o písanej rei a jeho autentické prejavy v nej,
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reaguje na itateské a pisateské záujmy dieaa, výzvy na preítanie, napísanie,
vysvetlenie významu písaných textov ap.,
komentuje pred dieaom svoje pisateské aktivity (napr. teraz som napísal (a), ešte
musím toto preíta, spolone preítame, napíšeme at .),
toleruje chyby a nedokonalos itateských aj pisateských pokusov a produktov dieaa,
hrá sa s dieaom o najastejšie hry na rozvoj rei,
poskytuje dieau bohaté príleRitosti na stretávanie sa s textami súvisiacimi s orientáciou
sa v asových aj priestorových vzahoch a pojmoch (kalendáre, mapy, cestovné
poriadky, pozvánky, detské encyklopédie, prezentané cestovateské príruky a pod.,
íta dieau rôzne druhy textov v okolí (pošta, polícia, lekáre, potraviny at .), názvy
výrobkov (jogurt, cukor, Orion, Milka, Granko at .), plagáty, programy podujatí a pod.,
píše pred dieaom vekými tlaenými písmenami, ako vzor písania, ktorý je primeraný
grafomotorickým moRnostiam dieaa predškolského veku,
poskytuje deom priestor na písanie osobných Relaní, myšlienok, pozdravov, zoznamov
aj vlastných plánov a návodov hier,
vyuAíva variabilitu a pluralitu metód podpory poiatoného ítania a písania poda potrieb
a záujmov dieaa,
oceuje, ak si diea vlastné produkty oznauje menom, spôsobom jemu vlastným.

Metódy rozvíjania itateskej a pisateskej gramotnosti dieaa
V procese podpory prvotných gramotných skúseností detí môRe uiteka uplatova niekoko
metód (Kikušová, 1998, modifikované Lipnická, 2009 a Lopušná, 2008):
Metóda lona – pozostáva z ítania „vekých kníh,“ (demi, uitekou vytvorených aj
hotových), kde sa text spája s obrázkom. DôleRitý je blízky kontakt a vzah dieaa a uiteky.
Uiteka íta a pritom prstom ukazuje na ítané slová. Diea pozoruje priebeh ítania
a ukazovatele textu - smer ítania textu zava doprava, zhora nadol, riadkovú postupnos,
postupnos slov, zaiatok i koniec textu.
Metóda ranný odkaz – uiteka píše pred demi krátke vety, ktoré vyplynuli z momentálnej
situácie, záRitku, rozhovoru, plánovania inností a pod. Deti pozorujú väzby hovorenej
a písanej rei – o je vypovedané moRno napísa a o je napísané moRno preíta. Metódu
je vhodné vyuRíva poas hier a hrových inností ráno aj po odpoinku.
Metóda kalendár – slúRi okrem pozorovania a následného zaznamenávania rôznych podôb
poasia aj na oboznamovanie detí so striedaním sa dní v týRdni, mesiacov a období v roku,
tieR je moR@é zapisova do neho mená oslávencov (meniny, narodeniny detí), písa do neho
krátke pripomienky o významných udalostiach v materskej škole, prípadne témy, v ktorých
budú prebieha výchovno-vzdelávacie innosti at . Kalendár môRe ma stabilné miesto
v triede a trvalý rám, v ktorom je moRné meni listy po t^R6och alebo mesiacoch.
Pravidelným aplikovaním metódy deti registrujú tvary slov v spojení s ich významom.
Postupne sú schopné preíta názov da, mesiaca, roného obdobia, mená detí at .
Metóda slovná banka – umARuje deom vníma slovo ako as celku a experimentova
s ním. Podstatou metódy je hranie sa detí so slovami známej básne a riekanky. Deti
identifikujú slovo v kontexte celku na základe porovnávania jeho vizuálnej podoby, prípadne
porozumenia významu. Krátka báse sa napíše v zhodnej podobe na dva papiere. Jeden
papier sa postrihá na slová. Deti skladajú rozstrihanú báse poda predlohy na princípe
puzzle. Uiteka im slová íta a spolone s demi vysvetuje ich obsah, význam.
Metóda jazykovej skúsenosti – je procesom transformácie verbálnych výpovedí detí
do písomnej podoby a ich následné ítanie. Uiteka zaznamenáva slovné výpovede seba
alebo detí na rôzne témy, ktoré sú im blízke, a tak im umARuje sledova, ako sa hovorená
podoba rei mení na písomnú. Prebieha tu spätná väzba hovorenie – písanie – ítanie.
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Metódu moRno uplatni pri viacerých edukaných situáciách, napr. pri písaní titulkov
k obrázkom.
Metóda tvorby kníh a asopisov – je príl7Ritosou na tvorivú (individuálnu aj skupinovú)
realizáciu sa detí pri zhotovovaní kníh a asopisov na uritú tému alebo poda vlastných
potrieb. Deti v procese tvorby vyFRívajú svoje poznatky o písanom texte. Metóda sa vyuRíva
v priebehu da poda voby detí. Podporuje ich vlastné procesy ítania a písania. MôRe sa
realizova aj v mieste na to urenom, napr. v tzv. edinom/literárnom/kniRnom kútiku.
Metóda písania denníkov (osobného dieaom alebo spoloného v triede) – napomáha
ítaniu a písaniu detí prenášajúcich vlastné záRitky kreslením a písaním do denníka.
Stimuluje vyFRitie všetkých znalostí o procese písania, o hovorenej a písomnej podobe slova,
o smere textu zava doprava, o zaiatku a konci textu.
Metóda spoloného ítania – vyFRíva sa vRdy v interakcii dieaa s uitekou, ktorá dieau
íta rôzne Ránre a texty a s dieaom diskutuje o porozumení ítaného. Diea má zárove
moRnos sledova postupnos procesu ítania a oboznamova sa s ukazovatemi textu.
Podoby metódy spoloného ítania:





Metóda tzv. prediktabilných kníh – tieto knihy sa vyznaujú opakujúcim sa textom
(Pampúšik, O rukavike at .). Toto textové usporiadanie pomáha deom vizuálne
rozlišova jednotlivé slová a zapamäta si ich poda celkového tvaru – ich vizuálnej
podoby. Pri „ítaní“ opakujúceho sa textu môRe diea uplatni pamäové ítanie.
Metóda maovaného ítania – deti motivuje k poúvaniu s porozumením a k vlastnej
aktivite v ítaní. Uiteka íta napísaný text a deti obrázky, prípadne známe slová.
Do textu môRu slová vymýša, dop a na vhodné miesto, zapisova, dokresova.
Metóda riadeného ítania – uiteka pre deti vyberie text, ktorý im íta po astiach.
Po kaRdej preítanej asti deom kladie alternatívne otázky, ktoré iniciujú rozmanité
odpovede detí napr. v predpokladaní alšieho deja, v názoroch na konanie postáv
a pod. Uiteka akceptuje všetky výpovede detí a nehodnotí ich správnos i
nesprávnos.

Metóda tvorby pojmovej mapy – umARuje deom pozorova ítanie a písanie pri
vyhadávaní a štruktúrovaní pojmov v uritej téme, probléme. V písanom texte pojmy
zapisuje zvyajne uiteka alebo diea, ktoré uR íta. Deom je umoRnené pojem znázorni aj
symbolickou kresbou, znakom, ktorý ho znázoruje, prípadne k nemu priradi zaiatoné
písmeno jeho názvu.
Metóda tvorby pravidiel – deti sa v diskusii vyjadrujú k riešeniu uritého problému
a formulujú pravidlá jeho riešenia. Uiteka ich formulácie v krátkych vetách zapisuje. Deti
hlasovaním rozhodujú o konenej formulácii pravidla, ktoré bude napísané na viditenom
mieste.
Metóda tajniky – je vhodná v prípade, ak uiteka urité obrázky oznaí písmenami ich
názvu. Písmená potom diea prira uje do okienok tajniky, v ktorých sú rovnaké obrázky ako
na predlohe. Uiteka alebo ítajúce diea preíta celé slovo alebo vetu z tajniky. U detí
predškolského veku nie je vhodné zostavovanie slov z hlások bez obrázkovej predlohy,
pretoRe sa môA' navodi dvojité ítanie (diea si najskôr slovo íta po hláskach a potom ho
íta naraz, o nie je z hadiska techniky ítania správne).
Metóda písania pre rodiov – uiteka, prípadne deti, ktoré ítajú a píšu, priebeRne a poda
potreby zaznamenávajú odkazy, pripomienky pre rodiov, ktoré sa potom dávajú na
informanú tabuu, napr. v šatni, kde si ich môRu preíta. Iné deti m\Ru k oznamu nieo
dokresli. Touto metódou sa môRu tvori aj plagáty z udalostí a akcií materskej školy
s fotografiami a krátkymi textami od detí.
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Metóda tvorby triedneho asopisu umARuje zhrom3R ova výtvarné a pisateské
produkty detí, spolupracova s rodimi pri obohacovaní o nové texty, je v om moRné s demi
tvori reklamy, pozvánky, oznamy pre rodiov a iné, t. j. registrova Rivot a aktivity detí
v triede.
Škála metód a stratégií v rozvíjaní preditateskej gramotnosti dieaa sa môRe rozšíri
o poznávanie špecifických prvkov knihy a tlae, napr. vlastnosti obalov kníh; druh knihy –
rozprávková, detská encyklopédia, slovník, leporelo; súasti knihy – listy, iné pomôcky –
šablóny, záloRky, baterky; skladaka ap., poradie - postupnos strán vyjadrená íslami,
ítanie knihy od zaiatku po koniec; umiestnenie a podoby názvov kníh a nadpisov; meno
autora; o je písaný text, o fotografia, obrázok, ilustrácia; meno ilustrátora; kde sú písmená,
slová, medzery medzi slovami; smerovú orientáciu pri ítaní zhora nadol, zava doprava at .
NEPREHLIADNITE: Rozvíjanie preditateskej gramotnosti detí v Riadnom prípade nie je
moAné chápa ako jednoduché zníRenie vekovej hranice školského uenia sa íta a písa,
ale naopak. Na rozdiel od tradiného školského nácviku ítania a písania sa osvojovanie
písanej rei u detí v predškolskom období chápe ako súas komplexného rozvoja osobnosti
dieaa vo všetkých realitách, skutonostiach, ktoré na diea pôsobia v okolitom prostredí.
Dôl7Rité je, aby diea postupne poznávalo praktické pouRívanie procesov ítania a písania
v rozmanitých podobách a situáciách a chápalo, Re ítanie a písanie sú úelnou
a nevyhnutnou súasou sociálneho a kultúrneho Rivota a malo k nim pozitívny vzah.
Rozvíjanie preditateskej gramotnosti je preto zákonite prierezovou témou predprimárneho vzdelávania detí v materskej škole.

10. 1 Rozvoj matematickej gramotnosti dieaa
Rozsah a intencionálnos (zameranos) predprimárneho vzdelávania je zásadným pre
rozvíjanie a formovanie základov matematickej, prírodovednej, itateskej a kultúrnej
gramotnosti detí v materskej škole, ktoré tvoria základ pre dosahovanie kúových
kompetencií detí so zámerom nielen dosiahnu školskú spôsobilos, ale predovšetkým
polAR; základy pre celoRivotné vzdelávanie, cieom ktorého je úspešné zalenenie sa
a fungovanie v spolonosti, získanie schopnosti pruRne reagova na podmienky
a poRiadavky prostredia pri zachovaní nezávislosti myslenia.
PISA (OECD, 2003) matematickú gramotnos definuje ako „schopnos jedinca pozna
a pochopi úlohu, ktorú matematika zohráva vo svete, robi dobre podloRené úsudky
a preniknú do matematiky tak, aby sp ala jeho Rivotné potreby ako tvorivého,
zainteresovaného a premýšavého obana“. Matematickú gramotnos detí predškolského
veku môReme v uvedenom kontexte s ohadom na stupe vzdelávania chápa ako
„schopnos dieaa uplatni matematické predstavy a myslenie v komunikácii
a aktívne ich vyuAíva pri zvládaní Aivotných situácií“. Podstatou komunikácie je tak
osvojenie a BAFRívanie správnej matematickej terminológie a relevantného spôsobu
vyjadrovania sa. Aktívne uenie sa detí v innosti predstavuje spôsoby objavovania,
poznávania, hadania a pochopenia vzájomných vzahov súvislostí a postupov, potrebných
pre nadobúdanie matematického myslenia detí. Predškolský vek je z pohadu
nadobúdania a skvalitovania intelektového rozvoja dieaa významným obdobím
z pohadu efektivity chápania základných matematických pojmov a operácií. Napriek
tejto skutonosti je potrebné zohadova úrovne vývinových zmien dieaa tak, aby
realizované innosti a spôsoby ich „spracovania“ korešpondovali s teóriou intelektového
rozvoja poda Piageta. (bliRšie Piaget, Inhelder, 2003)
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Na špecifiká predškolského veku v súvislosti s rozvíjaním základov matematických predstáv
poukázali Uheríková a Haverlík (2000/2001), ke uviedli modifikáciu základných princípov
uenia matematiky v predškolskom veku (Polya):
1. princíp aktívnej innosti – diea sa samostatne zaoberá takou rozsiahlou asou
matematiky, akú je schopné zvládnu,
2. princíp najlepšej motivácie – diea musí prejavova o innosti záujem a nachádza
v nich rados,
3. princíp následnosti – najprv diea prechádza vlastnými postupmi riešenia, následne
zvláda situáciu na úrovni pojmov, samostatne/s pomocou nachádza súvislosti v prepojení
predchádzajúcej a novej skúsenosti a nakoniec si vytvára uritý myšlienkový návyk, ktorý
je alej schopné samostatne v innosti pouR;.
Vyššie uvedené princípy je potrebné dôsledne zohadova v procesoch implementácie
Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie prostredníctvom
uebných osnov školského vzdelávacieho programu do konkrétnej edukanej praxe. Štátny
vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie koncentruje oblas rozvoja
a stimulácie matematickej gramotnosti do podoby výkonových štandardov (špecifických
cieov) v tematickom okruhu udia, v kognitívnej vzdelávacej oblasti; v tematickom okruhu Ja
som v perceptuálno-motorickej oblasti (orientácia v priestore, práca s detskými edukanými
programami) a v tematickom okruhu Kultúra v kognitívnej oblasti (orientácia v asových
vzahoch) a v perceptuálno-motorickej oblasti (rytmizácia hrou na telo v 2/4 a 3/4 takte
pri rôznych postojoch, chôdzi, behu). Ke Re výkonové štandardy (špecifické ciele)
predstavujú kritérium na poRadovanú úrove zvládnutia vedomostí, zruností a schopností
dieaa na výstupe (na konci predškolského veku), neposkytujú presný obraz poAiadavky
na rozvinutie a uplatnenie konkrétnych kognitívnych procesov a dosiahnutie kognitívnych
poznatkov. V komplexe zahajú rozmanité matematické operácie a s nimi súvisiace pojmy,
ktoré dôsledne predikujú (predpokladajú) innostný charakter ich nap ania v praxi cez:


prira ovanie – na základe vzájomného vzahu predmetov (kvet – motý),



triedenie (klasifikáciu) – poda ureného/zvoleného kritéria (tvar, vekos, prípadne
objem),



usporadúvanie – poda vekosti a potu v uvedenej postupnosti. Usporadúvanie poda
vekosti je pre diea jednoduchším procesom, usporiadanie poda potu si vyRaduje
zvládnutie inností s pouRitím ísla pre oznaenie mnoRstva (pouRitie ísla na oznaenie
potu nutne predpokladá zvládnutie významu konkrétne pouRitého ísla vo vzahu
ku konkrétnemu potu predmetov – íslo 5 = pä predmetov, ale aj postupnosti
a následnosti ísel),



porovnávanie – porovna vekos predmetov meraním (napr. pásik papiera, motúzik,
palika at .), tvar (ako gua, rovné ako stôl), ich hmotnos a kvalitu,



rátanie (poítanie) – pohyb v íselnom rade vzostupne (prípade zostupne), ako
mechanické odriekavanie ísel, alebo manipulácia s predmetmi, spojená s urovaním
potu,



výpoet – spoítavanie alebo odpoítavanie predmetov po ich pridaní a odobratí,



innosti s vyuAitím plošných a priestorových geometrických tvarov – v postupnosti
tvary: rozlíši – vyhadáva (na objektoch, v okolí at .), pomenova, priradi a triedi,
modelova – utváranie a napodobovanie vzorov na základe analógie (podobnosti),



innosti zasahujúce rôzne formy plošného a priestorového zobrazenia (puzzle,
rozstrihané obrázky, paliky, geometrické tvary a obrazce zostavi poda fantázie,
predlohy, slovnej inštrukcie). (Spracované poda Uheríková, Haverlík, 1998/1999)
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Na dosiahnutie optimálneho zásahu v oblasti nadobúdania a rozvíjania základov
matematického myslenia v predškolskom veku uvádzame niektoré moRné spôsoby
implementácie výkonových štandardov do školských vzdelávacích programov a následne do
plánov výchovno – vzdelávacej innosti, v ktorých je potrebné stanovené ciele alej
operacionalizova.
Priradi, triedi a usporiada predmety poda uritých kritérií (farba, tvar, vekos):
porovnáva a rozlišova predmety poda vonkajších znakov, vkladaním jedného
predmetu do druhého,
porovnáva meraním (priloRením predmetov k sebe, stopou chodidla, krokom,
motúzikom, nap aním pieskom, vodou at .),
triedi,
usporadúva
(a praktické
vytváranie)
predmetov
poda
kritéria:
tvar
(pravidelný/nepravidelný, špicatý, hranatý, oblý, ostrý, okrúhly), vekos (veký/malý,
väšie/menšie, dlhý/krátky, dlhý/kratší/najkratší), kvalita (zrakom a hmatom: drevený,
lesklý, drsný, chladný at .),
usporadúva predmety poda umiestnenia na ploche a v priestore (hore/dolu, na poliku,
pod stoliku, do škatule, vyššie/niRšie, blízko/ aleko, vpredu/vzadu, vpravo/vavo) –
základy pravo-avej orientácie sa rozvíjajú aR okolo 4 – 5 roku a zvládnutie nastáva aR
krátko pred obdobím vstupu dieaa do školy, alebo aR v školskom veku),
usporadúva predmety poda dejovej a asovej postupnosti (prvý/posledný, hne pred,
hne za at .),
usporadúva poda poRadovanej vlastnosti (na tie, ktorú danú vlastnos majú a na tie,
ktoré ju nemajú),
urova/oznaova/triedi predmety na základe kvantifikátorov (všetky, niektorý, Riaden,
ani jeden, aspo jeden...),
prira ova predmety vytváraním dvojíc – pár/nepár (na základe vzájomného vzahu),
uvedomova si, reprodukova a v realite nachádza pravidelnosti vzorov (biela – modrá –
zelená – biela at .).
Uri rovnaké alebo rozdielne mnoAstvo prvkov v skupine:
urova poet prvkov v skupine odhadom bez poítania,
urova poet prvkov v skupine poítaním,
porovnáva poet prvkov v skupine (viac/menej/rovnako, málo/vea, ani jeden/všetky),
vytvára skupiny predmetov poda uvedeného potu,
urova poet prvkov v skupine, ak bol jeden prvok pridaný/odobratý (spoítavanie/odpoítavanie),
overova pravdivos tvrdenia (napr. ak pridám k trom kvietkom ešte jeden kvietok, bude
ich viac/menej, je to pravda? Áno/nie je to pravda. Kvet je väší ako strom, je to pravda?
Nie, nie je to pravda.).
Poíta minimálne od 1 – 10:
tvori skupiny predmetov s poRadovaným potom prvkov,
poíta predmety (reálne vnímané) vzostupne,
urova prira ovaním dvojíc predmetov ich poet,
vyhada skupiny s poRadovaným/zvoleným potom prvkov,
pozna íselný rad minimálne do 10 odriekavaním vzostupne nahor,
urova poet prvkov, ak bol jeden prvok pridaný/odobratý,
vytvára dvojice, trojice, príp. aj štvorice predmetov, vyuRíva poítanie v prirodzených
hrových a uebných situáciách at .
Priradi íslo (nie íslicu) k danému potu predmetov od 1 – 10:
zoskupi urený poet predmetov,
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priradi správne íslo poda potu predmetov (slovne/graficky/vytlieska/ukáza
na prstoch/priradi k rovnakému potu iných vnímaných predmetov/prida íslicu pri
dodrRaní vyššie uvedenej podmienky at .),
poíta bezprostredne vnímané predmety a priradi íslo k zistenému potu,
BAFRíva íselné pojmy v beR@ej komunikácii a innostiach (tento výkonový štandard
(špecifický cie) sa prirodzeným prepojením dosahuje spojením so vzdelávacím
štandardom (špecifickým cieom) zameraným na urovanie rovnakého alebo rozdielneho
mnoRstva prvkov v skupine, s innosou orientovanou na usporadúvanie predmetov
poda potu, na tvorbu skupín predmetov s daným potom prvkov at .).

Vykona jednoduché operácie v íselnom rade od 1 – 10 (v spojitosti s manipuláciou
s predmetmi alebo hrakami):
rozklada a sklada skupiny predmetov a urova ich poet,
pridáva a predmety zo skupiny odobera,
uri, ktorých prvkov v skupine je viac/menej/rovnako, deli párny poet prvkov v skupine
na polovicu, na štvrtiny at .
Pozna, rozlíši, priradi, triedi a uri niektoré rovinné geometrické tvary:
rozlíši/vyhadáva (na objektoch, v okolí at .) /pomenova/priradi/triedi kruh, štvorec,
trojuholník, obd Rnik, vyhadáva známe tvary na vnímaných objektoch,
nachádza podobnos tvarov (slnko je ako kruh, dopravná znaka a kornútok
na zmrzlinu ako trojuholník at .),
oznai poRadovaný tvar v st pci s uvedením záhlavia,
uklada rovnaké tvary na seba a slovne opísa novovzniknutý tvar (malý štvorec
na veký stranami rovnobeRne, malý štvorec prekry väším otoením jeho rohov
do strán malého at .),
vytvára modely tvarov poda vzoru z rôznych druhov materiálu a rôznymi formami
spracovania (modelova, kresli, vystrihova, odtláa, vytvára tvary spojením rúk, tiel
at .),
z plošných tvarov skladaním/ukladaním na seba vytvára tvary priestorové
(zo zloReného obd Rnika na 3 asti vytvori striešku at .),
sklada vzájomne plošné tvary a predpoklada výsledok spojenia (štvorec + trojuholník =
domek at .),
sklada tangram,
porovnáva rôzne tvary trojuholníka (rovnostranný, nerovnostranný) a rôzne vekosti
tvarov a chápa, Re napriek zmene svojej polohy alebo vekosti sa jeho pomenovanie
nezmení,
BAFRíva názvy tvarov ako prirodzenú súas komunikácie.
Pozna, rozlíši, priradi, triedi a uri niektoré priestorové geometrické tvary:
rozlíši/vyhadáva (na objektoch) pomenova/priradi/triedi špicatý, hranatý, oblý,
guatý tvar, hranol, guu, valec, kváder, prípadne kuR7,
vytvára modely tvarov podobne, ako v prípade rovinných geometrických tvarov,
zoskupova tvary vzájomnou kombináciou do rôznych podôb, stavieb, modelov, slovne
popísa vzniknutý model a spôsob a druh vyuRitých priestorových tvarov (napr. postavila
som ruše, na spodok som dala dva valeky, na ne väší kváder a na malý kváder),
BAFRíva názvy tvarov v prirodzených hrových a uebných situáciách.
Postavi z puzzle, rozstrihaných obrázkov, paliiek alebo geometrických tvarov
obrazce a útvary poda fantázie, predlohy a slovných inštrukcií:
zostavi puzzle poda predlohy, obrazce a útvary z geometrických tvarov poda fantázie,
poda slovnej inštrukcie a predlohy, obrazce a útvary z rozstrihaných obrázkov poda
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slovnej inštrukcie a predlohy, obrazce a útvary z paliiek poda predlohy, fantázie aj
slovnej inštrukcie.
Praktické dosahovanie výkonových štandardov (špecifických cieov) v konkrétnych
innostiach sa vzájomne prelína a dop a, takRe nie je moRné uvies všetky varianty ich
implementácie v konkrétnej edukanej praxi.
Oblas priestorovej orientácie nie je v kognitívnej vzdelávacej oblasti konkrétne
zadefinovaná, spájaná je s perceptuálno-motorickou vzdelávacou oblasou v tematickom
okruhu Ja som. Napriek tomu jej praktická realizácia plynule prestupuje aj kognitívnou
oblasou, ke Re si vJRaduje kognitívne uvedomenie a priestorovú predstavivos, nevyhnutnú
na zvládnutie orientácie ako komplexu. Prepojenie perceptuálno-motorického a kognitívneho
nachádza vyústenie v konkrétnej manipulácii s predmetmi v priestore, v ich zmyslovom
vnímaní (všetkými zmyslami), v slovnom komentovaní vnímaných vlastností, nachádzaní
vzájomných vzahov a súvislostí medzi nimi prostredníctvom myslenia.
NEPREHLIADNITE: Rozvíjanie schopnosti dieaa orientova sa v priestore musí
predchádza rozvíjaniu ostatných matematických schopností, teda uitekou je
zara ovaná prioritne tak, aby aR po jej zvládnutí boli realizované ostatné matematické
operácie.

Rozvíjanie schopnosti dieaa orientova sa v priestore v uvedenom kontexte môAe
predstavova:
manipuláciu s predmetmi, objektmi v priestore s vyuRitím relevantných pojmov hore/dolu,
vpravo/vavo, vpredu/vzadu, blízko/ aleko, vo, veda,
vlastnú orientáciu v priestore poda uvedenej poRiadavky,
porovnávanie predmetov v priestore meraním,
urovanie rôznych d RAk ciest (krátka, dlhšia, najdlhšia, najkratšia), ich grafické
oznaovanie (krieda, stuha, šípky, znaky...),
sledovanie vopred urenej trasy,
BAFRívanie termínov pre oznaovanie smeru, hada správne cesty v labyrintoch,
spoznávanie zmeny umiestnenia predmetov v priestore,
zostavovanie jednoduchších/zloRitejších skladaiek.
Dobré zvládnutie priestorovej orientácie predstavuje kvalitný základ pre úspešný prienik
do geometrie.
Významnou pomôckou na rozvíjanie matematického myslenia detí v predškolskom veku sú
interaktívne tabule a innosti s detskými edukanými programami, ktoré sú
zadefinované vo výkonovom štandarde (špecifickom cieli) v tematickom okruhu Ja som. Ich
aktívne vyuRívanie v praxi rozvíja nielen samotnú poítaovú gramotnos detí, ale pozitívne
stimuluje širokú škálu kompetencií – kognitívne a uebné, informané a komunikatívne,
interpersonálne a sociálne kompetencie.
Z mnoAstva edukaných softvérov pre deti predškolského veku vyberáme niektoré:
výubový softvér Cirkus šaša Tomáša,
výubový softvér Gcompris,
edukaný softvér Veselá Lienka, alebo
programy ponúkané spolonosou Little Fingers Software a podobne.
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Pri vyuRívaní poítaových programov a nových technológií sa podstata predškolského
vzdelávania nemení, mení sa len spôsob nazerania na výber metód a prostriedkov, ktorými
sa realizuje.
NEPREHLIADNITE: Rozvíjanie matematického myslenia detí v materskej škole nie je
zjednodušeným poatím „školskej“ matematiky. Je priestorom na podporovanie detského
záujmu o matematiku vytváraním vhodných podmienok pre hadanie a skúmanie
matematických vzahov a súvislostí, podnecovanie zvedavosti pri skúmaní, porovnávaní,
manipulovaní s hrakami a rôznymi predmetmi, ich triedení, zoskupovaní a zostavovaní
do jednoduchých a zlARitejších modelov, pre nadobúdanie poznania o vekosti napr.
meraním predmetov, ciest, zisovaní vzdialeností a podobne. Ide o vytvorenie prostredia na
prirodzený spôsob získavania základov matematiky cez hru, cvienia, rozprávku, riešenie
problémových úloh, detské piesne, didaktické hry, edukané softvéry, diskusie. Takto
orientované prístupy, ponímajúce matematiku ako integrálnu súas Rivota loveka
predstavujú pre diea dobrý základ pre rozvinutie alších matematických spôsobilostí
a schopností.
Stratégie podpory matematickej gramotnosti
Podpora matematickej gramotnosti v materskej škole sa realizuje:


saturáciou diea obklopujúceho prostredia rôznorodými hrami, hrakami, modelmi
a predmetmi na pozorovanie a manipuláciu, ku klasifikácii, a nachádzaniu vzahových
definícií, k tvorivej hre a k innostiam, ktoré s matematikou súvisia,



rešpektovaním individuálneho rozvojového rámca dieaa, rôznorodosou prostriedkov
na uenie sa a zohadovaním stupa obtiaRnosti riešených problémových úloh,



reflektovaním záujmu dieaa hraním sa rôznorodých hier s vyuRitím matematického
myslenia a matematickej terminológie (poloR kocku na zem, prejdeme po krátkej ceste
at .), spontánnym, nie uitekou vynúteným písaním íslic, ako súasti hry,
poskytovaním variability prostriedkov k podpore matematickej gramotnosti (tangramy,
niektoré spoloenské hry, básne, riekanky a vyítanky, piesne, pohybové hry, didaktické
hry, pracovné listy, autokorektívne hry, skladaky, stavebnice, hádanky, hlavolamy,
rozprávanie príbehov so zakomponovanými didaktickými hrami, dokresovanie obrázku,
základ ktorých tvorí krivka, geometrický tvar at .),



tolerovaním chybných riešení a vytváraním priestoru na ich korekciu,



poskytovaním priestoru na tvorivé riešenia problémov s cieom rozvíja konvergentné
myslenie dieaa,



v slovnom komunikovaní a komentovaní vnímanej reality a realizovanej innosti
BAFRívaním matematickej terminológie rovnako u uiteky aj dieaa (na stolík prestri
okrúhly obrúsok, na poliku poloR obrázkovú kniRku at .), ako prirodzenej súasti
prejavu,



oakávaním aktívneho uenia sa dieaa v interakcii s ostatnými, základom ktorého je
záujem a rados z innosti, ktorá vedie k získaniu vlastnej skúsenosti, reflektovaním
vlastného myslenia.

Metódy rozvoja matematickej gramotnosti
Na rozvíjanie základov matematických predstáv v materskej škole môRe uiteka vyFR;:
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didaktickú hru – prostredníctvom ktorej môRu deti rieši jednoduchšie i zlARitejšie úlohy.
Príprava hry si zo strany uiteky vJRaduje kvalitné, funkné, obsahové a organizané
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premyslenie a spracovanie, dostatok pomôcok na realizáciu; jej výhodou je silný
motivaný a stimulaný moment, ovplyvujúci kognitívny potenciál dieaa,


metódu riešenia problémov – vhodnú na nachádzanie reálnych a tvorivých odpovedí
na uebný problém alebo na problémy, s ktorými sa deti stretávajú v beRnom Rivote;
Zelina (1996) uvádza niekoko efektívnych spôsobov uenia sa detí, podporujúcich
myslenie a súasne umARujúcich problém vyrieši:






pokus a omyl – najjednoduchší a najprirodzenejší spôsob, akým deti problémy
riešia. Opakovanými, náhodnými pokusmi sa snaRia nájs správny spôsob riešenia
a po jeho objavení ho následne alej overujú a vyFRívajú v alšej innosti. Uvedený
spôsob je vyuRitený pri riešení problémov s jedným (konvergentný spôsob) alebo
viacerými (divergentný spôsob) moRnými spôsobmi riešenia (napr. riešenie labyrintov,
zostavovanie tangramu at .),
algoritmus – vyuRitený na riešenie konvergentných problémov, ktorých podstatou je
pouRitie jedného ustáleného spôsobu pre daný charakter problému. Diea
na vyriešenie problému opakovane vyuRíva rovnaký postup, ktorý mu umoRní
problém zvládnu (napr. uvedomovanie si, reprodukovanie a nachádzanie
pravidelnosti vzorov (biela/modrá/ervená, biela/modrá/ervená at .),
heuristika – vhodná na hadanie, nachádzanie a pouRitie divergentných prístupov
k vyriešeniu tvorivých úloh a problémov. Diea aktívne vyuRíva vlastné nápady,
spôsoby a postupy, ktorými by bolo moRné problém vyrieši. K známym heuristikám
patrí tieR DITOR a CPS (creative problem solving). (bliRšie Zelina, M. 1996)

10. 2 Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti dieaa
Prírodovedné poznávanie, orientované na zoznamovanie sa dieaa so zákonitosami
obklopujúcej prírodnej reality, s javmi a súvislosami v nej existujúcimi, na uvedomovanie
si jej významu a hodnoty, uspokojovanie (saturovanie) detského poznania, pr7Rívania
a konania, orientovaného na dosiahnutie kvalitatívnych zmien v chápaní zmyslu a významu
environmentálnych postojov, na formovanie svetonázoru a nadobúdanie elementárnych
poznatkov o Zemi a vesmíre, je platformou pre nadobúdanie prírodovednej gramotnosti detí
v materskej škole.
Prírodovedné vzdelávanie integrálne zaha nielen oblas súvisiacu s poznaním konkrétnych
súastí prírody a prírodných javov, ale je nosnou aj pre oblas environmentálneho
povedomia.
V intenciách Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie je
problematika prírodovedného poznávania premietnutá v tematickom okruhu Príroda, ktorý
vo svojom komplexe perceptuálno-motorického, kognitívneho a sociálno-emocionálneho
prirodzeným spôsobom prepája kognitívnu a nonkognitívnu oblas rozvoja osobnosti dieaa.
Prirodzeným postulátom (poRiadavkou), nielen v súvislosti so školským vzdelávacím
programom, je konštruova poznanie dieaa prirodzeným prepájaním detských skúseností
s novým poznaním prostredníctvom aktívneho, zaangaRovaného uenia sa dieaa,
výsledkom ktorého sú kvalitatívne rozvojové zmeny. Edukané úsilie uiteliek materských
škôl sa sústre uje na tvorbu edukaných situácií, ktoré sú realizované prostredníctvom hry,
ako najprirodzenejšieho prostriedku a metódy uenia a uenia sa. Ke Re v predškolskom
veku je uenie sa detí zaloRené na hre cez záRitok, príprava prostredia je orientovaná
na plánovanie inností a tvorbu takého prostredia, v ktorom diea realizuje innosti, vedúce
k záRitku a zárove k skúsenosti.
ZEAitkové uenie sa poda Havlínovej a kol. (2000) vyznauje:
 spontánnosou – vlastný záujem o innos,
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 objavnosou – prienik do reality a rados z poznávania,
 komunikatívnosou – vo verbálnej a neverbálnej podobe,
 aktivitou a tvorivosou,
 konkrétnosou – manipuláciou, experimentovaním, hrou,
 celostnosou – zapojenie oboch mozgových hemisfér a všetkých zmyslov.
Uiteka v roli facilitátora uahuje uenie sa detí, cez frontálne aj skupinové innosti vytvára
príleRitosti na uenie sa detí záRitkom a premyslenými spôsobmi im ich pomáha usporiada.
Rešpektuje pritom aktuálnu rozvojovú úrove detí, na ktorú formuluje, operacionalizuje
zodpovedajúce výchovno-vzdelávacie ciele.
Rámec prírodovedného poznávania umARuje uiteke v rámci zadefinovaných vzdelávacích
štandardov:
 koncipova uivo s cieom vníma, chápa a reflektova roné obdobia cez ich
charakteristické znaky, pozorovaním zmien v prírode uspokojova, nasycova poznanie,
Re príroda je tvorená Rivou a neRivou prírodou a Re jej trvalou súasou je fauna a flóra,
 stimulova uvedomenie o potrebe ich ochrany prostredníctvom emocionálneho záRitku
z innosti, rozmanitos prírody vyuRíva na tvorbu produktov,
 rozvíja si povedomie o potrebe ochrany planéty Zem a jej súastí (zem, voda, pôda,
vzduch), komunikova ho rôznymi spôsobmi a aktívne sa na ochrane podiea,
 prehlbova pocit potreby a spolupatrinosti s prírodou, rôznymi spôsobmi umeleckého
stvárnenia prezentova záRitky a dojmy z prírody,
 vyuAíva aktívne prírodné prostredie na rozvíjanie pohybových zruností.
V rámci uvedeného kontextu môRe by vzdelávacia ponuka v prírodovednej oblasti aktívne
poatá, prípadne rozšírená napríklad o:
 chápanie rastlinnej a Rivoíšnej diverzity (rôznorodosti druhov) s ohadom na podmienky
pre Rivot,
 chápanie významu vzduchu, vody, pôdy a zeme pre Rivot loveka, rastlín a Rivoíchov,
 poznanie, Re príroda má svoj poriadok a všetky zmeny, ktoré v nej prebiehajú, sú
prirodzené,
 poznanie skupenstva vody, rozlišovanie rôznych podôb vody na Zemi, poznanie jej
vyFRitia (lodná doprava, výroba elektrickej energie at .)
 realizovanie rôznych pokusov s vodou (zmena skupenstva, filtrácia, plávanie telies),
 poznávanie kolobehu vody v prírode, prameov potokov, riek,
 tvorbu povedomia o potrebe zachovania prirodzeného ekosystému lesa, vodného,
a lúneho ekosystému a ekosystému mokrade (moiara), s moRným vyjadrením
v rôznych formách expresie (napr. cez tvorivú dramatiku, výtvarné spracovanie at .),
 nachádzanie známok Rivota niektorých Rivoíchov v ich prirodzenom prostredí (potok,
rybník, lúka, strom at .) prostredníctvom aktívneho bádania,
 poznanie niektorých lieivých rastlín, rastúcich vo vonej prírode, ich vyuRitia
v domácnosti, potravinárstve, produkty z nich vníma všetkými zmyslami,
 zoznámenie sa so Rivotom viel, chápanie ich úRitku, poznanie produktov z medu at .,
 prezentovanie záRitkov cez tvorivú reflexiu (rôzne formy a druhy produktov),
 uvedomovanie si prirodzených miest, kde môRu ma svoje hniezda vtáci,
 modifikovanie (prispôsobenie) spôsobu pohybu, správania a konania v neznámych
prírodných realitách (pobyt v jaskyni, intenzita hluku, bezpenos),
 vytváranie základnej predstavy o zloRkách, potrebných pre rast a Rivot rastlín (aj stromu)
prostredníctvom pokusu, pozorovania, tvorivej reflexie,
 poznanie významu biologického odpadu (kompostovanie),
 chápanie významu efektívneho vyuRívania elektrickej energie a vody,
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poznanie dôleRitosti separovania odpadu a jeho aktívne nap anie v praxi (plasty, papier,
sklo, hliník – staniol, vieka od jogurtu, obal zo syra, okolády, pliešky),
poznanie ekologických výrobkov (napr. znaky Tento), poznanie termínu recyklácia,
poznanie a aktívnu spoluprácu s inštitúciami, ktorých predmetom innosti je ochrana
prírody a krajiny (Lesy SR, Štátny ochrana prírody a krajiny, Slovenská agentúra
Rivotného prostredia (SAN,), Hydrometeorologický ústav at .),
poznanie významu arboréta/botanickej záhrady z hadiska významu niektorých rastlín,
drevín,
prezentovanie ekologických postojov prostredníctvom rôznych foriem expresie,
uvedomenie si moRných hygienických rizík, ktoré vznikajú v súvislosti s odpadmi,
rozlíšenie vhodných a nevhodných zásahov loveka na prírodné prostredie, poznanie
príin ohrozenia/vyhynutia niektorých rastlinných a Rivoíšnych druhov,
uvedomenie si nebezpeia, s ktorým sa môRu v prírodnom prostredí stretnú, ma
povedomie o spôsobe ochrany, ako sa nebezpeenstvu vyhnú, prípadne, kde a na koho
sa v prípade potreby obráti.

K implementácii (naplneniu) uvedených zámerov uvádzame niektoré aktivity:
 výsadba a ochrana exteriérovej zelene, starostlivos o kvetinovú a zeleninovú hriadku,
 pozorovanie a zaznamenávanie zmien na vysadených stromekoch a kríkoch v priebehu
roka,
 separovanie odpadu a návšteva zberných surovín,
 realizovanie cesty po náunom chodníku, zameranej na poznanie stromov a rastlín
v danej lokalite, prípadne endemitov (vyskytujúcich sa len na jedinom mieste),
 návšteva jaskyne, arboréta, návšteva prírodovedných expozícií, prírodovedným
spôsobom orientovaných tvorivých dielní,
 návšteva inštitúcií so zameraním na ochranu prírody,
 zber plodov a prírodnín ako potravy pre lesnú zver, prikrmovanie vtáctva a zveri,
 poznávanie stôp a zvukov vtákov a zvierat,
 pozorovanie rôznych ekosystémov v prirodzenom prostredí,
 pokusy zamerané na zisovanie podmienok pre Rivot rastlín a hmyzu,
 pokusy s moRnosou rozkladu organických a anorganických materiálov,
 vytvorenie jednoduchého technického prístroja, ako ukáRku alternatívneho zdroja energie
(s vyFRitím vody, vetra),
 sledovanie ekofilmov a filmov s prírodovednou tematikou,
 zaloRenie rašeliniska, experimentovanie s vodou,
 tvorivé innosti s vyuRitím prírodných produktov,
 zachytávanie 63R ovej vody na zavlaRovanie,
 innosti s literárnym textom, tvorivá dramatika, artefiletika (špecifický prístup
na uplatnenie výtvarných, hudobných, literárnych a dramatických aktivít v edukácii),
 besedy s odborníkmi a podobne, prípadne aktívna úas na riešení projektov pod
garanciou .N, – „Ekologická stopa“, „,rojekt Beagle“, „Na túru s Naturou“
(www.sazp.sk).
Prostredie ako významný determinant rozvoja prírodovednej gramotnosti
,rostredie, ktoré diea obklopuje, podstatným spôsobom ovplyvuje kvalitu a najmä
dynamiku rozvoja jeho osobnosti. Ide o prostredie, ktoré diea provokuje k aktivite, ponúka
uspokojenie jeho zvedavosti, túRby po poznaní nového, neznámeho, opätovné vyskúšanie si
toho, o mu je známe a zaujíma ho, priahuje jeho zmysly.
Základnými kritériami vecného prostredia sú (spracované poda Doušková, 2008):
 podnetnos prostredia – prirodzeným spôsobom spoznávania sveta sú pre diea
zmysly. Interiér a exteriér oakáva aktivitu dieaa, je to prirodzené prostredie, v ktorom
sa deti uia vo vzájomnej interakcii v spoloných innostiach, ale i samostatne tvoria,
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komunikujú, spolF@3Rívajú; uiteka ho obohacuje materiálom na manipuláciu, skúmanie
a experimentovanie, pripravuje rôzny didaktický materiál, hraky, stavebnice,
autokorektívne pomôcky, knihy, materiál rôzneho charakteru na tvorbu rozmanitých
produktov,
slobodný výber inností – uiteka pre deti pripravuje ponuku v podobe rôzne
zameraných inností, rôznej náronosti, z ktorých si deti majú moRnos vybra poda
záujmu, posúdenia vlastných síl na ich zvládnutie; takýto prístup umARuje dieau nielen
rozvíja sa, ale aj poznáva seba samého, výberom innosti odhadova svoje moRnosti,
nies zodpovednos za jej splnenie, samostatne sa rozhodova; je potrebné, aby bola
vzdelávacia ponuka dobre premyslená a ošetrená jednoduchými pravidlami,
usporiadanie triedy centrami aktivít/hrovými kútikmi – sú to funkne vytvorené
miesta v triede, ktoré svojím zameraním zasahujú širokú škálu oblasti detského záujmu,
miesta ponúkajúce variabilitu materiálov, pomôcok, hraiek pre innosti detí,
manipulovanie, objavovanie a tvorenie; rôzne zameranie centier aktivít/hrových kútikov
korešponduje so šírkou vzdelávacej ponuky; k výbave prírodovedného
centra/prírodovedného kútika patria napr. horniny, pomôcky na manipuláciu (pinzeta,
lupa, lyR;ka, noRniky, metlika, nádobky, odmerky, meter, lievik, váha, mikroskop,
grafický materiál), piesok, zem, nádoby na vodu (plávanie telies at .), prírodniny,
semienka, materiály a pomôcky urené na aktívne pozorovanie, bádanie,
zaznamenávanie, porovnávanie a podobne.

Exteriér materskej školy, blízky park, les, intravilán, sú miesta, kde sú demi a uitekou
spoluorganizované vychádzky a výlety, exkurzie, innosti na školskom políku, skalke
a podobne. Aktivity organizované mimo materskej školy ponúkajú široký záber moRností na
priame pozorovanie, manipulovanie, skúmanie, podnecujú zmyslové vnímanie, aktívne
uvaRovanie a konštruktívne myslenie, vzájomnú komunikáciu, zanechávajú v dieati
autentické záRitky.
Procesná stránka dosahovania prírodovednej gramotnosti detí predškolského veku zasahuje
osobnos dieaa celostne, vo svojom komplexe, súasne ovplyvuje formovanie základov
všetkých kúových kompetencií.
Vzdelávacia ponuka školského vzdelávacieho programu, usporiadaná do integrovaných
obsahových celkov i projektov, v rámci uebných osnov dôsledne zohaduje poRiadavku
globálneho prístupu k nap aniu detskej edukanej skúsenosti. Tá je zabezpeovaná
integritou troch vzdelávacích oblastí rozvoja: perceptuálno-motorickou, kognitívnou
a sociálno-emocionálnou. Globálny prístup chápe ich lenenie len z vonkajšieho hadiska,
nakoko jedným z najdôl7Ritejších znakov uenia sa dieaa je, Re všetky oblasti sú
v integrite. Rozvoj jednej oblasti ovplyvuje a je ovplyvovaný rozvojom ostatných oblastí.
Integrované obsahové celky a projekty sú širokým komplexom edukaných intervencií,
ktorých východiskom sú strategické prístupy k ich spracovaniu.
Stratégie rozvíjania prírodovednej gramotnosti
 prirodzené prepojenie edukácie v materskej škole s reálnym Rivotom dieaa tak, aby
kaRdé nadobudnuté poznanie o okolitej prírodnej realite bolo pre zmysluplné,
 vytvorenie širokého priestoru na detské bádanie, objavovanie, manipulovanie
s predmetmi a experimentovanie s reálnymi materiálmi a prírodninami,
 vyFRívanie vzájomnej interakcie a komunikácie pri uení sa v interiéri, ale najmä
v exteriéri a prírodnom prostredí,
 rešpektovanie detských prekonceptov (naivných predstáv), ako východiska pre alšie
poznávanie,
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poskytovanie dostatku príleRitostí a moRností na precviovanie a aplikáciu všetkého, o
sa diea o prírode nauilo prostredníctvom hry a poskytovanie takej spätnej väzby, ktorá
mu pomôRe k zlepšeniu,
vytváranie podmienok na uenie sa sebe vlastným spôsobom (rešpektovanie druhu
inteligencie) uplatnením variability moRností a podmienok na uenie sa vlastným
tempom,
vytváranie priestoru na sebapoznanie a zvyšovanie sebadôvery dieaa vo vlastné sily pri
riešení problémových situácií v súvislosti s poznávaním prírodného prostredia, kde je
chyba povaRovaná za prirodzenú súas procesu uenia,
poskytovanie spätnej väzby širokou škálou formálnych a neformálnych metód
hodnotenia, ktorými uiteka získava prehad o rozvoji dieaa s moRným dopadom
na úpravu výchovno-vzdelávacej innosti,
podporovanie detského snaRenia, oceovanie nápadov a tvorivých riešení v súvislosti
so spôsobmi ochrany prírodného prostredia,
aktívne prezentovanie ekologických postojov uiteky a pozitívne hodnotenie ekologických postojov a konania dieaa, posilovanie jeho pozitívneho sebapoatia
a vytvorenie priestoru pre dostávanie pozitívnych intervencií zo strany uiteky,
vyFRívanie rôznorodosti metód k implementácii prírodovedných zámerov v súlade
s potrebami a záujmami detí.

Metódy rozvoja prírodovednej gramotnosti
Zabezpeenie variability moRností na uenie sa detí rôznymi spôsobmi si vyRaduje rôznos
pouRitia metód.
VyuRívané sú napríklad: hra, pozorovanie, opis, riadený rozhovor, diskusia, pokus,
experimentovanie, brainstorming, projektová metóda, metóda riešenia problémov,
metódy tvorivej dramatiky (dramatizácia, improvizácia, hranie rol, riadená imaginácia hry na rozvoj predstavivosti, pantomíma), bádateské metódy, práca s knihou, tvorba
príbehu a podobne. (bliRšie pozri napr. Doušková, Knapíková a kol., 2002, 2008, Lipnická,
Jarešová, 2008)
Rozvíjanie prírodovednej gramotnosti je úzko späté s prirodzeným záujmom a potrebou
dieaa spoznáva svet okolo seba. Prírodné prostredie je bohatým zdrojom podnetov
a príleRitostí k ich aktívnemu uchopeniu rôznymi spôsobmi, najmä na základe priameho
pozorovania, s vyFRitím všetkých druhov zmyslového vnímania, aktívneho objavovania,
bádania, experimentovania a komunikácie v interakcii s demi a uitekou. Vhodne volené
a organizované innosti zasahujúce prírodovedný kontext poznávania nielen pozitívne
ovplyvujú kvalitu vzahu dieaa k prírodnému prostrediu, ale rozvíjajú aj osobnostné kvality
detskej osobnosti.
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Viera Hajdúková – Eva Mujkošová – Lucia Pašková – Judit Gyetvai – Dušan Kostrub
Plánovanie, projektovanie výchovno-vzdelávacej innosti je významnou odbornou innosou
ovplyvujúcou kvalitu výchovy a vzdelávania detí predškolského veku. V súlade s § 11 ods.
3 písm. v) školského zákona plán výchovno-vzdelávacej innosti patrí k pedagogickej
dokumentácii, ktorá sa musí povinne vies v 6,Gdej materskej škole zaradenej v sieti
škôl a školských zariadení, bez ohadu na jej zriaovatea a formu výchovy
a vzdelávania.
Plán výchovno-vzdelávacej innosti sa vedie v štátnom jazyku, v materských školách,
v ktorých sa uskutouje výchova a vzdelávanie v jazyku národnostných menšín, sa plán
výchovno-vzdelávacej innosti vedie dvojjazyne1, a to v štátnom jazyku a v jazyku
príslušnej národnostnej menšiny.
Plán výchovno-vzdelávacej innosti je úplne v kompetencii uiteky, je jej pomôckou.
Predstavuje originálnu, autentickú pedagogickú dokumentáciu, ktorej kvalita je ovplyvnená
odbornými kompetenciami a pedagogickou tvorivosou, ale aj pedagogickým majstrovstvom
uiteliek v konkrétnej triede. SlúNi uiteke na rýchlu orientáciu v obsahu výchovy
a vzdelávania. MôNe by poatý ako didaktická hypotéza, ktorú uiteka priamo spolu
s demi rozvíja v procese výchovy a vzdelávania.
Plán výchovno-vzdelávacej innosti má by:
- struný, 
- vecný, 
- konkrétny s prehadnou štruktúrou.
V závislosti od predmetu inšpeknej innosti, plán výchovno-vzdelávacej innosti pri výkone
školskej inšpekcie v materských školách kontroluje aj Štátna školská inšpekcia.
Plán výchovno-vzdelávacej innosti poskytuje obraz o:
-

plánovitosti,
systematickosti a cieavedomosti výchovy a vzdelávania,
rešpektovaní vekových zvláštností a individuálnych osobitostí detí, t. j. o rešpektovaní
rozvojových moNností a schopností detí konkrétnej triedy.

Pri vypracúvaní plánu výchovno-vzdelávacej innosti je potrebné dodrNiava všeobecné
zásady plánovania:
 zásadu cieavedomosti – uiteka si musí ujasni o má (uebné osnovy), o môG0
(rešpektovanie vekových zvláštností a individuálnych osobitostí detí, t. j. rozvojových
moNností a schopností detí), ím chce (stratégie výchovno-vzdelávacej innosti)
a preo to má deti naui, aby sa deti rozvíjali celostne vo všetkých oblastiach,
 zásadu systematickosti – kaN1á uiteka musí vychádza z dôkladného poznania
potencialít detí (aby sa deti neuili to, o AN vedia, poznajú) a z dôslednej
pedagogickej analýzy k,Gdého dieaa,
 zásadu primeranosti – stanovené výchovno-vzdelávacie ciele a aktivity nesmú deti
pre,Gova, ale nesmú by ani nepodnetné a deti nerozvíjajúce, t. j. nesmú sa
plánova, projektova innosti, ktoré vedú len k mechanickému ueniu sa,
 zásadu názornosti – kaNdé diea si veci ahšie zapamätá, porozumie im, vie ich
analyzova, vie ich vyuN6, pouN6, aplikova v rôznych hrových innostiach, vie tvori
nové veci a zaujíma hodnotiace postoje vtedy, ak ich môNe vníma v reálnom Givote
(ak ich precíti, preskúma, zaNije at .) a pokia moNno všetkými zmyslami (ak ich vidí,
pouje o nich, môNe ich ohmata, ovoa príp. aj ochutna),


1

§ 11 ods. 2 školského zákona
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 zásadu postupnosti – zaíname jednoduchými a postupne prechádzame k náronejším
cieom, úlohám, innostiam, aktivitám.
Dôl2Nitým predpokladom spracovania kvalitného plánu výchovno-vzdelávacej innosti je, Ne
uiteky v kaNdej triede budú hada a nachádza jeho najoptimálnejšiu podobu, ktorá bude
autentická, prispôsobená na podmienky konkrétnej triedy2.
Iiadna právna norma neustanovuje asové trvanie, na ktoré sa má plán výchovnovzdelávacej innosti spracúva.
asové trvanie, na ktoré sa plán výchovno-vzdelávacej innosti spracúva, závisí od
dohody na pedagogickej rade.
Plán výchovno-vzdelávacej innosti môG0 by spracovaný:
-

na tZNde,
na dva tZNdne alebo
na mesiac.

Minimálne obdobie, na ktoré má by plán výchovno-vzdelávacej innosti spracovaný, je
týGde . Spracovanie plánu výchovno-vzdelávacej innosti na kratšie obdobie by negatívne
ovplyvnilo dodrNiavanie pedagogických zásad plánovania, najmä zásady cieavedomosti
a systematickosti.
Je n0Giaduce, ak riaditeka materskej školy nariadi písanie plánov výchovnovzdelávacej innosti v celej materskej škole na rovnaké asové obdobie. Popierajú sa
tým rozdiely medzi uitekami, ich odborné kvality a istá autonómnos. Najideálnejšie je, ak
si uiteky v jednotlivých triedach môNu zvoli asové obdobie, na ktoré budú plán
výchovno-vzdelávacej innosti spracúva.
V kaNdej materskej škole je potrebné na prvej pedagogickej rade prerokova:
-

spôsob aj asové trvanie plánov výchovno-vzdelávacej innosti v danom školskom roku,
ktoré súasti budú obsahova plány výchovno-vzdelávacej innosti v k.Ndej triede, bez
ohadu na asové trvanie, na ktoré sa budú spracúva.

Iiadna právna norma neustanovuje ani formálnu podobu plánu výchovno-vzdelávacej
innosti.
Plán výchovno-vzdelávacej innosti môG0 by spracovaný:
-

v linajkovom zošite vekosti A4,
na istej dvojstrane vekosti A3,
môNe ma podobu pavúka, matice, pojmovej mapy at .

Podmienkou kvalitného plánovania, projektovania výchovno-vzdelávacej innosti je:
• poznanie kúových kompetencií uvedených v Štátnom vzdelávacom programe
ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie,
• poznanie uebných osnov školského vzdelávacieho programu, na základe ktorých sa
uskutouje výchova a vzdelávanie v konkrétnej materskej škole,
• poznanie 6,Gdého dieaa (základom je realizácia kvalitnej, neformálnej pedagogickej
diagnostiky3 – uiteka pri plánovaní, projektovaní výchovno-vzdelávacej innosti


2  Doterajšia prax ukázala, Ne vea problémov s plánovaním výchovno-vzdelávacej innosti súviselo s tým, Ne materské školy
dostávali ponuku na objednávku predtlaených plánov výchovno-vzdelávacej innosti. PouNVBanie týchto predtlaených zošitov,
v ktorých sa podsúvali uitekám predstavy o konkrétnom obsahu a rozsahu plánov výchovno-vzdelávacej innosti spôsobilo, Ne
plány výchovno-vzdelávacej innosti sa stali pre uiteky vekým strašiakom, nepriateom. Aj v dôsledku vypisovania takýchto
predtlaených plánov výchovno-vzdelávacej innosti uiteky písali aj píšu plány výchovno-vzdelávacej innosti s nevôou, ich
napísanie im zaberá ím alej tým viac asu. PouGívanie vopred niekým cudzím nalinajkovaných a nast pcovaných plánov
výchovno-vzdelávacej innosti je pre uiteky vemi obmedzujúce, a preto sa neodporúa.

V špeciálnych triedach, alebo v špeciálnych materských školách špeciálno-pedagogickej diagnostiky. 

3
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•
•
•
•

rešpektuje vekové zvláštnosti a individuálne osobitosti detí; dominantný spôsob
vnímania detí; dominantný typ inteligencie detí; osobné pracovné tempo detí;
prevaNujúci typ temperamentu; osobnostné preferencie detí; emocionálne, vôové,
sociálne a charakterové kvality detí),
poznanie charakteristík detského vývinu (uiteka si sústavne aktualizuje poznatky
z vývinovej psychológie),
poznanie štýlov uenia sa detí,
rešpektovanie osobného tempa detí, typu temperamentu a
ovládanie stratégií ich osobnostného rozvoja.

Plán výchovno-vzdelávacej innosti nemá by dogmou. MôNe sa sta, Ne niektoré
naplánované výchovno-vzdelávacie ciele, i aktivity sa v daný de, alebo tZNde nesplnia,
ale splnia sa mnohé alšie.
Dôl2Nité je, aby uiteka vedela všetky vzniknuté nepredvídané pedagogické situácie
(a tých býva poas da alebo týN1a neúrekom) zdôvodni, a prija na ich základe pre svoju
alšiu výchovno-vzdelávaciu innos závery.
Neprehliadnite: KaNdý plán výchovno-vzdelávacej innosti obsahuje výkonové štandardy
(špecifické ciele) z uebných osnov školského vzdelávacieho programu.
Plán výchovno-vzdelávacej innosti spravidla obsahuje alej tieto súasti:
•
•
•
•

•

Obsahový celok/projekt z uebných osnov školského vzdelávacieho programu.
Tému, príp. aj podtému zo školského vzdelávacieho programu z konkrétneho
obsahového celku/projektu.
Tematické okruhy kvôli získavaniu spätnej väzby pre uiteku, príp. pre riaditeku.
Kúové kompetencie, priom je postaujúce uvádza skupiny kompetencií, ale
v prípade, Ne uitekám vyhovuje vypisova si konkrétne kompetencie (minimálne do
asu, kým sa s nimi úplne '*1), tak aj konkrétne kompetencie.
Výchovno-vzdelávací cie/ciele, priom pri formulovaní konkrétnych výchovnovzdelávacích cieov v plánoch výchovno-vzdelávacej innosti vychádzajú uiteky
z formulácie výkonových štandardov (špecifických cieov) stanovených v uebných
osnovách školského vzdelávacieho programu – prispôsobujú ich aktuálnej rozvojovej
úrovni detí a formulujú ich tak, aby rozvíjali nielen zapamätanie, ale aj porozumenie,
aplikáciu, analýzu, tvorivos a hodnotenie, vyANívajú logickú postupnos.
V Giadnej odbornej literatúre nie je uvedené, G0 na 6,Gdú edukanú aktivitu musí
by naformulovaný aj psychomotorický aj kognitívny aj afektívny cie. To by bolo
kontraproduktívne, lebo kaNdou innosou sa v podstate rozvíjajú všetky tri vzdelávacie
oblasti, len niekedy jedna prevaNuje nad druhou. A navyše, nie vNdy je to aj moNné.

•

•

Stratégie výchovno-vzdelávacej innosti, t. j. uvádzajú sa konkrétne metódy, formy,
prostriedky, prostredníctvom ktorých sa budú naplánované ciele dosahova; môNe sa
sta, Ne nie všetky stratégie sa uvedú vopred, lebo uplatnenie niektorých prinesie .N
samotná realizácia výchovno-vzdelávacej innosti (dopíšu sa dodatone); pri ich vobe
prihliadame na obsah uiva). Odporúa sa uplatova hrové stratégie4, ktorých
základným didaktickým nástrojom je hra.
Uebné zdroje, t. j. uvádzajú sa konkrétne uebné zdroje pre uiteku aj deti, aj tu platí,
Ne nie všetky sa uvedú vopred, lebo pouNitie niektorých prinesie aN samotná realizácia
výchovno-vzdelávacej innosti.


4 Napr. v projektovom plánovaní sa uplatuje tzv. stratégia obozretného podporovania uenia sa/rozvoja detí zaloNená na
kolaborácii, globálnom nazeraní, ktoré súvisia s komunikáciou a vzájomnou koordináciou vo výchovno-vzdelávacej innosti –
ide o sociálne konštruovanie sveta, vízií, verzií a interpretácií.
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•

Organizané formy denného poriadku, organizaná forma predprimárneho
vzdelávania5, t. j. uvedú sa konkrétne organizané formy denného poriadku (alebo
edukaná aktivita), v ktorých sa budú naplánované ciele realizova; aj tu platí, Ne nie
všetky sa musia uvies vopred, lebo plnenie niektorých cieov v konkrétnych
organizaných formách denného poriadku, alebo formou edukanej aktivity prináša .N
reálna prax.

Plán výchovno-vzdelávacej innosti by mal da odpove na to:











ktoré konkrétne výchovno-vzdelávacie ciele (formulujú, operacionalizujú sa
z výkonových štandardov (špecifických cieov) z uebných osnov, priom sa rešpektujú
taxonómie cieov smerom k dieau – ukazujú, o mXNe diea zvládnu v niektorej
vzdelávacej oblasti rozvoja konkrétneho tematického okruhu v závislosti od jeho
rozvojových moNností a schopností) sa budú plni,
ktorými innosami6, aktivitami (rozumieme nimi konkrétne hry, pozorovanie,
skúmanie, bádanie, experimentovanie, interview, simulované akcie a pod.) sa budú
konkrétne výchovno-vzdelávacie ciele dosahova,
akými formami (individuálne; skupinovo – poet detí v skupine uruje uiteka alebo aj
deti, príp. spolu s demi poda pravidiel plánovanej edukanej hry, innosti alebo poda
vlastného uváNenia, poda záujmu detí; frontálne – súasne so všetkými demi at .) sa
budú výchovno-vzdelávacie ciele dosahova,
s pouGitím ktorých stratégií výchovno-vzdelávacej innosti sa budú výchovnovzdelávacie ciele dosahova,
s pouGitím ktorých materiálnych didaktických prostriedkov (vo vzahu k plánovanej
innosti dieaa sú nimi uebné pomôcky a technické vyuovacie prostriedky – uiteka
by sa mala vyrovna s trendom multimediálnej výchovy a vzdelávania) sa budú
výchovno-vzdelávacie ciele dosahova,
za pomoci ktorých uebných zdrojov (pre uiteku i pre deti) sa budú výchovnovzdelávacie ciele dosahova a
v ktorých organizaných formách denného poriadku sa budú výchovnovzdelávacie ciele dosahova.

Odporúa sa, aby súasou plánu výchovno-vzdelávacej innosti bolo aj hodnotenie
plnenia naplánovaných výchovno-vzdelávacích cieov. Spôsob a prostriedky hodnotenia
plnenia, dosahovania výchovno-vzdelávacích cieov si urujú uiteky v kaNdej triede
individuálne.
Koko výchovno-vzdelávacích cieov by mal obsahova plán výchovno-vzdelávacej innosti
napr. na tZNde? Toto je otázka, na ktorú nemoNno odpoveda jednoznane. ZáleNí od
spôsobu realizácie a organizácie výchovno-vzdelávacej innosti konkrétnych uiteliek a od
toho, ako sa v praxi uplatuje to, Ne výchovno-vzdelávacia innos v materskej škole je
nepretrGitá a Ne všetky organizané formy denného poriadku sú po pedagogickopsychologickej stránke rovnocenné. Zál2Ní tieN od toho, i ide o triedu s rámcovým

5

Vo vzahu k organizaným formám denného poriadku a organizanej forme predprimárneho vzdelávania pripomíname, Ne to,
v ktorej organizanej forme sa naplánované výchovno-vzdelávacie ciele budú reálne plni, dosahova, astokrát prinesie aN
samotná realizácia výchovno-vzdelávacej innosti. Pri niektorých výchovno-vzdelávacích cieoch teda môNe by uN vopred
alebo aj dodatone uvedených viacero organizaných foriem denného poriadku a aj edukaná aktivita.

6
Je potrebné rešpektova právo dieaa nezapoji sa do všetkých inností (nezapojenie sa do innosti astokrát
ovplyvuje rôznorodos typov inteligencie detí – verbálna (reová), logicko-matematická, priestorová, hudobná, telesnokinestetická (pohybová), interpersonálna, intrapersonálna), a preto je vhodné, ak sa naplánuje viacero inností, prostredníctvom
ktorých sa budú konkrétne výchovno-vzdelávacie ciele plni, dosahova. Napr. na plnenie výchovno-vzdelávacieho ciea
„Slovne opísa rozmanité udské innosti“ môNu by naplánované napr. tieto innosti: tvorba hádaniek; vymýšanie krátkych
príbehov; vyhadávanie receptov pre kuchárku v asopisoch; hra pexesa s témou pracovné profesie at .
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denným poriadkom (!+ o triedu, v ktorej je na jednotlivé organizané formy
vylenený konkrétny as
NEPREHLIADNITE: !13$*0/*+0 ,+ )%!*'+0 A.,!7*!& 1B$+1*+ 14 !(<1!& %**+./% &!
+.//+' .0  4+ ,+1! &A!$+ 0!*>$+ ,-%!./+-0 * +.$+1*%! *,(<*+1*B$
1B$+1*+ 14 !(<1?$ %!+1
 01! !*>$+ @1+ 0 sa neodporúa edukané aktivity plánova ,-+&!'/+1 vo vopred
presne urenom/vymedzenom ase Ak sa tak deje, kvalita edukaných aktivít je
ohrozovaná emocionálnym napätím, ktoré vyvoláva v deoch bariéru -% ,(<*+1*?
,-+&!'/+1*? 1B$+1*+ 14 !(<1!& %**+./% je potrebné zohadova as potrebný na
uebné procesy uiacich sa detí  &! ,+/-!*> ) * ,)=/% 8! uebným priestorom
nie je len trieda (! 17!/'+ + )@8! 3 % '/%'3 $+ *+/*B) A%**B)0!*B) 4 -+&+)
/' ,-! 0%/!'0 '+ & ,-! !/% /!  !(B %*/!-%>- & !2/!-%>- )/!-.'!& 7'+(3 1-</*! %$
131!*%
NEPREHLIADNITE: A /-%! 3 '/+-> .% ,(<*0&A 1B$+1*+ 14 !(<1%! %!(! +.+%/*! *
&! *+/(%1> +-#*%4*> "+-)3 6 1 /'+)/+ ,-?, ! )&A *,(<*+1*B$ )!*!& %!+1 
-0$!& ./-*! .A /-%! 3 1 '/+-B$ &! %!+1 *,(<*+1*B$ 4 *(%1+ 1! (! 1+,-! *!)&A
,-!.*! 13)! 4!*>  1 '/+-B$ +-#*%4*B$ "+-)<$ !**>$+ ,+-% '0 . /%!/+ %!(! 0 A
+.$+1 .,-1% ( . &! *+/(%1> 1B$+1*+ 14 !(<1%! %!(! +.$0&A ,+./0,*!
*!,-!/-8%/! 1+ 1%!-B$ +-#*%4*B$ "+-)<$ !**>$+ ,+-% '0  *%!'/+-> & 1 ,-%!!$0
1%!-B$ *? ,+./B8  -!., & )!.% +/+&!)+ !( 1 '/+-+)0%/!'3-!7,!'/0&A /+
8! !/% . -+1*'+ %*/!*4?1*!0% /'1 -% !*B$ '+ & .,+*/<**3$ %**+./%$  /%!8 /+
8! &! @(!8%/> & .%/0*> -+4$+ +1*%! . 0%/!'3 '/+-> 1% -!7,!'/0&! %! '+ '/?1*3
.0&!'/ 1B$+13  14 !(<1*%  *%!(!* '+ ,.?1*3 +&!'/ ,! #+#%'>$+ ,@.+!*%
0%/!(%!'
/*+1+1*%! '+*'->/*3$ 1B$+1*+ 14 !(<1?$ %!+1 1 ,(<*+$ 1B$+1*+ 14 !(<1!&
%**+./% .,+?11 0-!*?
,+8 +1*>$+ 1B'+*0 !/?
'1(%/3/+$/+ 1B'+*0
,+ )%!*+' 1B'+*0 
)%*%)<(*! '!,/+1/!*!& *+-)3 1B'+*0
*)!*< /+ 8! ,-% ./*+1+1*? "+-)0(+1*? '+*'->/*3$ 1B$+1*+ 14 !(<1?$ %!+1
,-%$(% )! * /+
5
o má diea vedie,+4* *0% . * +0 *A +'<4 /  – VÝKON
5
o to znamená vedie ,+4* *0% . * +0 *A +'<4 /  – KVALITA
VÝKONU
5 Za akých podmienok .)+.//*! . ,+)++00%/!'3 1 .,+(0,-<%. +.//*B)% !)%
/  to má diea vedie ,+4* *0% . * +0 *A
+'<4 /  –
PODMIENKY VÝKONU
5 Do akej miery to má diea vedie ,+4* *0% . * +0 *A +'<4 0-%
*'-!.(% /  – NORMA VÝKONU
Príklad:
        
   
        
         
          
              
      

       

 *.(! 0&A+) /!2/! 01< 4)! 0'<8'3 operacionalizácie výkonových štandardov
(špecifických cieov) do podoby konkrétnych výchovno-vzdelávacích cieov . 1308%/?)
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rôznych taxonómií. Kurzívou sú uvedené výchovno-vzdelávacie ciele operacionalizované
s vyuNitím taxonómie adaptovanej na rozvojové moNnosti detí do 6/7 rokov upravené poda
Frabboni a Arrigo.
NEPREHLIADNITE: Vekové lenenie (vekové ohranienie) uvádzame len orientane,
dôl2Nitejšie ohranienie neN vekové, je ohranienie rozvojovými moNnosami a schopnosami
detí.
U6LG6, . 1
Výkonový štandard (špecifický cie) z uebných osnov: Pozna, slovne opísa a umelecky
stvárni rozmanité udské innosti.
Postup pri operacionalizácii výkonového štandardu (špecifického ciea) do podoby
konkrétneho výchovno-vzdelávacieho ciea s vyuGitím taxonómie cieov:
3 – 4-roné deti: konkrétny výchovno-vzdelávací cie, napr.: Pozna rozmanité udské
innosti (kuchárka, upratovaka a pod.).
') $ '   ' -$/ #!2 !"  '- ' $ !
%# '
4 – 5-roné deti: konkrétny výchovno-vzdelávací cie, napr.: Slovne opísa rozmanité
udské innosti (pekár, murár a pod.).
$"$  '# -   !$/ '"2 #!2 !"/ $   
!5 – 6-roné deti: konkrétny výchovno-vzdelávací cie, napr.: Umelecky stvárni rozmanité
udské innosti (pekár, murár a pod.).
'"$ "$ $. &!   # !"$- / '"2 #!2 !"/
 !/ $/ $/  !" $2 )" #$/   
U6LG6, . 2
Výkonový štandard (špecifický cie) z uebných osnov: Pozna, rozlíši, priradi a triedi
dopravné prostriedky poda miesta pohybu (zem, voda, vzduch).
Postup pri operacionalizácii výkonového štandardu (špecifického ciea) do podoby
konkrétneho výchovno-vzdelávacieho ciea s vyuGitím taxonómie cieov:
3 – 4-roné deti: konkrétny výchovno-vzdelávací cie, napr.: Pozna dopravné prostriedky
– auto, lo, vlak.
&#*/$ '   $/  $2  !" $   -'# ! $&-'&
4 – 5-roné deti: konkrétny výchovno-vzdelávací cie, napr.: Priradi dopravné prostriedky
k miestu ich pohybu (auto – cesta, vlak – koajnice, lietadlo – vzduch, lo – voda).
&#*/$  '# -      $/  $2  !" $  !"# 
&#! $&#*"/  -'$ &./  ! $&-'&
5 – 6-roné deti: konkrétny výchovno-vzdelávací cie, napr.: Triedi dopravné prostriedky
poda miesta ich pohybu s vyuGitím interaktívnej tabule.
&#*/$  ".  "$ $. &!   " /  $2  !" $
!!"" !#$ '/!2 " $/  ' " "# &./ )" #$/
' !"$/  !"  &# $&"$ / $2!"$&  $2  !" $
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U6LG6, . 3
Postup pri operacionalizácii výkonového štandardu (špecifického ciea) do podoby
konkrétneho výchovno-vzdelávacieho ciea s vyuGitím taxonómie cieov
D. B. Kratwohla et al. v afektívnej oblasti:
Taxonómia výchovných cieov v afektívnej oblasti zobrazuje následnos osobnostnomotivaných, emoných a hodnotových faktorov od uvedomenia si podnetu dieaom, aN po jeho
zaradenie do hodnotového rebríka osobnosti k.N1U5< dieaa, po charakterovú vyhranenos,
teda úplnú sebaaktualizáciu. Ide o rad kategórií v priebehu procesu zvnútorovania. Afektívna
oblas osobnosti je hierarchicky usporiadaná v piatich nasledujúcich krokoch. (Kosová, 1998) Pri
plnení/dosahovaní špecifických cieov zo sociálno-emocionálnej oblasti, uiteka s demi
hierarchicky postupuje v piatich krokoch taxonómie. Nejde však o operacionalizáciu
prostredníctvom innostných slovies, dôl0Gité je, aby uiteka videla, v ktorom z piatych
krokov taxonómie sa konkrétne dieaa nachádza.
Výkonový štandard (špecifický cie) z uebných osnov: Predstavi seba a svojho kamaráta
(Ako sa voláš? Ako sa volá?).
1. Prijímanie podnetu – diea citlivo vníma a sústre uje svoju pozornos na kladenú
otázku, uvedomuje si podnet, ide tu o kognitívne vnímanie príslušného podnetu
dieaom. Diea ochotne prijíma podnet a dobrovone sa zúastní predstavovania sa.
Pri predstavovaní detí v triede diea pozorne poúva a ?;.Ní sa zapamäta si mená
predstavovaných detí. Diea vie, Ne má predstavi seba a svojho kamaráta; Ne sa to
od neho oakáva.
2. Reagovanie na podnet – v tomto kroku ide o zmobilizovanie aktívnej pozornosti: diea
si nielen všíma a pasívne prijíma podnety, ale aj reaguje. Diea sa dobrovone
zúastuje na predstavovaní sa, je dostatone zaangaNované na to, aby sa prejavilo pri
predstavovaní (nie zo strachu, pod nátlakom, ale samé od seba, na základe vlastného
rozhodnutia). Ide o decentráciu dieaa, t. j. o prejavenie jeho schopnosti odpúta sa
od jedného faktoru, prvku a zohadni aj ostatné, ktoré tvoria celok problému. Správanie
dieaa je sprevádzané radosou, nadšením, aj ke tento emocionálny prvok je
individuálny u kaNdého dieaa a dostavuje sa postupne. Diea preNíva rados z toho, N2
sa dozvedá ako sa volajú aj iné deti. Diea dokáNe predstavi a opísa seba a svojho
kamaráta/svojich kamarátov v beNných situáciách, hrách, innostiach.
3. Oce ovanie hodnoty – v tomto kroku ide o vytvorenie kladného postoja ku všetkým deom
v triede ako k sociálnej skupine (diea oceuje to, Ne uN pozná mená všetkých kamarátov,
ahšie sa mu s nimi komunikuje). Diea získa presvedenie, N2 innos (predstavovanie sa)
má význam, je dôleNitá, dochádza u neho k vnútornej motivácii k innosti (predstavovaniu
sa). Diea získa pocit spolupatrinosti ku ostatným deom v triede, je vnímané ako
konkrétna osoba, cíti sa ang.Nované a identifikované (kamaráti poznajú, alebo spoznávajú
ako sa volám). V tomto kroku dochádza ku dekontextualizácii, diea je pripravené narába
s poznatkami a vyuNíva svoje kompetencie aj mimo rámca príslušného kontextu. Diea vie,
Ne je dôleNité ma svoje meno a priezvisko. Diea dokáNe zdôvodni, preo má ono
a kamaráti svoje meno a priezvisko.
4. Integrovanie hodnoty – v tomto kroku ide o zaiatok vytvárania osobného hodnotového
systému myšlienkovým spracovaním a uvedomením si mien všetkých detí v triede. Diea
je spôsobilé uvedomova si svoje meno a priezvisko ako aj mená a priezviská všetkých
detí v triede. Vie zdôvodni výrok: )"& -  '$!- !1 0*". " ..
5. Zalenenie hodnoty do charakterovej štruktúry osobnosti – v tomto kroku ide
o vytvorenie systému (v tomto prípade mien detí v triede), diea koná na základe
presvedenia, jeho slová sú v súlade s inmi; ide tu o vrchol interiorizácie (zvnútornenia)
– diea pozná mená všetkých detí v triede aj mená uiteliek.
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U6LG6,. 4
Postup pri operacionalizácii výkonového štandardu (špecifického ciea) do podoby
konkrétneho výchovno-vzdelávacieho ciea s vyuGitím Simpsonovej taxonómie cieov
v perceptuálno-motorickej oblasti7.
Výkonový štandard (špecifický cie) z uebných osnov: Zvládnu sebaobsluGné innosti8 –
zapínanie gombíkov.
1

Vnímanie innosti, zmyslová innos – =<ANitie zmyslových orgánov – zrak, sluch,
hmat, na získanie alebo vybavenie z pamäti predstavy o budúcej motorickej innosti a na
posúdenie potreby, správnosti innosti – zapínanie gombíkov do gombíkovej dierky.

2

Pripravenos na innos – psychická, fyzická a emocionálna (ochota, motivácia)
pripravenos vykona uritú innos – naui sa zapína gombíky.

3

Napodob ovanie innosti, riadená innos – ide o zaiatoné štádium pri uení sa
komplexným zrunostiam. Uchopenie gombíka hmatom, zrakové vnímanie dierky do
ktorej gombík patrí. Tento krok zah a imitáciu (opakovanie úkonov demonštrovaných
uitekou) a pokus a omyl (viacnásobné vykonávanie uritého úkonu s cieom nájs
a naui sa správny spôsob jeho realizácie). Správnos vykonávania poNadovanej
innosti posudzuje uiteka, alebo aj diea, poda konkrétnych kritérií (perceptuálnomotorická zrunos sa prejaví u kaNdého dieaa individuálne). V tomto kroku uiteka
uplatuje zásadu primeranosti a postupnosti: napr.: málo zruné deti – veký gombík,
zrunejšie deti – menší gombík, najzrunejšie deti malý gombík.

4

Mechanická innos, zrunos – innos je vykonávaná spoahlivo, bezpene, presne,
zrune. Na tejto úrovni sa utvára zrunos v innosti. Diea prostredníctvom
motorického uenia dosahuje zrunos a presnos vykonávanej innosti – innos
je vysoko individuálna.

5

Komplexná automatická innos – komplexná, zl<Nitá innos vEN.1Ajúca vysoko
koordinované motorické pohyby je vykonávaná rýchlo, bezchybne, presne, ahko, bez
váhania, automaticky (diea toto štádium dosiahne prostredníctvom niekokonásobného
dlhodobého opakovania zapínania gombíkov na rôznych odevoch).

6

Prispôsobovanie, adaptácia innosti – diea dokáNe meni, modifikova,
prispôsobova innos v zmeneným podmienkam alebo v problémovej situácii (pri
zapínaní gombíkov kamarátovi, bábikám a pod.).

7

Tvorivá innos – vytvorenie nových spôsobov motorickej innosti, poANitie osvojených
spôsobov innosti v nových, neznámych, problémových situáciách (zapínanie gombíkov
je zautomatizované, diea si dokáNe gombíky zapnú aj jednou rukou, zapne si aj
gombíky na rukáve).

Po naformulovaní konkrétnych výchovno-vzdelávacích cieov sa plánujú stratégie
výchovno-vzdelávacej innosti, prostredníctvom ktorých sa budú výchovno-vzdelávacie ciele
dosahova a tieN uebné zdroje pre deti aj uiteky.


7 O cieoch z perceptuálno-motorickej oblasti môNeme hovori z pedagogického hadiska aj ako o dlhodobých cieoch. Ide
o rozširovanie vlastnej samostatnosti dieaa rešpektovaním závislostí viazaných na obklopujúce fyzické a sociálne prostredie.
Diea na úrovni poznania vyuNVBa jednoduchú techniku, neskôr komplexnejšiu techniku: pozoruje zapínanie gombíkov
a vedome ju zaína napodobova. Diea na úrovni porozumenia chápania na základe slovného podnetu zapína gombíky.
Diea na úrovni kritického myslenia opakovane zapína gombíky s väšou presnosou a úinnosou – ide o kontrolovanú
innos (správnos zapnutia gombíkov). Diea na úrovni tvorivého myslenia zapína gombíky najskôr ako iastone
zautomatizovanú innos, neskôr ako úplne zautomatizovanú innos s vynaloNením minimálnej energie a podáva pritom
maximálny výkon – všetky gombíky si zapne samo, správne a ešte aj pomôNe kamarátom.
8 SebaobsluNné innosti sa v materskej škole vykonávajú denne, poas celého pobytu dieaa v materskej škole, vo všetkých
organizaných formách da. Podobne ako v taxonómii cieov v afektívnej oblasti ani v tomto prípade nejde
o umelú operacionalizáciu ciea prostredníctvom innostných slovies, dôleNité je, aby uiteka videla, v ktorom z príslušných
krokov taxonómie sa konkrétne dieaa nachádza.
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Ak uiteka dobre pozná aktuálnu úrove rozvoja detí v triede, tak vie, Ne niektoré 3 – 4roné deti (mladšie deti) majú vyššiu úrove poznatkov ako je úrove poznania v taxonómii.
Znamená to, Ne ak dosahujú úrove aplikácie, analýzy, alebo hodnotenia, edukané aktivity
zameriava tak, aby sa diea naozaj rozvíjalo, aby sa posúvalo zo zóny aktuálneho rozvoja do
zóny najbliNšieho rozvoja. Platí to aj naopak, úrove poznania u 5 – 6-roného dieaa
(staršieho dieaa) sa môNe nachádza na najjednoduchšom stupni – na úrovni poznania.
Tejto skutonosti musí uiteka prispôsobi aj formuláciu výchovno-vzdelávacieho ciea.
NEPREHLIADNITE: Podmienkou toho, aby deti naplánované výchovno-vzdelávacie ciele
dosiahli je, Ne ich deti musia pozna. Preto má uiteka vGdy na zaiatku innosti,
prostredníctvom ktorej chce, aby deti ciele dosahovali/dosiahli, oboznámi s nimi (s ciemi)
deti – primerane ich rozumovým schopnostiam. Ide o to, aby diea hne od zaiatku
innosti vedelo, o sa od neho oakáva. Táto podmienka sa samozrejme neplní tak, N2
deom cie preítame. Uiteka ho oznamuje tak, aby mu deti rozumeli a boli motivované pre
jeho dosiahnutie/dosahovanie. Uiteka poas oboznamovania/navrhovania aktivít a inností
transformuje (mení) výchovno-vzdelávacie ciele do hrových cieov pre deti, ktoré sú pre deti
prijatenejšie.
Uiteka má vedie, G0
- deti sa nauia viac, ke sa aktívne zúastujú aktivít,
- deti môNu získava nezávislos, stávajú sa viac sebaregulujúcimi prostredníctvom
výchovno-vzdelávacej innosti, ktorá je vedome a rozumne (diplomaticky, obozretne,
prezieravo, takticky) podporovaná,
- deti, ktoré vyuNívajú kritické formy poznávania súvisiace so strategickým uením sa, sú
vnútorne nezávislejšie od myšlienok a názorov iných a samostatnejšie v nadobúdaní
svojich poznatkov, zruností, skúseností.
NEPREHLIADNITE: Výchovno-vzdelávaciu innos v materskej škole je potrebné plánova,
projektova tak, aby bol kaNdý de pre deti naplnený radosou, tvorivými aktivitami a
innosami, pestrými pozitívnymi zSNitkami, uNitonými poznatkami a pozitívnym pr2Nívaním
– uiteky majú plánova, projektova také pedagogické situácie, ktoré budú pre kaNdé diea
osobne významné, ím umoNnia deom aktívne sa podiea na vlastnom osobnostnom
rozvoji.
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12. Výchovno-vzdelávacia činnosť v heterogénnej triede
Miroslava Dobiasová
Potreba diferenciácie výchovno-vzdelávacích po;iadaviek vzhadom na vekové
osobitosti a individuálne rozvojové mo;nosti detí
V súasnosti sa v materských školách uplatuje rôzne zoskupenie detí do tried na základe
vnútornej organizácie materskej školy, ktorú ovplyvuje poet prijatých detí a ich vek, poet
detí s odloIenou povinnou školskou dochádzkou, zalenenie detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, poIiadavky rodiov a vplyv rôznych iných initeov.
Z toho dôvodu sa heterogénnou triedou myslí nielen trieda v jednotriednej materskej škole,
v ktorej nie je moIné iné zoskupenie detí ako na základe ich veku od 2 do 6 rokov, ale
existujú mnohé viactriedne materské školy, v ktorých sa zriaujú heterogénne triedy na
základe schopností, zruností, rozvojovej úrovne detí bez ohadu na ich vek (napr. triedy 2 –
4-roných, 4 – 6-roných, 2 – 6-roných, 3 – 5-roných detí).
NEPREHLIADNITE: Potreba diferenciácie výchovno-vzdelávacích poIiadaviek vzhadom na
vekové osobitosti a individuálne rozvojové m:Inosti a schopnosti detí má svoje
opodstatnenie tak v triedach s heterogénnou (rôznou, rôznorodou) skladbou detí ako aj
v triedach s homogénnou (rovnakou) skladbou detí.
V alšom texte budeme kvôli zjednodušeniu ;:?Iíva
a homogénna trieda.

pojem heterogénna trieda

Diferenciácia (rozlišovanie, líšenie sa) vo výchovno-vzdelávacej innosti znamená
rozlišova deti poda ich schopností a záujmov. Psychológovia a biológovia na základe
dedinosti a prostredia dokázali odlišnosti jedincov, ktoré sa prejavujú v rozdielnych
telesných a psychických vlastnostiach. Preto ak hovoríme o diferencovanom vyuovaní,
ide o taký edukaný proces, v ktorom uiteka prispôsobuje riadenie výchovnovzdelávacej innosti, obsah vzdelávania, metódy a formy práce/innosti rôznym
skupinám detí alebo jednotlivcom.
PoIiadavka pedagogickej diferenciácie v edukanom procese vyplýva z podstaty existencie
psychických rozdielností medzi de mi. Tieto rozdiely sa prejavujú v miere a zameraní ich
schopností, v aktivite, kvalite výkonu, v individuálnom tempe a v prejavoch osobnostných
vlastností.
Opodstatnenos
a dôleIitos
uplatovania diferenciácie vyplýva z rešpektovania
prirodzených rozdielov medzi de mi v intelektuálnej, citovej, pohybovej, vôovej aj
charakterovej oblasti. Tieto rozdiely sú ovplyvnené vnútornými podmienkami,
rodinou, rôznou socio-kultúrnou a ekonomickou situáciou. Medzi de mi v predškolskom veku
sú prirodzené individuálne rozdiely v dosiahnutej rozvojovej úrovni, o sa prejavuje v
edukanej innosti. Aj napriek tomu, Ie sa kaI/é die a vyvíja individuálne, deti prechádzajú
vývinovými etapami, ktoré majú spoloné znaky.
Vo výchovno-vzdelávacej innosti v heterogénnej triede sledujeme tieto metodické
roviny:
 rovina dieaa – emocionálne, sociálne, motorické, vzdelávacie potreby jednotlivých detí
sa líšia poda ich individuálnych odlišností a to najmä poda: dominantného spôsobu
vnímania, typu inteligencie, osobného pracovného tempa, prevaIujúceho typu
temperamentu, osobnostných predností (preferencií), emocionálnych, vôových,
sociálnych a charakterových hodnôt.
KaIdé die a vstupuje do vzdelávacieho procesu s vlastnými skúsenos ami, postojmi,
zrunos ami, ktoré uiteka zohaduje v procese uenia. Pomáha rozvíja rôzny potenciál
kaIdého die a a, pozorne si všíma a identifikuje potreby jednotlivých detí a pomáha im rieši
problémy spôsobom, ktorý zodpovedá ich uebnému štýlu (poda prevaIujúceho druhu
inteligencie).
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Individuálny uebný štýl napomáha dosahova lepšie výchovno-vzdelávacie výsledky na
základe preferovania postupov v uení konkrétnym die a om v danom období. (pozri
Hajdúková a kol., 2008)
 rovina uiteky – uiteka z hadiska vývinu osobnosti die a a musí vo výchovnovzdelávacom pôsobení na die a v heterogénnej triede pozna rozvojové moInosti detí
vzhadom na zmeny, ktoré sa intenzívne uskutoujú v perceptuálno-motorickej,
kognitívnej a sociálno-emocionálnej oblasti.
Dôsledné dodrIiavanie ;:Iiadavky individuálne pristupova (znamená rešpektova
špecifické vlastnosti die a a a uplatova iný = špecifický prístup) ku kaIdému die a u
v triede je charakteristickým znakom prístupu orientovaného na die a, ktorý sa v praxi
uplatuje tak, Ie uiteka plánuje individualizované innosti (zabezpeenie podmienok,
aby sa kaIdé die a vzdelávalo v súlade so svojimi schopnos ami; rešpektovanie
individuálnych rozdielov detí v spôsobe, tempe uenia, zohadovanie uebného štýlu
die a a a jeho reálnych moIností) a úlohy pre die a na základe poznania:
 vývinovej charakteristiky die a a v jednotlivých vekových obdobiach,
 vekových osobitostí predškolského die a a,
 dosiahnutej úrovne vývinu kaIdého die a a v perceptuálno-motorickej, kognitívnej,
sociálno-emocionálnej oblasti,
 záujmov, potrieb a moIností die a a.
Špecifická práca uiteky v heterogénnej triede si vBIaduje pozna vývinové charakteristiky
v oblasti:
 pohybového vývinu,
 kognitívneho vývinu,
 sociálneho vývinu a
 emocionálneho vývinu.
Tieto vývinové charakteristiky je potrebné rešpektova v edukanom procese vo všetkých
organizaných formách denného poriadku i pri realizácii edukaných aktivít, kde je
zastúpené spontánne aj zámerné – intencionálne uenie.
 rovina edukaného procesu v intenciách (zameraní, zacielení) da a jeho
stratégií – tvorba skupín je závislá od výchovno-vzdelávacích cieov, ktoré chce
s de mi dosiahnu .
Vo výchovno-vzdelávacej innosti v heterogénnych triedach preferujeme diferenciáciu ako
špecifický postup pri organizácii a realizácii edukaného procesu, ktorý rešpektuje edukané
potreby jednotlivcov alebo skupín vytvorených na základe ich rozdielnych biologických,
psychických a sociálnych predpokladov.
 rovina podmienok – príprava prostredia a príprava edukano-metodická, vz ah uiteka
– die a, die a – uiteka a die a – die a, organizané formy, metódy, zásady, materiálnotechnické pomôcky, vplyv spolonosti, médií at.
Poznanie vývinových charakteristík die a a predškolského veku pomáha uiteke pri
plánovaní, projektovaní, programovaní a realizácii výchovno-vzdelávacej innosti s de mi
v heterogénnej triede.
Z vývinovej psychológie vyberáme niektoré aspekty charakteristické pre vývin die a a
predškolského veku.

100

Výchovno-vzdelávacia činnosť v heterogénnej triede

       
 0 '%$= )9 ( )"($= +=+$ + &%'%+$$9 ( &'6- <# )"($=# +=+$%#
(&%#*  ) + %  !%& % +71 "%&), +!" )+', % (&'6+$%
+='-* ()+- !%! +2* %' "(),+ !$ -9$ < #6'
 0  '%$= )9 ( -%!%$*  #$&*"6( &'#)# -9(!+ < -6!", #$
#%)%'!, -'%+$9# !%$1)'*!)9+$, '+ &%,%+= '6) -&$  <
-()+ ( $ ($6" % &% 1&!6 *'2 '%+$%+6* $ $ $% (< &%#'$
(#%())$8+ -&9$$9 -&(* %#9!%+ %!62* '%-()'$< &&' *#, < ( '*!, )+6'
&%()*&$ ( -"&1*   '*6#%)%'! "!%+6 !%%'$6 &%,%+
  0  '%$= )9 ( '="% '%-+9  '*6 #%)%'!  ) &%(!!* < ()%  $ $
$% + $'6( $%2$!# (% -%"$=# '%)# '*-%* 1))%# +,'*  (
 %#$$)$6 '*!  # < %(+% $8 ,$!8 $6+,!, $!)%'8 &'%+$8 -'*$%()
 -6!", !*")<'$% (&'6+$ (
  0  '%$= )9 ( +='-$ '%-+9  !%%'$6 &%,%+ '*6  #$6 #%)%'!
) %!62* +,!%$6+ (&'6+$  (#%())$ "%!%#%$8 &%,, (< (#%())$8
+ %"!$9  (%("* &%*29+ < &'9%' &'%+$8 $6()'%  $&' !"+% "*
&' +* < +,'$$< ")'")* %!62* ()' !'6  )' "& !'(" .&9(/
%%+$  +$9#$ ( (&'(*  +-'()6 )"+%( $%)"+= $",-6)%'%+
$9#$  "%6"$ ) +$9# < &'#), !)%'8  *&<)" $ &'#)% &%-%'* <
) () !)%'8  -* #< $9#$   <-!% (&% $8( % $$%(%*
       
)
0 '%$8 (< #6"% (#%())$8 -6+("8 $ %(&"= %(%6 &%)'* < %
*)!, +,)+6' &%) ()%),  -& %())%! )"($8% !%$)!)* +,*29+$
$+'6"$ !%#*$!6<(#+* &%"$  &')<"$ -'!%+8% !%$)!)*% +* 
( * $ &%) +$, 6&$ &%)%+ $= ) ()% 6+ < %)6-!, )"+% '* < $
&%+"*  &%!'$
% +!* 0 '%!%+ ( *(!*)%*  &'%( %(#%())%+$ ( ) ( *+%#* < (+% 
. /  &%()*&$ $%< < +"()$< $))* =+ < )%+% $()6" $6"%+8 &%)'* <
()%)*  -& (< #&*"-9+$ #: * $ '="% +-&"$<  +,($< ()% (<
+-%'%+)8 %% &'+8% +-%'* ' &%#6 < + %!62* !%$)'%"%+ (+% 
(&'6+$
) +% +!*  0  '%!%+ (< *2 (#%())$ 1 '%-+9  ( * $ (%&$%( %+"6 )%+8
&' +, % +* < ( * $ $6-$!, +,119 )%+ &%-$6+9 #%'6"$, ())!=
 (%6"$, &'(&;(%* < ( &' )=# &'+"6# (&'6+$ $)$-9+$ (<  )%+8
+7-, $ %(&"= &'29+ < &%) !'+, ()% ( +,#=1 < %!62* +( !%$+'-6*
( #  %(&"=# &%()*&$ ( &'"2*   2! )'+$ $+*6"$ "% (!*&$%+
', % (<+(9  ( +=+$%# &%-%'$%()
)  0  '%$8 (< *2 &%#'$ (#%())$8 +,'%+$$ 1 -#$1*  ( )%+6
'62+%(  ), (< ()6" 1-"&1*  ( (%&$%( (%+"6$ &%()*&$ %+"6 <
!),  #: %#$$)$6  &%)' $%'#69  *(&%!% %+$ &%-$6+9 )%+
+ '6 *&'$%()* < (&%"*'6%+ '%+$!8% &%"+ (< +("8 (# < ( '%-&'6+ <
# < -#,(" &' *#%' ()% ( ' <( 0  '%$=# #%!62* ( *2 &'(&;(%
 ), (< )'+" 1 %!62*  !%$)'%"%+  %+"6 ()% ( +,(!,)* < !'6)! (&%',
!&)* < +1! &'+"6  ;"2)%* &%)'%*  !)+) (&'($
  !   
 0 '%$8%  +'%"9 ($-%#%)%'!8 1)6*#  -9$ &'% % 1)6
&'%&'$8% #,("$ <"%, '1 $ <'%+$ -#,("%+% &%,%+8% #,("$ #,("$
#6 ()*$= '!)'  !%$!'8)$ &%-%'$%(  $()6" +$#, # < (,$!')!= '6 -6'%+ (< "!%+8 $&'($8 - )%% ;+%*  ;"2)8 &%(!,)%+ %# $6-%' 0 +-%'
(&'6+$ +,!%$6+$ $$%() &#7  !'6)!%%6 ##%+%$6 -6'%+ %+&",+$$6
#%)9+$%(%*  %'-%)+%'$%(%* $)$-9+$ ( %(+% * <  '%-+9  < ' -"&1*  ( 

101

Výchovno-vzdelávacia činnosť v heterogénnej triede

zrozumitenos (uiteka poskytuje de om pozitívny vzor spisovnej a kultivovanej rei; re
nie je len prostriedkom sociálnej komunikácie, ale aj dôl0Iitým prostriedkom komunikácie
citov; uiteka venuje adekvátnu pozornos najprv pasívnemu a následne aktívnemu
osvojovaniu slovnej zásoby).
- U 3 – 4-roných detí pretrváva zmyslovo-pohybové myslenie a postupne konkrétnonázorné myslenie spojené s innos ou; je to obdobie otázok o je to?, preo?, ako?,
nao?; vnímanie naalej charakterizuje synkretizmus; nedokNIu podrobne analyzova
vnímaný objekt, rozleni ho na asti, spoji do uzavretého celku; vo veku 4 rokov
prechádzajú do fázy názorového, intuitívneho myslenia; zameriavajú sa na to, o videli
a o preIili, usudzujú na základe názornosti, nie sú schopné zamera pozornos na viac
neI jeden aspekt situácie súasne, predmety triedia poda jednej vlastnosti; postupne sa
spresuje zmyslové vnímanie, dokáIu dlhšie poúva a tak získava nové poznatky;
z hadiska rozvoja jazykovej správnosti reového prejavu ako aj rozširovania slovnej
zásoby dosahujú výrazné pokroky; ich pozornos je ešte nestála a krátkodobá.
- Deti 4 – 5-roné sa nachádzajú v štádiu konkrétno-názorného a konkrétno-obrazného
myslenia, ich myslenie sa spája s konkrétnym cieom, ku ktorému smeruje konanie; okolo
5. roku vstupuje die a do „veku otázok“, je Iivé, pohyblivé, zvedavé, skúmavé; ich re sa
stáva nástrojom myslenia, ich slovník je bohatší; v druhej polovici predškolského veku re
predbieha myslenie (deti ;:?Iívajú slová, ktorých obsah celkom dobre a presne
nepoznajú); tvoria vlastné, nové slová, majú vynikajúcu mechanickú pamä ; aj ke majú
krátkodobú pozornos pri riešení problémov, ak ich tento zaujme, dokáIu sa sústredi na
dlhší as; zaínajú si plánova innosti (o budú kresli at.); ich myslenie je konkrétne;
pozornos sa predlIuje; slová a texty si dokNIu zapamäta a reprodukova aj bez
pochopenia a porozumenia významu; v štvrtom roku zásadne ovládajú re a vedia ju
;:?Iíva ako dorozumievací prostriedok; koncom predškolského obdobia si osvoja
správnu výslovnos ; rozsah ich aktívnej i pasívnej slovnej zásoby sa neustále zvyšuje,
vety sa stávajú zloIitejšími, pouIívajú súvetia.
- S vývinom vyšších citov úzko súvisí u 5 – 6-roných detí zdokonaovanie pozornosti, ktorá
sa predlIuje a stáva sa zámernou; v poznávacej innosti postupne objavujú súvislosti
a vz ahy medzi predmetmi a javmi; ahšie postihujú rozdielnos vecí neI ich spoloné
znaky; na konci predškolského veku zvládnu analýzu, syntézu, porovnávanie,
zovšeobecovanie, abstrakciu – pojem, súd a úsudok; nevedia ešte presne rozlišova
podstatné (dôleIité) od nepodstatného (menej dôleIitého); majú tendenciu
k predasnému zovšeobecovaniu na základe jednej skúsenosti; zaínajú vyuIíva
abstraktné a pojmové, slovno-logické, symbolické myslenie, prechádzajú od
jednoduchých k zloIitejším pojmom, ktoré si vytvárajú na základe vlastnej skúsenosti,
stávajú sa trpezlivejšie, majú schopnos zotrva v uritej innosti primeraný as, majú
tendenciu dokoni danú innos ; uplatovaním rôznych aktivizujúcich metód sa posiluje
ich pozornos a rozvíja sa zmysel pre povinnos ; výrazne sa zdokonaujú sociálne
zrunosti a zlepšuje sa ich schopnos sociálnej komunikácie a kooperatívneho správania;
pomerne rýchlo a samostatne nadväzujú sociálne kontakty s inými de mi i dospelými;
vznikajú prvé kamarátstva, ktoré sú ešte povrchné, nestabilné, ale majú význam pre vývin
niektorých  t charakteru, napr. ohaduplnos , obetavos , ústupivos .
Charakter hier v jednotlivých vekových obdobiach
V heterogénnej triede sa nachádzajú deti s rozdielnymi moInos ami a potrebami hra sa
samostatne, s inými de mi, alebo sa zúastova spolonej hry. Uiteka má rešpektova
rozlinú úrove hry vzhadom na individuálne rozvojové moInosti a schopnosti detí
a vzhadom na ich vek tým, Ie im um:Iní realizova a usmeruje rôzne druhy hier, ale aj
rôznu úrove hier rovnakého druhu.
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Odlišnosti v hrách detí v heterogénnej triede mSIeme pozorova vo výbere a realizácii hier,
v ich obsahu, v d Ike trvania hry, v zapojení detí, vyhadávaní spoluhráov, v organizovaní
a plánovaní hry, vo vyuIívaní hraiek, predmetov a rôznych materiálnych prostriedkov.
V hrách a rôznych hrových innostiach detí sa výrazne prejavujú ich záujmy. Význam má
vývin a formovanie poznávacích záujmov, ktoré sú intenzívnejšie, ale sú zárove labilné.
- Do troch rokov Iivota dochádza k výraznému obohateniu hrovej innosti. Deti neustále
prejavujú aktivitu, experimentujú, postupne v innosti uplatujú fantáziu a tvorivos , ím
sa obyajné experimentovanie mení na zloIitejšiu innos – na hru. V tomto veku sa deti
hrajú prevaIne samé, a aj ke sa hrajú v skupine, ich hra je hrou individuálnou (hrajú sa
v podstate individuálne veda seba). Postupne pri hre vstupujú do interakcie s jedným,
neskôr s dvomi de mi. Deti postupne nadobúdajú schopnos zostavova , sklada
a rozklada jednoduché tvary, kocky, kubusy, navlieka veké tvary, v hrách predstavujú
osoby, zvieratá a innosti zo svojho okolia.
- Hra 3 – 4-roných detí trvá krátko a je pomerne jednoduchá. V hre sa prejavujú a rozvíjajú
citové vz ahy. Trojroné deti sa radi hrajú v blízkosti iných, ale neznášajú, aby im do hry
zasahovali. Hra si udrIiava individuálny ráz. V závere tretieho roku deti utvárajú v hrách 2
– 3-lenné skupinky, objavujú sa náznaky spolonej skupinovej hry, ktorá trvá iba krátko,
lebo deti rýchlo striedajú hry.
- U 4 – 5-roných detí sa rozširuje poet druhov hier a inností (pohybové, pracovné,
výtvarné, dramatické, hudobno-pohybové a intelektové innosti). Okolo štyroch rokov deti
vyhadávajú rovesníkov do hrovej innosti. Prestávajú sa hra hry veda seba a zaínajú
sa hra navzájom. Spolonú hru však nedokáIu samostatne plánova a organizova .
Uiteka pozorne sleduje hru detí a v prípade potreby citlivo a taktne zasahuje, uahuje
výber, organizáciu a priebeh skupinovej hry. Deti uI vyhadávajú spoluhráov. Veká as
hrovej innosti sa uskutouje v závislosti na interakcii s rovesníkmi. Deti sa hrajú spolu,
s tými istými hrakami, vymieajú si ich, hra je obsahovo bohatšia, jej organizácia je
zloIitejšia. Z individuálnej hry sa hra stáva skupinovou, kooperatívnou. PrevaIujú
spoloné hry a zretená organizovaná spolupráca.
- Deti 5 – 6-roné sa zapájajú do skupinovej hry, ktorú dokáIu samostatne naplánova ,
organizova , uri roly, dohodnú sa na priebehu hry a zotrva v nej dlhší as. Pä roné
deti majú tendenciu zoskupova sa do skupín poda náklonnosti, dochádza k diferencii
rolí, rozvíja sa schopnos súperi aj spolupracova , uia sa presadzova sa medzi
ostatnými de mi. Kooperatívne správanie im pomáha postupne prekonáva vlastný
egocentrizmus a v rôznych situáciách prakticky uplatova schopnos decentrácie
(odpútania sa od seba). AI ku koncu obdobia sa môIe u detí vytvori vedomie
spolupatrinosti k uritej detskej skupine.
NEPREHLIADNITE: Vývinové charakteristiky detí je uiteka povinná pozna a rešpektova
ich pri plánovaní a realizácii výchovno-vzdelávacej innosti tak v heterogénnej triede, ako aj
v homogénnej triede, nakoko všetky deti prechádzajú vývinovými etapami, ktoré majú
spoloné znaky.
Charakteristika pedagogického prístupu k deom v heterogénnej triede
Rozdielne rozvojové moInosti detí vyIadujú aj rozdielne nároky na ich fyzické a psychické
za aIenie, ktoré sa musí odrazi aj v rozdielnom prístupe uiteky k de om a v organizácii
Iivota detí.
Uebný proces v heterogénnej triede je potrebné organizova špecificky, to znamená
plánova , organizova a riadi uenie a uenie sa detí tak, aby zodpovedalo vekovým
osobitostiam kaIdej vekovej skupiny detí zaradených v triede a zárove, aby zohadovalo
individuálnu úrove kaIdého die a a a jeho rozvojové moInosti a schopnosti.
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Výchovno-vzdelávacia innos 
       na die a, ale
die a svojím prístupom k ueniu, poznatkami ako aj úrovou vedomostí významne
ovplyvuje innos uiteky. Uiteka a diea spolupracujú, prispôsobujú sa, ovplyvujú,
die a vyjadruje svoje postoje, ím spätne pôsobí na metódy práce uiteky.
Výchovno-vzdelávacia innos zah a dve dimenzie:
- obsahovú, ktorú tvoria vzdelávacie štandardy a výchovno-vzdelávacie ciele, a
- innostnú, ktorú tvorí edukaný proces realizovaný uením a uením sa.
Výchovno-vzdelávací cie má popisova konený stav, ktorý má by dosiahnutý, t. j. zmeny
v osobnosti kaIdého die a a, o je oznaované ako vedomosti a zrunosti.
Cieom je ideálna predstava toho, o sa má v innosti dosiahnu , vo všeobecnosti je to stav,
ktorý je potrebné dosiahnu , o je vzhadom na heterogénne zoskupenie detí nároné
a ovplyvuje obsah i metódy pedagogickej innosti.
Pri formulácii špecifických cieov existujú viaceré úrovne osvojenia si uiva, ktorým
zodpovedajú aj príslušné ciele. Ide o klasifikáciu cieov, ktorá sa nazýva taxonómia cieov.
Sústava cieov výchovy a vzdelávania vytvára uritú hierarchiu, v ktorej niIšie ciele
sú podriadené vyšším cieom a vyššie ciele sa dajú realizova len ak sú rozpracované
do niIších, etapovitých cieov, ktoré sú operacionalizované a rešpektujú vekové osobitosti a
individuálne rozvojové moInosti a schopnosti detí v heterogénnej triede.
Cieom uenia nie je len nieo sa naui , ale aj dosiahnu , aby deti nauenému rozumeli,
vedeli a aplikovali, analyzovali, syntetizovali a hodnotili.
Uiteka denne vo svojej práci formuluje výchovno-vzdelávacie ciele. Tieto sa poda
psychických procesov uiacich sa detí delia na kognitívne, psychomotorické a afektívne.
(Turek, 2004)
Prostredníctvom ciea sa uruje k akým zmenám má edukaný proces dospie z hadiska
rôznych stránok a úrovní rozvoja osobnosti die a a. Popis ciea okrem vyjadrenia obsahu
(názvov tém, príp. podtém) musí obsahova aj innosti detí pri osvojovaní obsahu a tieI
poIadovanú úrove osvojenia si obsahu edukácie.
Základné východisko pri diferenciácii konkrétnych inštrukcií, postupov a poIiadaviek na deti
v heterogénnej triede predstavujú didaktické zásady (cieavedomosti, aktivity, názornosti,
primeranosti), z ktorých vyplývajú štyri hlavné problémy:
 ako stanovi ciele, aby rešpektovali úrove individuálnych schopností, pripravenosti
a skúseností detí, ako aj ich pohotovos na riešenie problémov a aby boli primerane
nároné pre kaIdého jednotlivca,
 ako zahrnú všetky uebné štýly,
 ako zabezpei rešpektovanie mikro, mezo a makro sociálneho rámca edukácie
a uskutoovanie multikultúrnej sféry edukácie,
 ako stanovi edukané aktivity, aby boli zaujímavé pre všetky deti a aktivizovali ich
k innosti.
V heterogénnej triede sa uplatuje diferenciácia poda veku, priom nesmieme zabúda , Ie
deti rovnakého fyzického veku sa líšia mentálnou vyspelos ou, preto uiteka musí
rešpektova individuálne rozvojové mo;nosti a schopnosti +!;dého dieaa/všetkých
detí.
Vychádzajúc zo schopností detí, ktoré sa môIu prejavova nadaním v intelektuálnej,
umeleckej alebo praktickej oblasti, je moIné uplatova v heterogénnej triede aj
diferenciáciu poda nadania a schopností.
Zámerné uenie v heterogénnej triede je potrebné zaraova do všetkých organizaných
foriem, v ktorých cieavedomé pedagogické pôsobenie uiteky smeruje k rozvíjaniu základov
kúových kompetencií die a a. Významnú úlohu má aj spontánne uenie sa die a a, ktoré
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uiteka ovplyvuje vytváraním a zámerným navodzovaním rozliných situácií a vyuIívaním
príkladu ostatných detí, ako aj seba samej.
Edukanú aktivitu, v ktorej je zastúpené zámerné (intencionálne) uenie zaraujeme ako
súas jednotlivých organizaných foriem denného poriadku alebo ako samostatnú
organizanú formu predprimárneho vzdelávania.
MôIeme ju realizova :
1. skupinovou formou innosti/práce – skupiny sa tvoria spontánne de om sa umoIní
vlastný výber do skupín (na základe rozvojových moIností detí, na základe rodu (pohlavia),
kamarátstva, spoloných záujmov), alebo sa deti do skupín zaraujú usmernením uiteky,
ktorá vyberá deti do skupín poda vlastných kritérií (schopností detí, ich záujmov, poda
tempa práce, poda obsahu naplánovanej innosti). Poet detí v skupine uruje uiteka
poda pravidiel plánovanej edukanej hry alebo záujmovej innosti, alebo poda vlastného
uváIenia.
Skupinová, kooperatívna hra a innos um:Iuje de om osvoji si zrunosti a postoje
na plánovanie hier a inností, ich úelnú organizáciu, debu úloh, kontrolu, hodnotenie,
vzájomnú pomoc, spoluprácu, komunikáciu, povinnos , zodpovednos , toleranciu, úctu
k iným, nenásilné riešenie konfliktov.
Aby deti vedeli pracova v skupinách, postupne je potrebné rozvíja a zdokonaova u detí:
 schopnos rešpektova pokyny uiteky, reagova na úpravu prostredia, jej struné
pokyny, posunky,
 schopnos samostatne p:?Iíva pomôcky a upravi pracovné prostredie,
 schopnos reagova správne a pohotovo na slovné pokyny, návody, mimiku, gestikuláciu,
podnety od uiteky,
 samostatne rieši úlohu, hada a nájs riešenie.
2. frontálne – súasne so všetkými de mi,
3. individuálne
 samostatná práca/innos detí – die a pracuje bez priamej pomoci uiteky, musí ma
jasný cie, ktorý má dosiahnu . KaIdá samostatná innos /práca die a a musí by
uitekou priebeIne kontrolovaná (pohadom, mimikou, v prípade potreby usmernením,
pomocou at.) a hodnotená. Podstatou je samostatná a aktívna innos kaIdého die a a
Die a pracuje samostatne, individuálne, vlastným tempom. Pri individuálnej práci/innosti
uiteka zarauje napr. prácu s knihou, kreslenie, konštruktívne hry, modelovanie,
nalepovanie, triedenie, skladanie a zostavovanie celku z astí at.,
 individuálna práca/innos uiteky s dieaom – individuálny prístup, v ktorom
uiteka kladie poIiadavky na die a stanovené mierne nad hranicu jeho rozvojových
moIností, tak aby boli pre splnitené, motivujúce ho k alšiemu napredovaniu.
VyuIívanie samostatnej práce/innosti detí um:Iuje uiteke, aby súasne usmerovala,
pozorovala, facilitovala a vyuIívala situané rozhodovanie pri práci/innosti s de mi rôzneho
veku tak, Ie strieda priamu prácu/innos s nepriamou prácou/innos ou, ím zabezpeuje
efektívne vyuIívanie asu, sústavnú aktivitu detí, osvojovanie ciea a obsahu výchovnovzdelávacích inností súasne viacerými de mi.
Hry a innosti um:Iujú, aby si deti poas samostatnej práce/innosti bez priamej úasti
uiteky dokázali efektívne osvoji alebo upevni poznatky, návyky a zrunosti.
Hry a hrové innosti a aktivity, ktoré pripraví uiteka na samostatnú innos de om, musia
zodpoveda ich predchádzajúcim poznatkom, zrunostiam, návykom a skúsenostiam a deti
musia uI ma skúsenosti zo samostatnej práce/innosti.
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Efektivita takto organizovanej edukanej práce/innosti závisí od:
 cieov a úloh pre deti,
 obsahu výchovy a vzdelávania,
 pripravených a ponúknutých pomôcok,
 premysleného usporiadania detí,
 kvality vstupného, priebeIného a výstupného usmernenia, evalvácie, pedagogického
diagnostikovania,
 schopnosti detí pracova samostatne.
PriebeIne je potrebné kontrolova postupy detí, upresova ich, dop a úvodné pokyny,
rieši vzniknuté problémové situácie – pohadom, mimikou, gestikuláciou, pokynom at.
KaIdá forma práce/innosti (skupinová, frontálna, individuálna) sa uskutouje v niekokých
etapách:
 organizácia detí – uiteka oboznámi deti s cieom, o majú dosiahnu , o majú splni ,
rozdelí úlohy, a vysvetlí im, ako majú pri ich riešení postupova , príp. sa opýta detí, ako si
predstavujú realizáciu naplánovaných inností,
 vlastná práca/innos detí,
 prieb%;ná kontrola detí uitekou, príp. zvoleným vedúcim skupiny,
 personalizácia – kontrola samého seba,
 záver – zhodnotenie práce/innosti, produktov detí a sebahodnotenie.
Pri tejto organizácii je dôl0Iité rešpektova vekové osobitosti jednotlivých detí, ich schopnos
sústredi sa a zotrva pri hre, uení, pracovnej innosti, schopnos samostatne bez
dospelého rieši problémy.
Ak uiteka vyuIíva skupinovú alebo individuálnu formu organizácie výchovno-vzdelávacej
innosti musí si uvedomi , Ie samostatná innos /práca nesmie by pre jednu skupinu detí
dlhotrvajúca a vyuIíva ju aI vtedy, ke deti boli priebeIne vedené k takémuto charakteru
innosti a uI zvládajú samostatnú prácu/innos tým, Ie dokáIu rešpektova , Ie sa uiteka
venuje inej skupine detí; vedia a majú uI skúsenos , Ie po skonení práce/innosti
so skupinou bude ma uiteka as na kaIdého z nich, vypouje si záIitky detí, zhodnotí
samostatnú prácu/innos , pomôIe im a usmerní ich v prípade potreby.
Pri samostatnej práci/innosti detí je nevyhnutná úas uiteky (priama, nepriama)
vzhadom na vývinové osobitosti detí, ich rozdielnu schopnos sústredi sa, zotrva pri jednej
innosti, schopnos plni úlohu samostatne, bez pomoci dospelého rieši problém.
KaIdú skupinovú prácu uiteka navodí, motivuje deti, poskytuje im návody, priebeIne
kontroluje postupy detí, koriguje, usmeruje a dop a pokyny, rieši vzniknuté problémové
situácie, hodnotí výsledky samostatnej práce/innosti detí.
V kaIdej organizanej forme sa pristupuje k de om diferencovane. Vzhadom na vývinové
osobitosti a individuálne rozvojové moInosti a schopnosti detí sa vyberá a uruje cie, obsah,
metódy, d Ika innosti.
Rozdielna štruktúra organizaných foriem výchovno-vzdelávacej innosti v heterogénnych
triedach vzhadom na ich špecifickú organizáciu a obsah, vyIaduje vysoké nároky
na riadiacu prácu uiteky, ktorá vytvára ich štruktúru a riadi výchovno-vzdelávaciu innos .
Od uiteky v heterogénnej triede sa vo výchovno-vzdelávacej innosti vyIaduje, aby sa
pridrIiavala nasledovných princípov:
 proaktívnos – automatický predpoklad uiteky, Ie kaIdé die a je iné (osobnostná zrelos
kaIdého die a a ovplyvuje pedagogický prístup k nemu),
 prevaha kvality nad kvantitou,
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 odborne a metodicky pripravi výchovno-vzdelávaciu innos tak, aby bolo zrejmé, kde
a kedy bude realizova a plni naplánované výchovno-vzdelávacie ciele a innosti,
podpora multipodnetnosti postupov, procesov a produktov uenia a uenia sa,
 zameranos na die a, pútavos , zmysluplnos , významnos , premyslenos , vhodná voba
edukaných zásad, metód, didaktických prostriedkov,
 schopnos situaného rozhodovania, inšpiratívnos a obohatenie – vytváranie toku
inností a konkrétnych pokynov medzi celou triedou, skupinou a individuálnymi
skúsenos ami jednotlivých detí,
 organickos – vzájomné ovplyvovanie a vzájomné uenie sa.
Uvedené princípy a poIiadavky vyIadujú následne zmenu štýlu uenia sa die a a, ale aj
uenia uiteky, modifikáciu zaznamenávania pokynov, vyuIívanie rôznych zdrojov
informácií, zmenu úpravy prostredia, uprednostovanie rôznych alternatívnych metód,
stratégií, zaloIených na rôznorodosti, flexibilite, kooperácii a celkovej zmene výchovnovzdelávacej innosti.
Aby sa deti vedeli hra , organizova hry, dosahova vytýené výchovno-vzdelávacie ciele
a realizova aktivity samostatne, musí uiteka postupne vytvára a rozvíja u detí:
 organizané schopnosti,
 schopnos pohotovo a správne reagova na pokyny a podnety uiteky k hre, innosti,
aktivite (na mimiku, gestikuláciu, slovný pokyn),
 schopnosti a zrunosti pochopi cie, na základe návodu nájs samostatné riešenie
a dodrI, správny postup pri riešení úlohy,
 schopnos posúdi správnos postupu, porovna svoj postup s postupom iných detí,
objavi nesprávny postup a zmeni ho v priebehu hry, innosti, aktivity v snahe splni
úlohu, dosiahnu výchovno-vzdelávací cie.
Nenahraditeným initeom ovplyvujúcim výchovno-vzdelávaciu innos , sú okrem
organizaných foriem aj materiálne vyuovacie prostriedky (uebné pomôcky, didaktická
technika at.), ktoré um:Iujú ahšie, efektívnejšie a trvalejšie osvojovanie poznatkov,
návykov a zruností. Podnecujú, rozvíjajú a udrIiavajú záujem detí o osvojovaný obsah
a aktivizujú poznávacie procesy (tvorivé hadanie spôsobov dosahovania cieov, plnenia
úloh) a re.
Uiteka si musí vopred premyslie v ktorom ase, v ktorej organizanej forme v rámci da
bude realizova plánované innosti, hry a edukané aktivity, premyslí si realizáciu výchovnovzdelávacej innosti a aktivít vzhadom na vekové zloIenie detí v triede s rešpektovaním
rozvojových moIností jednotlivých detí:
 v priamom riadení inností detí – uiteka navodzuje, riadi, je úastníkom plánovanej
innosti so všetkými prítomnými demi súasne, frontálne (innosti, ktoré @BIadujú
priamu úas uiteky a efektívna je úas všetkých detí),
 v priamom riadení inností detí – uiteka navodzuje, riadi, je úastníkom plánovanej
innosti so skupinou detí, alebo individuálne s jedným die a om (plánuje
oboznamovanie s innos ami, opakovanie inností, ktoré vyIadujú priamu úas uiteky
a efektívna je úas skupiny detí),
 v nepriamom riadení inností detí – uiteka navodzuje, nepriamo riadi (facilituje) innos
v skupine detí, alebo individuálne (predpokladá sa, Ie innosti sú pre deti známe, deti
ich zvládajú samostatne).
Výchovno-vzdelávacia innos v materskej škole (zohaduje špecifiká uenia a uenia sa
v predškolskom období) zah a rozmanité pedagogické situácie:
 spontánne hrové inností detí,
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 pedagógom plánované, priamo riadené aktivity, hry a hrové innosti,
 pedagógom plánované, nepriamo riadené aktivity, hry a hrové innosti, ktoré sa realizujú
vo všetkých organizaných formách.
Hry a hrové innosti sú spontánne alebo uitekou navodzované hry a hrové aktivity detí,
ktorých cieom je citovo deti uspokojova a nap a rados ou. Zaraujeme ich do denného
poriadku aj v dopoludajšom, aj odpoludajšom ase. Deti obmedzované v hre sú
nepokojné, nervózne, nesústredené, lebo nebola uspokojená ich prirodzená potreba hry.
Naopak, dostatok asu na hry a ich správne riadenie (plánovanie, organizovanie,
motivovanie, vedenie, vyhodnocovanie, spätná väzba) sa prejavuje v napredovaní rozvoja
základov kúových kompetencií. Hra ako forma, prostriedok a metóda má významné miesto
vo výchovno-vzdelávacej innosti materskej školy. Uiteka v nej nájde vea moIností, ako
individuálne poznáva , usmerova a rozvíja deti. Ak chce v edukácii hru vyuIíva , musí ju
dobre pripravi a naplánova ešte pred jej realizáciou, o vyIaduje dokonalé poznanie
kaIdého die a a a jeho záujmov. Uiteka musí zisti , pozna (diagnostikova ) aktuálnu
vývinovú/rozvojovú úrove hrania sa detí, stanovi cie hry (aj s pomocou detí), o majú deti
dosiahnu , aké kompetencie majú získa alebo si rozvíja v hre, stanoví spolu s de mi
pravidlá hry, ktoré musí prezentova de om pred zaatím hry; premyslí si postup a vyuIije
skúsenosti a kompetencie, ktoré deti uI získali a môIu ich uplatni v hre. PriebeIne
monitoruje priebeh hry a dopredu plánuje ako bude hru hodnoti a aké bude ma oakávania
od hodnotenia hry de mi.
Hra v edukanom systéme materskej školy:
 plní úlohu socializaného initea,
 um:Iuje die a u zaradi sa do detskej skupiny a
 um:Iuje die a u nadväzova priateské vz ahy.
Die a sa prostredníctvom spontánnej hry prirodzene uí. Do hry projektuje svoje Ielania,
realizuje sa poda svojich aktuálnych rozvojových moIností, skúseností a záujmu, v hre
odráIa udalosti zo Iivota, ale aj svoj vz ah k nim. Uplatuje svoje potreby nieo robi /ini ,
podiea sa, hada , poznáva , z,Iíva sebarealizáciu. Súas ou hier a hrových inností môIu
by aj vopred plánované edukané aktivity. Hra a uenie sa sa interaktívne ovplyvujú.
Die a sa hrá a súasne sa uí. Poznatky detí sú kvalitatívne ovplyvnené obsahom hier.
(Podhájecká, 2008)
Pri 2 – 3-roných de och musí uiteka rešpektova vekové zvláštnosti individuálnej hry
s postupným, nenásilným zapájaním detí do malých skupín. Die a do hry nenúti, nechá ho,
aby sa primeranú dobu prizeralo hre vrstovníkov alebo 4 – 6-roných detí, postupne
podporuje jeho snahu hra sa s ostatnými. V heterogénnej triede uiteka podnecuje 4 – 6roné deti k výberu náronejšieho obsahu hier, diferencuje poIiadavky na hry, aby sa hry
nestali stereotypnými. V spoloných hrách detí dbá, aby 4 – 6-roné deti neobmedzovali
aktivity 2 – 4-roných detí v hre, aby tieto deti v hre neplnili len pasívne úlohy.
V edukanom procese môIeme nenásilným zaleovaním vyuIíva pri oboznamovaní
s novými poznatkami, pri prehlbovaní poznatkov a zruností detí, aj pri ich fixácii vo všetkých
organizaných formách denného poriadku edukanú hru. Hranie novej edukanej hry @Idy
vedie a usmeruje uiteka, ktorá sleduje plnenie naplánovaných edukaných úloh.
Po viacnásobnom opakovaní dochádza k fixácii poznatkov a k rozvinutiu kompetencií
die a a.
Pôvodne edukaná hra sa postupne stáva spontánnou hrou, deti ju zaraujú do repertoáru
svojich beIných hier. Pri všetkých innostiach poskytujeme de om dostatok príl0Iitostí
na pohybovú aktivitu a obmedzujeme dlhšie trvajúce hry pri stole. Príl0Iitos na voné hry
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dávame de om aj v ostaných organizaných formách denného poriadku. Hry a hrové innosti
zaraujeme aj ako súas napr. pobytu vonku.
Pohybové a relaxané cvienia obsahujú zdravotné cviky, relaxané a dychové cvienia.
Patria k vopred plánovaným aktivitám, preto je vhodné dopredu premyslie štruktúru
a organizáciu ich uskutoovania vzhadom na pohybovú vyspelos detí a ich vek.
Pri realizácii pohybových a relaxaných cviení je potrebné dôsledne dodrIiava zásady
psychohygieny.
Pohybové a relaxané cvienia v heterogénnej triede sa diferencujú z hadiska obsahu
(výberu cvikov), metód a d ;+y trvania.
Pri zostavovaní pohybového a relaxaného cvienia je potrebné rešpektova pedagogické
zásady s dôrazom na zásadu primeranosti (dávkovanie cvikov, ich zacvienie uitekou)
a postupnosti, dba na správny výber cvikov vzhadom na vek detí/vývinové osobitosti detí
(aby sa zabezpeilo precvienie všetkých svalových skupín; nezabúdame na zmeny postojov
a polôh, relaxáciu a dychové cvienie, zaraovanie zmeny smeru vykonávania pohybu).
Na realizáciu pohybového a relaxaného cvienia uiteka prispôsobí prostredie, premyslí
štruktúru (obsah), organizáciu.
Neprimerané a nároné ;:Iiadavky pre 2 – 4-roné deti, by mohli pri cviení, ktoré
nezodpovedá fyzickým a mentálnym moInostiam týchto detí, ohrozi vývoj detského
organizmu. Naopak, neúmerne nízke poIiadavky nepodnecujú 4 – 6-roné deti k dostatonej
pohybovej aktivite, a dochádza k ich zaostávaniu. Úlohou uiteky je pozna zdravotný stav
detí a úrove rozvinutia ich pohybových zruností a pohybových schopností. V záujme
zdravého telesného rozvoja detí zaraujeme s 2 – 4-ronými de mi cvienie s riekankami,
ktoré je postupnou prípravou na zapájanie sa do spoloných pohybových inností
vykonávaných s vy?Iitím telovýchovného názvoslovia. I pri vyuIití riekaniek je potrebné
prioritne rešpektova zásady primeranosti a postupnosti, dba na dostatoné dávkovanie,
napr. opakovaním riekankových sekvencií.
V heterogénnej triede je nevyhnutné pri realizácii pohybových a relaxaných cviení
diferencova po;iadavky pre jednotlivé vekové skupiny detí. Pohybové a relaxané
cvienia sa môIu realizova so všetkými demi naraz, alebo so skupinami detí, napr.
poda veku.
Vo frontálnej forme pohybového a relaxaného cvienia je dôleIité vhodné organizané
usporiadanie detí v priestore triedy (telocvine), v ktorej sa cvií. Napr. vzadu cviia 4 – 6roné deti, vpredu 2 – 4-roné deti, alebo po pravej a avej strane uiteky, sú rozdelené deti
poda veku a poda individuálnych rozvojových moIností a schopností jednotlivých detí (aby
mala dobrý prehad o všetkých de och).
Najastejším spôsobom sa diferenciácia uskutouje z hadiska obsahu realizovanej
pohybovej innosti. Uiteka diferencuje pohybové cvienie tým, Ie zarauje rozdielnu
polohu pri vykonávaní pohybu detí (ako východiskovú volí pre 2 – 4-roné deti nízku alebo
niIšiu polohu (kak, sed), pre 4 – 6-roné deti vyššiu alebo vysokú polohu (sed, stoj).
Niektoré pohyby – zdravotné cviky môIu vykonáva deti spolone, v ase cvienia
náronejších cvikov 4 – 6-ronými de mi 2 – 4-roné deti relaxujú alebo pozorujú cvienie
4 – 6-roných detí.
Diferenciácia z hadiska potu zaradených a vykonávaných prirodzených pohybov
sa realizuje ak sa napr. od 2 – 4-roných detí poIaduje menší poet cvikov, tieto deti
sú postupne vylenené z cvienia/necviia, ale vykonávajú im primeranú innos (napr. hru
s konštruktívnym materiálom at.) a 4 – 6-roné deti pokraujú v cviení.
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Diferenciácia z hadiska potu opakovaní pohybov sa uplatuje tak, I0 2 – 4-roné deti
vykonávajú pohyb alebo prirodzený cvik menejkrát (napr. 3 – 5 krát) ako 4 – 6-roné deti
(napr. 4 – 6 krát), alebo pohybovo vyspelejšie deti.
alším spôsobom je diferenciácia, ke v tej istej polohe (v sede, kaku, ahu) cviia všetky
deti, ale z hadiska obsahu rozdielny cvik (napr. 2 – 4-roné deti cviia vo vzpore kamo –
hrudný predklon a hrudný záklon – maiku, 4 – 6-roné deti v polohe podpor kamo
na predlaktí striedavo vykonávajú úklon vpravo, vavo, pozrie sa na päty).
Cieom záveru pohybového a relaxaného cvienia je upokoji detský organizmus
po predchádzajúcom fyziologickom za aIení, preto je vhodné na záver zaradi pohybovú
hru, pohyb v rytme hudby alebo spevu, pohybovú improvizáciu, tanec, sú aIenie. Túto as
pohybového cvienia je vhodné zaraova za úasti všetkých detí (2 – 4-roné deti sa môI?
vráti /zapoji spä do hry alebo pohybového cvienia).
Pohybové a relaxané cvienia v skupinách sa realizujú rozdelením detí (poda veku
a pohybovej vyspelosti) na dve skupiny (prípadne aj tri skupiny poda zloIenia detí v triede).
Štruktúra pohybového a relaxaného cvienia je volená pre kaIdú skupinu zvláš vzhadom
na ich vek a pohybovú vyspelos . Skupina necviiacich detí sa venuje hrám. Táto forma
organizácie pohybového cvienia je nároná na prácu uiteky, ktorá upriamuje svoju
pozornos na cviiace a súasne aj na hrajúce sa deti. V skupinovej forme pohybového
cvienia sa môIe vyuIíva s 2 – 4-ronými de mi cvienie na riekanky, motivované cvienie,
a so 4 – 6-ronými de mi sa môIe realizova náronejšie pohybové cvienie s pouIívaním
odbornej telovýchovnej terminológie, s vyuIitím hudby.
innosti zabezpeujúce ;ivotosprávu sa realizujú v pevne stanovenom ase. as
podávania jedla sa stanovuje poda podmienok prevádzky materskej školy. V niektorých
heterogénnych triedach sa na základe špecifických podmienok organizácie a realizácie
jednotlivých organizaných foriem denného poriadku a priestorových podmienok (uiteka
musí ma prehad o všetkých de och) uplatuje aj ich skupinová realizácia. Zo strany
uiteky je potrebné rešpektova a zabezpei bezpenos a ochranu zdravia všetkých detí
(táto organizácia sa vyuIíva napr. vtedy, ke sa vyuIíva skupinová forma realizácie
pohybového a relaxaného cvienia). Z hadiska zabezpeenia zdravej Iivotosprávy je
potrebné zabezpei realizáciu pitného r%;imu. De om je potrebné vytvori také moInosti,
aby sa mohli kedykovek napi , lebo pitný reIim má vplyv na koncentráciu pozornosti,
na telesný a duševný výkon die a a. Dostatok asu venujeme vytváraniu a upevovaniu
hygienických a kultúrnych návykov ako aj návykov sebaobsluhy.
Predprimárne vzdelávanie sa realizuje prostredníctvom organizanej formy – edukanej
aktivity.
Edukaná aktivita je navodená uiteom/kou ako cieavedomá, systematická, zmysluplná,
konkrétna výchovno-vzdelávacia innos .
V edukanej aktivite je zastúpené
 spontánne – situané uenie a na základe vhodnej a úinnej motivácie,
 cieavedomé, zámerné – intencionálne uenie.
Uiteka vyuIíva v edukanej aktivite situané rozhodovanie, t. j. schopnos pohotovo
reagova na potreby a záujmy detí ako aj na ich rozdielnu rozvojovú úrove (vyuIíva sa
uitekou nenásilne aj v iných organizaných formách denného poriadku). Uiteka vlastným
improvizaným umením reaguje na pedagogické situácie a vyuIije ich na rozvíjanie
osobnosti detí v niektorej oblasti rozvoja alebo vo všetkých súbeIne.
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V edukanej aktivite uiteka uplatuje zásady: cieavedomosti, aktivity, názornosti,
a výrazne zásadu primeranosti.
Postavenie uiteky je nedominantné, uiteka i die a sú v role subjektu a die a striedavo
v role i objektu výchovy a vzdelávania. Die a u sa um:Iuje o najviac slobodného, napr.
reového, pohybového, hudobno-pohybového, výtvarného, dramatického, hudobnodramatického, at. prejavu. Pri realizácii edukanej aktivity je dôleIité, aby sa die a mohlo
za kaIdých okolností nenásilne ui a preIíva 8>;itky a pocity úspechu.
asové trvanie edukanej aktivity v heterogénnej triede má rešpektova potreby die a a
a moInú d Iku udrIania pozornosti vzhadom na vývinové osobitosti detí. Edukaná aktivita
nesmie deti pre!;ova.
Z toho dôvodu je vhodné vyuIíva z hadiska organizácie a realizácie edukanej aktivity
rôzne spôsoby jej realizácie:
 frontálne,
 skupinovo,
 individuálne (alebo kombináciu uvedených spôsobov) v rôznych organizaných
formách denného poriadku.
Edukané aktivity sa v heterogénnej triede mô;u diferencova z hadiska obsahu, metód
a d ;+y trvania.
Ak sa realizujú frontálne (súasne so všetkými de mi) z hadiska obsahu sa diferencujú
výchovno-vzdelávacie ciele, úlohy, otázky, problémy, obsah jednotlivých inností
(pracovných, výtvarných, grafomotorických) vzhadom na individuálne m:I9:=ti a schopnosti
detí.
Pri realizácii edukanej aktivity frontálne so všetkými de mi ide o priamo riadenú
edukanú innos uitekou (napr. spolone poznávajú, rozlišujú a urujú na obrázku
na základe uI predchádzajúceho priameho pozorovania niektoré domáce, lesné a exotické
zvieratá). Vzhadom na vývinové osobitosti 2 – 4-roných detí (as sústredenia a udrIania
pozornosti) je vhodné postupné vyleovanie 2 – 4-roných detí do individuálnych alebo
skupinových hier alebo inností na základe ich vlastného výberu, alebo do hier a inností
pripravených a navodených uitekou s uritým cieom (napr. súvisiacich s témou, obsahom
edukanej aktivity (zvieratá) – z obrázkových kociek stava zvieratá, prezera obrázkovú
kniIku o zvieratách, hada v detskej encyklopédii domáce a lesné zvieratá at.). Deti 4 – 6roné pokraujú v pôvodnej innosti, rozlišujú, triedia alšie zvieratá a ich mláatá,
zdôvodujú aj ich úIitok – napr. zhotovením (dokonením) pojmovej mapy; poda uváIenia
uiteky je moIné nepriame riadenie inností uitekou bu vylenených detí alebo detí, ktoré
dokonievajú alebo tvoria pojmovú mapu. V takejto situácii vyuIije aj situané rozhodovanie
na základe vzniknutej situácie.
Iným variantom realizácie edukanej aktivity v heterogénnej triede je, ke uiteka edukanú
aktivitu zane realizova iba s 5 (4) – 6-ronými de mi. Deti 2 – 4-roné sa v tom ase ešte
venujú hrám, alebo iným innostiam a uiteka postupne priberá, zaleuje aj tieto deti
do edukanej aktivity. asto sa stáva, Ie 3 – 4-roné deti sa samé na základe vlastného
záujmu zaraujú do realizovanej innosti, alebo 2 – 3-roné deti pozorujú innos ostatných
detí.
Edukaná aktivita v heterogénnej triede sa môIe uskutoova aj skupinovo a individuálne
rozdelením detí (poda veku a individuálnych rozvojových moIností a schopností)
na skupiny, ktoré plnia naplánované ciele rôznym spôsobom napr.:
1. skupina – priamo riadená edukaná innos uitekou – rozlišujú a zdôvodujú úIitok
domácich zvierat,
2. skupina – ostatné edukané innosti v skupinách sú nepriamo riadené uitekou:

111

Výchovno-vzdelávacia činnosť v heterogénnej triede

3. skupina – triedenie zvierat do skupín na domáce, lesné a exotické (poda individuálnych
rozvojových moIností a schopností detí), niektoré deti individuálne triedia aj vtákov, iné
die a prirauje len mláatá domácim zvieratám at.,
4. skupina – modeluje „dvor starej mamy“ (domáce zvieratá),
5. skupina – zhotovuje domáce alebo lesné zviera z odpadového materiálu (koIenka,
koIušina, perie, korok at.).
Pobyt vonku obsahuje rôzne hry (spontánne aj riadené), pohybové aktivity, vychádzky,
edukané aktivity, sezónne innosti, pohybové innosti na náradí, hry v piesku, hry a hrové
innosti at.
Ak sa pobyt vonku realizuje len v prítomnosti jednej uiteky z dôvodu, Ie sa uitekám
vzhadom na d Iku prevádzky materskej školy neprekrýva as realizácie pobytu vonku (jeho
as prípadne celý pobyt vonku), rozdielne poIiadavky pre 2 – 4-roné a (4) 5 – 6-roné deti
musí uiteka sk bi do jeho optimálnej organizácie pre obidve vekové skupiny. Ideálna je
situácia, ke sa pobytu vonku zúastujú obe uiteky, vtedy je moIné organizova pobyt
vonku v dvoch skupinách. KaIdá skupina môIe ma iný obsah, alebo ten istý prispôsobený
veku, individuálnym schopnostiam a záujmom detí, realizovaný s vyuIitím iných foriem,
organizácie, pomôcok at. Obidve skupiny mSI? ma as pobytu vonku spolonú a as
diferencovanú. Vychádzka musí ma dobre pripravenú a premyslenú nápl. Obsah a d ;+a
vychádzky závisí od vývinových špecifík a individuálnych moIností a schopností detí.
Cieom vychádzky je zoznamova deti s rôznymi javmi, rozširova okruh ich skúseností.
VyuIívame ich na poznávanie okolitého prostredia, prírody, spájame ich s rozprávaním
a sledovaním pozoruhodností, vychádzkou do prírody um:Iujeme de om poúva ,
rozlišova , poznáva zvuky, zdroj zvuku, urova smer odkia prichádzajú. Pri plánovaní
pobytu vonku alebo vychádzky v prírode je potrebné prihliada na roné obdobie a poasie.
Pobyt vonku sa neskracuje ani pri chladnejšom poasí, ale organizujú sa také hry
a innosti, pri ktorých sa deti môIu pohybova . Vhodné sú hry s rôznym náradím a náiním.
V chladnejšom poasí sú vhodné hry s loptou. V letných mesiacoch um:Iujeme de om
poas pobytu vonku hra sa hry s vodou, obúbené tvorivé hry. Hry s vetrom um:Iujú
de om spoznáva prírodné javy, vlastnosti vetra, jeho silu, pohyb a smer. Pri hrách
s pieskom je potrebné de om poskytnú rozmanité náradie a materiál, piesok vyIaduje
prípravu na hry v om (navlhenie), istenie a pravidelné vymieanie piesku z hadiska
zabezpeenia zdravia detí. V zimných mesiacoch hry so snehom um:Iujú rozvíja fantáziu
detí v rôznych hrách a innostiach pri stavbách v snehu, odtláaní stôp do snehu,
vyšapávaní obrazcov, rôznych vzorov, maovaní do snehu, sledovaní stôp v snehu
(udských, zvieracích), sledovaní vytvárania cencúov, topení adu, hraní s vodou, adom,
sledovaní úinku tepla a mrazu (zam zanie naplnených nádob vodou), adových kvetov
na oknách. innosti realizované poas pobytu vonku v zimných mesiacoch vyIadujú
pripravi vhodné prírodné podmienky, školský dvor pre ich realizáciu aj z hadiska
zabezpeenia bezpenosti detí.
Odpoinok sa realizuje v závislosti od potrieb detí heterogénnej triedy, s minimálnym
trvaním odpoinku 30 minút pre 5 – 6-roné deti a súasne vzhadom na zvýšenú potrebu
spánku 2 – 4-roných detí uskutoovaním/zabezpeením spánku na lôIku pre tieto deti.
Diferencovanú d Iku odpoinku je moIné zabezpei premyslenou organizáciou postupným
ukonovaním odpoinku 5 – 6-roných a postupným vstávaním 2 – 4-roných detí.
Zostávajúcu as odpoinku 5 – 6-roných detí je moIné vyplni rôznymi hrami a hrovými
innos ami tak, aby deti, ktoré nepoci ujú potrebu odpoinku nerušili pokojný odpoinok
alebo spánok mladších detí. Z hadiska zabezpeenia bezpenosti a ochrany zdravia detí
uiteka poda konkrétnych podmienok materskej školy premyslí organizáciu a vytvorí také
podmienky, aby mala neustály prehad o všetkých de och.
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Do odchodu detí domov sa organizujú hry a hrové innosti poda miestnych podmienok o
najviac vonku (vzhadom aj na poveternostné podmienky). Menší poet detí a neskoršie
popoludní sa odporúa vy?Iíva na individuálnu prácu, na nadväzovanie bliIších citových
kontaktov, na pokojné rozhovory a radostné rozprávanie s de mi. Priebeh innosti
do odchodu detí z materskej školy by mal v maximálnej miere zabezpeova takú pohodu
die a a, aby odchádzalo domov s pocitom uspokojenia z preIitého da a tešilo sa na alší
de.
Osobitosti v plánovaní, projektovaní, programovaní výchovno-vzdelávacej innosti
v heterogénnej triede
Heterogénna trieda detí je tvorená v materskej škole de mi rôzneho veku, s rozdielnou
rozvojovou úrovou, priom kaIdé die a je špecifickou osobnos ou z hadiska biologickopsychologického vývinu. Preto je potrebné výchovno-vzdelávaciu innos plánova, riadi
a organizova tak, aby bola primeraná pre k,Idé die a, o vyIaduje od uiteky pozna
individuálne osobitosti kaIdého die a a a na základe ich poznania pristupova k die a u.
Poznanie a rešpektovanie individuálnych osobitostí detí vyús uje do aplikovania
diferencovaného vyuovania a diferencovaného prístupu k nim.
Zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania ovplyvuje plánovanie výchovno-vzdelávacej
innosti, ktoré je špecifické v kaIdej heterogénnej triede. Materská škola si pri dodrIaní
všeobecných zásad plánovania výchovno-vzdelávacej innosti nájde a zvolí pre u
najoptimálnejší spôsob plánovania, projektovania a programovania výchovno-vzdelávacej
innosti z hadiska rozsahu, asového trvania i obsahu, ktorý rešpektuje vlastné podmienky
a vyhovuje uitekám.
Pri formulovaní konkrétnych výchovno-vzdelávacích cieov v plánoch výchovno-vzdelávacej
innosti vychádzajú uiteky zo špecifických cieov stanovených vo výkonových štandardoch,
t. j. z cieov stanovených v uebných osnovách školského vzdelávacieho programu –
prispôsobujú ich aktuálnej rozvojovej úrovni detí a ich formulácia má zabezpeova
rozvíjanie poznania, porozumenia, aplikácie, analýzy, syntézy, tvorivosti a hodnotenia.
innosti a aktivity musia by plánované, aby sa die a mohlo aktívne podiea na ich tvorbe,
realizácii, aby ich samo vyhadávalo.
Spojenie ciea a obsahu vo výchovno-vzdelávacej innosti sa uskutouje prostredníctvom
uplatovaných metód a ich výsledkom sú zmeny vo vedomostiach, zrunostiach, postojoch
a osobnostných vlastnostiach die a a.
Obsah edukaných aktivít má v predškolskom veku rámcový charakter, jeho detailná
konkretizácia je v kompetencii uiteky, o sa prejavuje v jej pedagogickom majstrovstve.
V dobrom pláne (Podhájecká, 2008) sa prelína to, o chceme deti naui , s tým, o deti
poznajú zo skutoného Iivota, a o ich zaujíma. Uiteka vychádza z poznatkov detí, z ich
zóny aktuálneho rozvoja (Vygotskij), aktuálnych záujmov a poskytuje im dostatok asu
na skúmanie, hadanie a experimentovanie s predpokladom posúvania vývinu die a a
do zóny najbliIšieho rozvoja. (Vygotskij)
Pedagogická práca uiteky a úrove vývinu detí závisí od kvality naplánovania a prípravy
edukaných aktivít, inností a hier pre deti.
Pri plánovaní výchovno-vzdelávacej innosti v heterogénnej triede sa predpokladá
uplatovanie        s vytvorením priestoru na alternatívnos
v obsahu, uplatovaných stratégiách výchovno-vzdelávacej innosti a organizácie výchovnovzdelávacej innosti.
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V procese výchovy a vzdelávania detí predškolského veku je hlavným edukaným nástrojom
edukaná hra. Jadro edukaného procesu tvorí hra a hrová aktivita, ktoré sú jeho hlavnou
innos ou, ale len jedným z prostriedkov ktorými sa realizuje.
NEPREHLIADNITE: Plánovanie výchovno-vzdelávacej innosti v heterogénnej triede sa
riadi postupmi, zásadami a pokynmi uvedenými v kapitole Plánovanie, projektovanie,
programovanie výchovno-vzdelávacej innosti.
V heterogénnej triede si konkrétny obsah výchovy a vzdelávania osvojujú súasne viaceré
vekové skupiny detí, s rozdielnou rozvojovou úrovou. Výchovno-vzdelávacia innos
v heterogénnej triede sa plánuje z uebných osnov školského vzdelávacieho programu
z rovnakého obsahového celku ale diferencovane, o znamená Ie výkonový štandard
(špecifický cie) sa operacionalizuje poda taxonómií pre jednotlivé vekové skupiny detí
v konkrétnej triede do podoby konkrétneho výchovno-vzdelávacieho ciea rešpektujúceho aj
ich rozvojovú úrove.
Pri plánovaní, organizácii a riadení výchovno-vzdelávacej innosti je jednou
z najzávaInejších chýb nedôsledná diferenciácia operacionalizovaných výchovnovzdelávacích cieov.
Kúovým prvkom plánovania výchovno-vzdelávacej innosti je sledovanie nadväznosti,
prepojenos a kontinuálnos všetkých plánovaných aktivít a inností v rámci celého
školského roka.
NEPREHLIADNITE: Rešpektova kaIdé die a ako neopakovatenú a jedinenú udskú
bytos je profesionálnou povinnos ou a zodpovednos ou kaI/ej uiteky.
Výchovno-vzdelávacia innos uiteky v heterogénnej triede je vemi nároná a kladie
vysoké nároky:
 pri formulovaní a uskutoovaní výchovno-vzdelávacích cieov a
 na jej odbornú pripravenos , teoreticko-praktickú erudovanos , pedagogické majstrovstvo
i na jej osobnostné vlastnosti.
Nároná je voba stratégií výchovno-vzdelávacej innosti a ich úelné a úinné vyuIitie,
voba pomôcok, ale aj diferencovanie poIiadaviek na deti a zohadovanie ich individuálnej
vyspelosti. Poznanie záujmov a moIností die a a, úrovne jeho poznania, poznanie
predchádzajúcich skúseností patria k významným prvkom uitekinej pedagogickej innosti.
Ich vyuIívanie patrí k pedagogickému majstrovstvu a má vyús ova do vzájomnej súinnosti
uiteky a die a a, v ktorej uiteka ovplyvuje die a cez jeho vnútorné psychické podmienky
a die a ovplyvuje uiteku pri výbere stratégií výchovno-vzdelávacej innosti.
UkáIka pohybových a relaxaných cviení v triede 3 – 6-roných detí je uvedená v prílohe
. 2.
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Ilona Uváčková – Daniela Valachová – Katarína Guziová – Mária Králiková
– Eva Mujkošová – Janka Martinovičová – Oľga Filáková – Jana Kimličková


V Štátnom vzdelávacom programe ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie sú integrované
prierezové témy, ktoré sa prelínajú vo všetkých:
 kompetenciách,
 tematických okruhoch – Ja som, udia, Príroda, Kultúra,
 vzdelávacích oblastiach – perceptuálno-motorickej, kognitívnej, sociálno-emocionálnej,
 vo vzdelávacích štandardoch – obsahových a výkonových.
MoSno ich realizova ako integrovanú súas naprie celým obsahom výchovy a vzdelávania
a plánova/projektova v uebných osnovách aj v rámci profilácie (v súlade s koncepným
zámerom rozvoja školy) materskej školy v školskom vzdelávacom programe.
V Štátnom vzdelávacom programe ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie sú integrované tieto
prierezové témy:
 osobnostný a sociálny rozvoj,
 ochrana Sivota a zdravia,
 dopravná výchova – výchova k bezpenosti v cestnej premávke,
 environmentálna výchova,
 mediálna výchova,
 multikultúrna výchova,
 výchova k tvorivosti,
 preditateská gramotnos a gramotnosti vo všeobecnosti,
 informano-komunikané technológie.
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Príklad: materská škola sa v školskom vzdelávacom programe 786-03;1, (výraznejšie
sústredí) 5(,5<08654,5:J35;<Q*/6<; VyuSije moSnosti, ktoré jej ponúka blízke chránené
krajinné prostredie a premietne ich <86<05, <3(9:5Q*/ <?+,3J<(*M*/ D:(5+(8+6<
(obsahových aj výkonových) +6;,)5Q*/6956<
Z uebných osnov sa environmentálna výchova formulovaním výchovno-vzdelávacích cieov
premieta do plánov výchovno-vzdelávacej innosti, ím v realizanej rovine napomáha
rozvíjaniu osobnosti dieaa v danej téme (v tomto konkrétnom príklade sa viaSe
k environmentálnej výchove). Prierezová téma tak neostane vo formálnej rovine (len
v profilácii) v školskom vzdelávacom programe.
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Príklad: v blízkosti MŠ je funkné detské dopravné ihrisko. MŠ môSe vyuS< jeho existenciu
na plánovanie a realizovanie prierezovej témy +678(<5J <Q*/6<( C <Q*/6<(
2),?7,569:0<*,9:5,178,4J<2,. Uvedenú prierezovú tému môSe aplikova (priam sa jej
ponúka) aj materská škola, ktorá sa nachádza v asti obce, mesta so zvýšeným dopravným
ruchom, prípadne frekventovanejším bicyklovaním a pod.
KaSdá prierezová téma má by zastúpená v uebných osnovách školského vzdelávacieho
programu aspo v minimálnom rozsahu tak, ako je to dané v obsahových a výkonových
štandardoch v štátnom vzdelávacom programe &Q),8 97O96); ;92;:66<(50(
780,8,?6<Q*/ :L4 1, <Q3;5, <2647,:,5*00 2(E+,1 4(:,892,1 D263>. Predpokladom
didakticky úinnej realizácie kaSdej prierezovej témy je uplatovanie aktivizujúcich,
interaktívnych metód a záSitkového a skúsenostného uenia sa.

  96)569:5Q(96*0J35>86?<61
V materskej škole má diea vytvorené podmienky na osobnostný1 a sociálny2 rozvoj.
Rôznymi stratégiami a uebnými pomôckami uite napomáha utvára a rozvíja základy jeho
osobnej integrity, prosociálneho cítenia a správania sa a harmonického spolGA4Sívania detí a
dospelých.
Diea nadobúda osobné a sociálne spôsobilosti a osobnostné kvality, ktoré pozitívne pôsobia
aj na jeho kognitívny rozvoj v hrách a iných výchovno-vzdelávacích innostiach, ktoré sú
zamerané na rozvíjanie a podporovanie sebaúcty, sebadôvery, sebareflexie (spoznávanie
seba a rozmýšanie o sebe samom), prevzatie zodpovednosti za svoje správanie (aj ako
prevencia proti agresivite a šikanovaniu) a rešpektovanie udských práv. Od uiteky
sa vySaduje bezpodmienené rešpektovanie a prijímanie dieaa takého, aké je.
Rozvoj osobnosti dieaa/detí spoíva <;:<J8(5M <3(9:5,1 0+,5:0:> a +O3,E0:Q*/
696)569:5Q*/ <3(9:569:M (769:616<, ale aj v podporovaní, rozvíjaní a skvalitovaní
jeho/ich 696)569:5Q*/(96*0J35>*/2647,:,5*0M
 poskytovaním priestoru a moSností kontroly ich vlastných inností a inov, ako aj inností
a inov celej skupiny,
 vyzývaním na vyjadrenie svojich skúseností, postojov, názorov, citov a presvedení,



 Oblas 696)5L/6 86?<61( zah a individuálny

sebarozvoj a rozvoj ostatnými. Rozvíjaniu napomáhajú rôzne programy,
nástroje a metódy na dosahovanie cieov, napr. rozvíjanie a podporovanie:
 sebauvedomovania,
 poznania seba samého,
 silných stránok osobnosti,
 osobnostného potenciálu,
 Sivotného štýlu, alebo kvality Sivota,
 splnenia túSby,
 definovania a realizovania plánov osobného rozvoja.

 #6*0(30?J*0( je postupné zaleovanie jednotlivca do spolonosti prostredníctvom napodobovania a identifikácie, najprv v
rodine, alej v malých spoloenských skupinách aS po zapojenie sa do najširších, celospoloenských vzahov. Je výsledkom
sociálneho uenia sa, procesom nadobúdania/získavania/ovládania/zvládania/vykonávania sociálnych noriem, poznatkov,
návykov, postojov a dispozícií k príslušným sociálnym roliam a dotváranie osobnostných rysov. Ide o uenie sa sociálnym
roliam. Cieom sociálneho uenia je akceptovanie jedincom uznávaných hodnôt spolonosou a zbavova sa neuznávaných
hodnôt. Obdobou takéhoto socializaného procesu je adaptaný proces, ktorým prechádza napr. diea v materskej škole, i
zamestnanec na pracovisku.
Obsah socializácie je daný:
 spôsobom Sivota v uritej spolonosti,
 potrebou zmien v meniacej sa spolonosti.
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 umBSovaním prezentova svoju identitu (objavi seba samého), svoje charakteristické
kvality a podporovaním udskosti (humánnos napr. kladné rty),
 iniciovaním uvedomovania si jedinenosti svojej osobnosti a osobností ostatných,
 podporovaním akceptovania iných kultúr, interkultúrnych a multikultúrnych rozdielov
medzi demi,
 podporovaním dodrSiavania vzájomne dohodnutých pravidiel,
 napomáhaním rozvoja a uvedomovania si dôsledkov vlastného správania a konania
na základe reflexie,
 umBSovaním vyjadri hodnotiace závery a dôsledky na správanie sa a konanie iných
detí,
 umBSovaním situane sa rozhodova a nies adekvátnu zodpovednos,
 rešpektovaním individuálnych, ale aj momentálnych osobných dispozícií,
 podporovaním verbálnej (vyGSívanie rôznych foriem rozhovorov, napomáhanie deom
klás si vzájomne otázky) a neverbálnej komunikácie (pohladkanie, mimika, gestikulácia
at .),
 iniciovaním vlastných myšlienok,
 akceptovaním návrhov riešenia vzniknutých situácií,
 podporovaním sebaistoty v rôznych uebných situáciách,
 podporovaním rešpektovania a dodrSiavania základných pravidiel správania sa a slušnosti
pri komunikácii,
 iniciovaním k vzájomnému rešpektovaniu individuálnych osobitostí, chápaniu a empatickému správaniu sa k deom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 podporovaním vzájomného poúvania sa,
 podporovaním vzájomnej spolupráce a pomáhania si,
 podporovaním nenásilného riešenia konfliktov s inými demi,
 podporovaním a uahovaním prija kompromis (dohoda, dohovor, hlasovanie, vyjednávanie, Srebovanie),
 napomáhaním získa dôveru v seba samých,
 hodnotením, posudzovaním poda vopred definovaných a demi oboznámených kritérií
(argumentovanie a porovnávanie vzhadom na konkrétne diea), 
 vyGSívaním a vytváraním priestoru na vzájomné hodnotenie sa detí poda vopred
stanovených kritérií (individuálne, párové, skupinkové, celoskupinové hodnotenie inností,
aktivity, produktov/artefaktov/myšlienok, výkonov at .),
 vyjadrovaním pozitívnych oakávaní,
 vyjadrovaním hodnotiacich súdov (argumentané zdôvodovanie a porovnávanie
vzhadom na konkrétne diea),
 hodnotením kaSdého jedinca zvláš/osobitne, inností vo vzahu k stanoveným cieom
a sledovaným kritériám,
 hodnotením dodrSiavania vzájomne dohodnutých pravidiel,
 oceovaním innosti detí, ich ochoty, osobného úspechu pri objavovaní a uení sa,
 poskytovaním asu na reflektovanie preSitého a nadobudnutého,
 podporovaním sebahodnotenia, sebaprezentovania, sebarozvoja (schopnos hodnoti
vlastný uebný výkon, poznatky a spôsobilosti, hodnoty a postoje, napr. o nové sa
nauil, nadobudol, získal, o pochopil, omu nerozumel, ako sa cítil, ako sa naplnili jeho
oakávania, o by zmenil, o sa mu podarilo a o nie at .),
 podporovaním prezentovania príkladov z reálneho Sivota, vlastných skúseností,
literárnych a mediálnych zdrojov,
 umBSovaním spontánneho a samostatného hodnotenia uebných situácií, realizovaných
aktivít,
 inšpirovaním vlastnou aktívnou angaSovanosou a potrebou napredovania v rozvoji,
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 oslovovaním vhodným/adekvátnym spôsobom (bez osoovania),
 povzbudzovaním pri chybe (akceptovanie práva robi chyby), pobádaním pokraova
v innosti a vyhýba sa robeniu chýb,
 prejavovaním prívetivosti (srdenos) a empatie voi všetkým,
 A8CBGSívaním odsudzujúcich, znevaSujúcich vyjadrení, poznámok, komentárov,
 úinným eliminovaním rušivých momentov,
 vzájomným vytvorením a dohodnutím pravidiel,
 dbaním na dodrSiavanie vzájomne dohodnutých pravidiel,
 podporovaním tolerancie a eliminovaním náznakov výsmechu (voi niektorému dieau,
deom),
 rešpektovaním rozdielov, napr. motorických, kognitívnych, kultúrnych, sociálnych a iných,
 podporovaním spolupatrinosti a solidarity.

  */8(5(E0<6:((?+8(<0(
Inovatívne teoretické poznatky, uznanie múdrosti predkov a kaSdodenné Sivotné skúsenosti
spôsobili zmeny v myslení a názoroch na pojem %#3. Nazeráme na v ovea širších
súvislostiach, neS ako to bolo v tradinom ponímaní. Hovoríme o zdravom Sivotnom štýle,
zdravej strave, o zdravých medziudských vzahoch, ale tieS aj o zdravej krajine, zdravom
lese, zdravom meste i zdravej škole.
Výchova k zdravému spôsobu Sivota je jednou zo súastí podpory zdravia, o predpokladá,
Se by mala by súasou Sivota kaSdej školy. Výchova k zdraviu sa nerovná pojmu podpora
zdravia. Kým výchova k zdraviu obsahuje presne stanovené okruhy, témy, ktoré je moSné
dopa a obmiea, podpora zdravia je obsahovo vnímaná ako !#!$ .# ""
#%,"%# (Wiegerová, Bicková, 2004)
Výchovu k zdravému Sivotnému štýlu je moSné chápa ako vzájomnú interakciu zdravej
výSivy  zdravého pohybu  vnútornej pohody. Je zameraná na nadobúdanie základných
pravidiel ochrany zdravia a zabezpeovanie ich uplatovania, napr.:
 poznávanie samého seba, svojich potrieb, o je pre telo vhodné (potrebné/dobré) a o
nie,
 získavanie poznatkov o zdravom Sivotnom štýle,
 podporovanie a rozvíjanie vhodných hodnôt a postojov zdravého spôsobu Sivota,
 rozvíjanie spôsobilostí napomáhajúcich k samostatnému rozhodovaniu sa v rôznych
situáciách,
 podporovanie ochrany svojho zdravia a zdravia iných,
 riešenie modelových situácií ohrozujúcich zdravie.

'+8(<J<QE0<(je jednou zo zloSiek Sivotosprávy. Významnou mierou ovplyvuje zdravý rast
a vývoj organizmu. Existuje mnoho dôkazov o vplyve výSivy od najútlejšieho veku na
prevenciu ochorení v neskoršom veku. Detský organizmus potrebuje pestrú a plnohodnotnú


3

'+8(<0, je telesné, duševné a sociálne blaho. Je to forma existencie organizmu, dynamický proces, opak choroby, avšak nie
je trvalým a nepremenným stavom. V zdravej spolonosti sa môSe vyvíja zdravý jedinec a zdraví jedinci tvoria zdravú
spolonos. Svetová zdravotnícka organizácia definuje zdravie ako !# ! $% "'#  , $
 !#/! !$  !. Pojem zdravie je základným pojmom všeobecnej biológie a medicíny.
4 Väšina udí význam ?+8(<,1 <QE0<> podceuje. MôSe však rozhodnú o zdraví (telesnom i duševnom), i chorobe. Je
vedecky dokázané, Se funkcie mozgu, i svalov je moSné ovplyvni stravou. Aj to je dôvod, preo sa naozaj neoplatí ignorova
pojem %#,#3(#.
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stravu. Jednostrannos stravovania môSe zapríini významné poruchy organizmu5.
Odborníci na výSivu radia ponúka deom na konzumovanie potraviny rôznych chutí, tvarov,
farieb a konzistencie v prirodzenej podobe. K vhodnému a zdravému stravovaniu detí patrí aj
70:5Q 8,E04. Malinovky a sladené nápoje, obsahujúce kofeín7 (kolové nápoje), sú pre deti
obzvláš nebezpené. Z organizmu dieaa sa kofeín odbúrava ovea pomalšie ako
z organizmu dospelého, takSe aj jeho menšia dávka môSe vyvola nepozornos, vyrušovanie,
odmietanie autority dospelého – uiteky.

!8(<0+3J<QE0<>(pyramída výSivy):
 pravidelný stravovací r8Sim – pä aS šes jedál denne, energeticky primeraných,
 optimálny/dostatoný denný príjem tekutín – istá voda, ovocné aje a šavy at .,
 optimálny/dostatoný denný príjem bielkovín – mlieko, mliene výrobky, mäso z hydiny
at .,
 konzumácia zeleniny a ovocia minimálne 3x denne,
 optimálny denný príjem vlákniny – celozrnný chlieb a peivo, obilniny, strukoviny, olejnaté
semená a sója.

(9:L*/>)><6<QE0<,+,:M:
 nedostatoný príjem tekutín,
 nedostatoná spotreba mlieka a mlienych výrobkov,
 konzumácia malého mnBSstva ovocia a zeleniny,
 konzumácia nadmerného mnoSstva Sivoíšnych tukov – maslo, mas, mastné jedlá,
 konzumácia nadmerného mABSstva cukroviniek, sladkostí,
 konzumácia nadmerného mnoSstva údenín, presáanie,
 nevhodne rozvrhnuté prijímanie stravy poas da – slabé raajky a silné veere,
 nedostatok pokoja, náhlenie, nervozita pri jedle, nedostatoné poSutie stravy (rýchle
prehtanie vekých kusov).

!869:80,+2>94,8;1P*,2?+8(<,1<QE0<,+,:M:
 spolupráca pedagogických zamestnancov so zamestnancami školskej jedálne a rodinou,
 rešpektovanie individuálnych stravovacích potrieb jednotlivých detí,
 prevencia a náprava nevhodných stravovacích návykov detí,
 zabezpeenie dostatoného príjmu tekutín poas da,
 pokojné, kultúrne, estetické prostredie školskej jedálne,
 nadobúdanie kultúrnej praxe stolovania a stravovania (návyky kultúrneho stolovania),
 zabezpeenie vhodných prevádzkových a hygienických podmienok na stolovanie
a stravovanie,
 rozpracovanie prierezovej témyna podmienky konkrétnej materskej školy,
 zara ovanie lánkov do interných školských asopisov a na web-stránkach materských
škôl,


5 Ke sa diea uí prijíma/jes tuhú stravu, dominujú u neho dva chuové vnemy – sladké a slané. Ak ho budeme ui reagova
na tieto vnemy v neúmernej miere, nadobudne návyk na uprednostovanie týchto chutí. Napríklad, ak budeme deom sladi aj,
nauíme ho sladi, ak mu osolíme zeleninu – neslanú nezje. alšou dominantou sú zrakové vnemy.
6 !0:5Q8,E04 je doplovanie tekutín, ktoré organizmus stráca. Pre zachovanie jeho zdravia je nutné udrS4 rovnováhu medzi
príjmom a výdajom tekutín. Dopa tekutiny (napi sa) by sa mali skôr, ako organizmus pocíti smäd. Spätnou väzbou dostatku
tekutín v organizme je mnoSEtvo a sfarbenie mou (tmavý mo znamená nedostatok tekutín). Organizmus loveka by mal by
zásobený 2 – 3 litrami tekutín, vrátane tekutín získaných zo stravy (ovocie, zelenina, polievka, mliene výrobky a podobne).
Optimálny pitný reSim znamená príjem tekutín poas celého da (aj v noci).
7 Kofeín obsahujú napríklad kolové a stimulané nápoje, káva, aj i okoláda. Spôsobuje nedostatoné vstrebávanie vápnika
a negatívne ovplyvuje vývoj kostí a zubov.
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J<8/:L45(8,(30?J*0;(2:0<M:76+768;1P*0*/?+8(<Q76/>):
 o sa v mojom tele skrýva
 Starám sa o svoje telo
 Moje telo v pohybe

!9>*/6/>.0,5( vnútorná pohoda, je dôleSitou oblasou, ktorej sú uiteky v materskej
škole povinné venova pozornos zabezpeovaním a vytváraním podmienok:
 špecifikovaním inností detí s rozdielnou náronosou,
 podporovaním angaSovania sa kaSdého dieaa,
 rešpektovaním individuálneho tempa detí a rozdielov v ich schopnostiach,
 akceptovaním potrieb detí – rešpektovaním ich vývinových osobitostí z hadiska
fyziologického a psychického (napríklad potrebu odpoinku, schopnos udrS4 pozornos),
 poskytovaním priestoru a asu na vlastnú motiváciu konania detí,
 pravidelným striedaním, prispôsobovaním asu na pohybové aktivity, cvienie, relaxáciu,
striedanie aktívnych inností s oddychom (strieda aktívne innosti s oddychom
(relaxané chvíky),
 dávaním spätnej väzby deom, priebeSným kontrolovaním porozumenia pokynom,
poSiadavkám, návrhom, dohodám, diskusiám,
 overovaním, ako deti zvládajú, ovládajú, vykonávajú zdravotné cviky, pohybové
a relaxané cvienia, aby si uvedomovali, Se innosti, ktoré vykonávajú, majú význam,
 spolupracovaním s rodimi tak, aby ich konanie bolo v súlade s hlavnými myšlienkami
a ciemi výchovy k zdravému spôsobu Sivota.

J<8/:L45(8,(30?J*0;(2:0<M:76+768;1P*0*/<5P:685P76/6+;C79>*/6/>.0,5;:
 Moje telo oddychuje
 Robím to, o ma zaujíma – baví (deti sa podieajú, spolurozhodujú o výbere doplnkových
záujmových aktivít, inností, krúSkov)

#:8(:L.0,<Q*/6<56 <?+,3J<(*M*/05569:M smerujúce k uplatovaniu prierezovej témy:
 hry a hrové aktivity, záSitkové a skúsenostné uenie sa, kooperatívne uenie sa,
skupinové innosti, hranie rolí, manipulácia s predmetmi, triedenie, interpretácia zistení,
pozorovanie, porovnávanie, diskusia, opis, rozhovor, experimentovanie, pokus,
 špirálové uenie sa (opätovné opakovanie a postupné prehlbovanie uiva v nasledujúcich
roníkoch materskej školy vSdy na náronejšej úrovni umoSní deom ahšie sa orientova
a vníma súvislosti medzi prostredím, v ktorom Sijú, svojím denným stravovacím, pitným
a pohybovým reSimom a vnútornou pohodou),
 reálie a reálne situácie,
 metóda konceptuálneho mapovania, brainstorming, metóda hlasného uvaSovania, slovné,
názorné a praktické metódy, metóda tvorivej dramatiky at .

Ciele prierezovej témy ochrana Sivota a zdravia je moSné dosahova realizovaním napr.
viactýS7ových tematicky zameraných inností (projektov), na ktoré budú nadväzova alšie
výchovno-vzdelávacie innosti – realizované vo všetkých organizaných formách denného
poriadku. Vekú pozornos je potrebné venova aktivizácii – zapojeniu rodiov detí. Bez ich
úasti nedocielime skutoné zmeny v postojoch detí. %0:, 2( )> 4(3( )>  78M23(+64 
#:(869:30<69  6?+8(<0, ( +6+8E0(<(50, ?+8(<L/6 97O96); E0<6:( 1, 5;:569 6; (1
:8,5+64);+P*569:0 


9 !9>*/6/>.0,5(je duševná hygiena, mentálna hygiena – súhrn podmienok potrebných na zabezpeenie duševného zdravia,
psychickej pohody a výkonnosti.

121

Prierezové témy



O3,E0:L+J:;4>, ktoré je moSné zakomponova do plánov výchovno-vzdelávacej innosti:
 28. septembra – Svetový de mlieka v školách
 22. marca – Svetový de vody
 7. apríla – Svetový de zdravia; De narcisov
 10. mája – Svetový de pohybom ku zdraviu
 23. mája – Svetový de mlieka, Svetový de výSivy
 Tretí júnový týSde – týS78 zdravia



 678(<5J<Q*/6<(C<Q*/6<(2),?7,569:0<*,9:5,1
78,4J<2,

678(<(10 je neodmyslitenou súasou Sivota kaSdého loveka, ktorý je de o de
úastníkom cestnej premávky. Akýkovek pohyb loveka súvisiaci s dopravou je nemyslitený
bez adekvátneho poznania a rešpektovania pravidiel cestnej premávky.
I36/6; +678(<5,1 <Q*/6<> je postupne pripravi deti na samostatný pohyb v cestnej
premávke, s dôrazom na etické princípy, ako chodcov, cyklistov alebo kolobeSkárov
a koruliarov, i cestujúcich v osobných a hromadných dopravných prostriedkoch i budúcich
vodiov a dodrSiavanie pravidla <0+0, ()> <0+,5Q.
V materskej škole sa vzhadom na nadväznos obsahu dopravnej výchovy v základnej škole
?(4,80(<(4,5(14K5(:
 rozvíjanie schopnosti detí pozorova, orientova sa v dopravnom priestore materskej školy
a reflektova/hodnoti vzniknuté situácie z hadiska bezpenosti,
 nadobúdanie/získavanie, zvládanie, ovládanie, vykonávanie, vyuSívanie poznatkov
a spôsobilostí pravidiel bezpenosti a ochrany zdravia v cestnej premávke v praktických
innostiach,
 nadobúdanie/získavanie poznatkov o funkciách dopravy ako riadeného systému
vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi,
 monitorovanie rešpektovania/dodrSiavania pravidiel cestnej premávky pri chôdzi, i jazde
na bicykli, kolobeSke, koruliach,
 nadobúdanie, ovládanie, vykonávanie zásad bezpeného správania sa v cestnej
premávke,
 objavovanie a nachádzanie funknosti a významu technických zariadení ovplyvujúcich
bezpenos cestnej premávky, napr. svetelných signalizaných zariadení,
 konfrontovanie príkladov z virtuálnych a reálnych dopravných situácií,
 zvládanie, ovládanie, vykonávanie základných taktických11 prvkov chôdze a jazdy v
cestnej premávke,
 zvládanie, ovládanie, vykonávanie techniky chôdze a jazdy na bicykli, kolieskových
koruliach, kolobeSkách, trojkolkách,
 nadobúdanie poznatkov o význame technického stavu a údrSby dopravných prostriedkov
pre bezpenú jazdu v cestnej premávke a v praktických innostiach,


10 Okrem pozitívnych stránok, ktoré so sebou doprava prináša, najmä v zmysle uspokojovania materiálnych a kultúrnych potrieb
loveka, má doprava a motorizmus aj vea záporných stránok. Jednou z najzávaSnejších negatívnych stránok od samých
zaiatkov vzniku automobilizmu aS po dnešok to boli a sú dopravné nehody. Pri dopravných nehodách dochádza k stratám
na Sivotoch, k závaSným nepriaznivým dôsledkom na zdraví, asto s trvalými následkami. Neúmerný je poet dopravných
nehôd, ktorých úastníkmi sú deti. Negatívom je aj skutonos, Se deti sú úastné (5:0<Q*/6<>, napr. v situáciách, ke dospelí,
ktorí im majú by vzorom, prechádzajú cez frekventovanú cestu na ervený svetelný signál semaforu (príp. k tomu nútia aj deti),
alebo majú skúsenos s bezohadnosou cyklistu, koruliara, motorkára at .
11 taktický $ premyslený ohadom úelnosti a dosiahnutia vytýeného ciea/optimálneho výsledku (príprava, plánovanie,
informané zdroje, urenie zodpovedného vedúceho (kompetencie), kúové miesta z hadiska bezpenosti, prestávky na
odpoinok, spôsob realizácie, organizovanie/riadenie aktivít súvisiacich s dopravou a pod.)
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 zvládanie vykonávania základnej údrSby, napr. kolobeSky, bicykla, trojkolky (napr.
odstránenie neistôt, monitorovanie stavu b zd, zvoneka, pneumatík, vhodné odloSenie),
 nadobúdanie/získavanie poznatkov o význame a úlohe policajtov pre bezpenú a plynulú
premávku na cestách,
 nadobúdanie/získavanie poznatkov o význame a úlohe integrovaného záchranného
systému – linka . 112 (hasii, rýchla zdravotnícka pomoc, polícia),
 nadobúdanie/získavanie poznatkov a elementárnych spôsobilostí súvisiacich so zásadami
správania sa a poskytovaním prvej pomoci zranenej osobe pri dopravnej nehode.
J<8/?(4,8(50((2:0<M:
 problematika chodca,
 problematika cyklistu,
 problematika koruliara,
 problematika kolobeSkára,
 hodnoty a postoje úastníka cestnej premávky,
 taktika bezpeného správania sa a konania v cestnej premávke s dôrazom na
rešpektovanie dopravných predpisov (napr. dopravné znaenie, dopravné znaky,
signalizácia dopravného policajta, výber bezpeného miesta na hranie sa detí,
bicyklovanie, zastavovanie vozidiel policajtom12 v rovnošate – zdvihnutím ruky,
zdvihnutým zastavovacím terom, alebo svietidlom vKSarujúcim svetlo ervenej farby,
ktorým pohybuje v hornom polkruhu a zastavovanie vozidiel zamestnancami dráhy
zdvihnutou rukou, prípadne pouSitím zastavovacieho tera, zastavovanie vozidiel vedúcim
organizovaného útvaru/skupiny detí13) a vyuSívanie reflexných bezpenostných
a ochranných prvkov (reflexná vesta a reflexné prvky na obleení, prilba, chránie kbov
kolien, lakov, prstov na rukách a pod.),
 technika chôdze – pravá strana chodníka, avá vozovky,
 technika prechádzania cez vozovku – prechod pre chodcov (pozrie sa najskôr vavo,
potom vpravo),
 technické podmienky cestnej premávky,
 svetelné a zvukové výstraSné signály (pohotovostné vozidlá – sanitky, policajné vozidlá,
hasii, doprovodné vozidlá, pracovné stroje; signalizácia kriSovatiek, Selezniných
priecestí, tunelov, dopravných zátarás a pod.),
 rozlišovanie dopravných prostriedkov z hadiska pohybu, vzhadu, úelu at . a osôb, ktoré
sú oprávnené na ich vedenie (napr. osobného automobilu, nákladného auta, vodi
elektriky, trolejbusu, traktorista, kombajnista, motorkár, bicyklista),
 orientácia dieaa v dopravných situáciách – odhadovanie vzdialeností dopravných
prostriedkov vzhadom na vlastnú osobu (blízko, aleko, pribliSuje sa, vz auje sa a pod.),
 vhodnos správania sa a konania v dopravných prostriedkoch hromadnej prepravy,
 praktické výcviky – dopravné ihriská (napr. jazdy zrunosti na kolobeSkách, trojkolkách,
bicykloch, kolieskových koruliach, skateboardoch),
 následky nevhodných/neadekvátnych rozhodnutí a konaní v cestnej premávke,
 linky tiesového volania (upozorni deti na zákaz ich zA8GSívania, nie sú na hranie),


12
§ 13 vyhlášky MV SR . 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
13
V súlade s § 63 ods. 2 písm. b) zákona . 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
oprávnenými osobami na zastavenie vozidiel sú aj uiteky materskej školy (vedúci organizovaného útvaru školskej mládeSe
alebo organizovanej skupiny detí, ktoré nepodliehajú povinnej školskej dochádzke, alebo sprievodca osôb so zdravotným
postihnutím pri prechádzaní cez vozovku) a v súlade s § 13 ods. 3 vyhlášky MV SR . 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov dávajú znamenie na zastavenie vozidla zdvihnutou rukou, ak
v tejto vyhláške nie je ustanovené inak; smú však pouS\H4 aj zastavovací ter (. Z 5b).
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 overovanie pochopenia nadobúdaných, získaných poznatkov a spôsobilostí detí napr.
v rámci projektu „Detský vodiák“, riešením detských uzatvorených i otvorených
edukaných programov, konzultovaním informácií získaných z rozliných zdrojov14.

UkáSka projektu    je uvedený v prílohe . 3.

5<08654,5:J35(<Q*/6<(
Mostom od bezmyšlienkovitého zasahovania do prírody k vytvoreniu individuálneho
hodnotového poriadku vo vzahu k nej sa stala ,5<08654,5:J35(<Q*/6<(  

0,3,,5<08654,5:J35,1<Q*/6<>
 vytvori nové vzory správania sa jednotlivcov, skupín a spoloenstiev vo vzahu
k Sivotnému prostrediu,
 poskytova kaSdému moSnos získa poznatky, hodnoty a schopnosti pre ochranu
Sivotného prostredia,
 podpori vedomie starostlivosti o hospodárske, sociálne, politické a ekologické súvislosti
v mestách a na vidieku.

?J23(+5Q478(<0+3J4,5<08654,5:J35,1<Q*/6<>7(:8M
 Sivotné prostredie vníma v jeho celistvosti – prírodné a vybudované technologicky
a sociálne,
 hlavné aspekty v oblasti Sivotného prostredia sledova z miestneho, regionálneho,
národného a medzinárodného hadiska, aby mohli deti získa pohad na Sivotné
prostredie v rôznych geografických oblastiach,
 sústredi sa na terajšie a budúce moSné situácie Sivotného prostredia,
 podporova význam a potrebu miestnej, národnej a medzinárodnej spolupráce pri
prevencii a riešení problémov Sivotného prostredia,
 umoSni deom, aby sa mohli podiea na plánovaní svojej uebnej skúsenosti v oblasti
environmentálnej výchovy,
 vyzdvihnú komplexnos problémov Sivotného prostredia, a tým aj nutnosti rozvíja
kritické myslenie a schopnos riešenia problémov,
 vyGSíva najrôznejšie okolnosti a široké spektrum uebných postupov na výubu
o Sivotnom prostredí a vychádzajúc z neho sa sústredi na praktické innosti
a skúsenosti z prvej ruky.
V environmentálnej výchove postupne dochádza k posunu od dôrazu na ochranu prírody,
cez ochranu Sivotného prostredia aS k súasnému konceptu trvalo udrSateného rozvoja.
%+8E(:, 5Q265*,7:?(/ (
 prepojenie ekologických, ekonomických a sociálnych aspektov,
 rozumné vyuSívanie limitovaných zdrojov,


14 Priatelia, knihy rôzneho zamerania a Sánrov, súrodenci, rodiia, rovesníci, televízia, internet, vlastná individuálna Sivotná
skúsenos, edukané programy, asopisy, plagáty, fotografie, výtvarné diela, pexeso, obrázkové skladaky, omaovánky,
vnemové/zmyslové hry, tvorba dopravných kalendárov %3    !, i dopravných novín, trojrozmerných objektov
  #  %', nácvik dopravných pesniiek, hranie scénok, divadelných predstavení s dopravnou
problematikou pre rodiov a pod.
15
Pojem @,5<08654,5:A, ktorý v anglitine znamená prostredie, okolie, prvýkrát zaznel ako „environmental education“, iSe
,5<08654,5:J35( <Q*/6<( na konferencii UNESCO v Tbilisi v roku 1977 v snahe pôsobi proti vytrácaniu sa vedomého
a zodpovedného prístupu k prírode a sprostredkova rozvoj chápania prírodných procesov a vytvárania hodnotových systémov.
Na tejto konferencii boli vytýené jej ciele a pravidlá.
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 ochranu prostredia pred zneisovaním a odpadmi.

&Q*/6<(2;+8E(:, 569:090<>E(+;1,
 dobrú kooperáciu v rámci školy, úzku spoluprácu s inštitúciami verejného, privátneho,
mimovládneho sektora, výmenu skúseností v rámci medzinárodnej spolupráce,
 participáciu
dieaa
na
rozširovaní
vlastného
poznania
prostredníctvom
zhrom4S ovania, vytvárania, štrukturovania a komunikovania nových faktov
o interakciách (vzahoch) prebiehajúcich v prírode a medzi prírodou a spolonosou,
 priestor a moSnos z4S< prírodu, spozna jej hodnotu, precíti jej krásu, ale najmä si
vytvori zmysel pre spolupatrinos s ou a inými u mi, naui sa by solidárny so
svetom chudoby a prejavi zodpovednos voi budúcnosti.
Výsledkom výchovy k trvalo udrSatenému spôsobu Sivota je posun v hodnotovej orientácii.
Neznamená to len pochopenie, ale hlavne schopnos prijatia osobnej zodpovednosti
a praktického uplatovania hodnôt zaloSených na úcte k Sivotu.
Environmentálna výchova je *,36E0<6:5Q 9>9:,4(:0*2Q 786*,9 -6846<(50( 1,+05*( od
obdobia útleho veku aS do dospelosti. Uskutouje sa v troch rovinách:
 <6 <? (/; 29,), rozvíja sa sebaúcta, sebadôvera, sebauvedomenie, rozvíja sa celá
osobnos loveka, podstatne sa mení environmentálne vedomie,
 <6 <? (/; 205Q4 ;64 rozvíja sa úcta a dôvera k iným u om, ktoré sú základom
skupinovej a aktívnej zodpovednosti,
 <6 <? (/; 2E0<6:5L4; 7869:8,+0; rozvíja sa schopnos chráni, pouSíva
a podporova lokálne a globálne Sivotné prostredie.
Environmentálna výchova je16:
 výchova 6E0<6:5647869:8,+M– uí ako poznáva Sivotné prostredie, rozvíja chápanie
prírodných a udských systémov a ich interakcií,
 výchova 7869:8,+5M*:<64 E0<6:5L/6 7869:8,+0( – znamená opiera sa o Sivotné
prostredie ako zdroj uenia, získavania zruností, spôsobilostí (kompetencií). aSisko
pritom l8Sí na spoznávaní a skúmaní. Oivotné prostredie má funkciu stimulátora,
 výchova 78, E0<6:5L 7869:8,+0, – formuje postoje a hodnoty, vedie k individuálnej
zodpovednosti a pozitívnemu konaniu.
Environmentálna výchova v materských školách poskytuje priestor a neohraniené moSnosti
na vytváranie základov zodpovedného vzahu loveka k Sivotnému prostrediu. V rámci
environmentálnej výchovy sa diea v rámci svojich vekových a individuálnych osobitostí
oboznamuje s podstatou ekologických zákonitostí, rozvíja si estetické cítenie a formuje
humánny a morálny vzah k ochrane a tvorbe Sivotného prostredia. Získava poznatky,
spôsobilosti, formuje sa jeho hodnotová orientácia, postoje a správanie.
V rámci environmentálnej výchovy materská škola poskytuje dieau moSnos 86?<M1(  9(
05:,.86<(5, vo všetkých oblastiach rozvoja:
 <6)3(9:0 26.50:M<5,1 – získa primerané poznatky o ochrane prírody, vypestova si
základné návyky ekologického konania, spoznáva prírodu a jej význam,


16 Túto zmenu priniesla Agenda 21 – dokument, ktorý bol v roku 1992 schválený na Konferencii OSN o Sivotnom prostredí
v Rio de Janeiro. Dokument poukázal na dôleSitos posunu od isto prírodného k viac humanistickému chápaniu Sivotného
prostredia.
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 <6)3(9:096*0J356 ,46*065J35,1 – rozvíja emocionálny vzah k prírode, ochrane Sivota,
vníma krásy prírody, vyjadri svoje city k okoliu, naui sa nies zodpovednos za svoje
konanie,
 <6)3(9:0 7,8*,7:;J356 46:680*2,1 – rozvíja zmyslové vnímanie, koordináciu
zmyslových a pohybových orgánov, rozvíja motorické zrunosti a sebaobsluSné
pracovné návyky potrebné pri ochrane prírody a Sivotného prostredia.
Poznatky diea získava na základe vlastných praktických inností, skúseností, priameho
kontaktu s obklopujúcim ho prostredím, spája ich s poznatkami, ktoré uS má. Diea skúma,
báda obklopujúce ho prostredie, experimentuje v om a preniká tak do podstaty javov,
procesov. Zaína si postupne uvedomova súvislosti a väzby.
Získané poznatky diea aplikuje vo svojom Sivote a tým si 86?D08;1,9<61,2647,:,5*0,
 pozoruje, o sa v obklopujúcom ho prostredí deje,
 skúma, báda prostredie,
 narába, manipuluje s prostredím,
 vytvára hypotézy, overuje ich,
 zaznamenáva, komunikuje zistenia,
 hodnotí,
 rozširuje svoje poznatky z rôznych zdrojov.
Pri realizovaní environmentálnej výchovy uiteky dieau ponúkajú 764O*2>, ktoré:
 sú reálne, zodpovedajúce reálnej skutonosti,
 vedú k dosahovaniu výchovno-vzdelávacích cieov,
 sú primerané úrovni rozvoja dieaa,
 sú bezpené,
 sú pútavé a zaujímavé pre diea,
 rozvíjajú poznanie, hodnoty, postoje dieaa,
 umBSujú dieau stretnutie s vedou.
Pri realizácii environmentálne zameraných aktivít by mala uiteka myslie na to, aby aktivity
neboli príliš verbálne a vzdialené od skutoného pr8Sívania sveta dieaom.
Pred realizáciou kaSdej environmentálne zameranej aktivity ;0:, 2(:
 pripraví podnetné uebné prostredie,
 postará sa o materiálno-technické zabezpeenie,
 vytvorí priestor pre diea na:
$ priamu manipuláciu, bádanie, experimentovanie,
$ na tvorbu a kladenie otázok,
$ na komunikovanie myšlienok, interpretovanie zistení,
$ diskutovanie,
$ hodnotenie,
$ aktivizovanie dieaa,
$ rozvíjanie a uplatovanie kritického a tvorivého myslenia.
Deti sa môSu ui vníma prírodu, poznáva ju, vytvára si k nej postoje rôznymi spôsobmi,
napríklad cez zmyslové vnímanie a poznanie. Prostredníctvom ?4>936<Q*/ /0,8 má diea
moSnos prírodu intenzívnejšie precíti, a tak hlbšie preniknú do obklopujúceho sveta.
Prostredníctvom zmyslov diea nachádza cesty k harmonickému priblíSeniu sa k prírode a jej
lepšiemu porozumeniu. Prinášajú mu rados, oarenie, podporujú rozvoj jeho fantázie.
Pred realizáciou zmyslových hier by ;0:, 2( mala:
 premyslie si dôkladne jej organizané zabezpeenie,
 vyskúša si aktivitu, innos, ktorú plánuje realizova s demi,
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naladi vhodnou motiváciou deti aj seba samú, prebudi u nich záujem,
vyhradi si dostatoný as, neponáha sa a nenáhli deti,
riadi sa poasím pri ich realizácii v priamom prírodnom prostredí,
vybra vopred vhodné prírodné prostredie (aby bolo miesto, v ktorom sa diea môSe vone
pohybova a dotýka prírody bezpené),
 poSiada vopred rodiov, aby dali svojmu dieau vhodné pohodlné obleenie.
Pri realizácii environmentálnej výchovy je potrebné ma na pamäti, Se prírodné prostredie je:
- tým najlepším a najvhodnejším miestom uenia sa, získavania skúseností, chápania
súvislostí, tvorivého riešenia problémov,
- miestom hlbšieho rozvoja emocionality, preSívania, vytvárania si hodnotového
systému,
- úSasným terapeutickým prostriedkom pri liebe porúch pozornosti, odbúravaní stresu,
predchádzaní obezite u detí,
- miestom, ktoré tvorí základ (fundament) pre rozvoj ekologicky gramotného loveka,
- miestom, ktorému sa urite oplatí venova nepretrSite vekú pozornos.

J4,:>5(8,(30?6<(50,,5<08654,5:J35,1<Q*/6<>
Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie poskytuje dostatoný
priestor na variovanie a nachádzanie nových moSností realizácie environmentálnej výchovy
v materskej škole.
Na inšpiráciu uvádzame niekoko námetov edukaných aktivít s environmentálnym
zameraním v prílohe .4.

,+0J35(<Q*/6<(
Telekomunikaná revolúcia 20. storoia a neustály, napredujúci vývoj digitálnych technológií,
vrátane komunikaných, v 21. storoí vytvorili z mnohých hadísk prevaSne lukratívne17
mediálne prostredie. Médiá prebrali na seba úlohu v procese socializácie dieaa, zatia o
pôsobenie rodiov zoslablo. Ovplyvujú spolonos a jednotlivcov, ich hodnoty a postoje,
mnoSstvom a rôznorodosou ponúkaných mediálnych obsahov a informácií. 
Koncepcia mediálnej výchovy v Slovenskej republike v kontexte celoSivotného vzdelávania
(2009, alej len koncepcia) charakterizuje 4,+0J35;<Q*/6<; (267869:80,+62?M92(<(50(
97O96)0369:M680,5:6<( 9(<4,+0J35649<,:,.
,+0J35(<Q*/6<(
 je zacielená na nadobúdanie/získavanie a vyuSívanie poznatkov, spôsobilostí, kritického
prístupu, schopností analyzova, hodnoti a tvori,
 je to proces získavania alebo neustáleho zvyšovania úrovne mediálnej gramotnosti
vo vzahu k vývoju médií a komunikaných technológií,
 dotýka sa uSívateov médií ako aj médií samotných,
 orientuje sa na vyuSívanie informaných prostriedkov/médií19 (v literatúre sa môSeme
stretnú s rôznymi deleniami a definovaniami médií20; najznámejšie je delenie
na printové/tlaené a elektronické médiá),
 jej cieom a výsledkom je4,+0J35(.8(46:569 .


17

lukratívne – výnosné, finanne výhodné, prinášajúce zisk
v procese celoSivotného vzdelávania vo vzahu k médiám a komunikaným technológiám je prostriedkom,
ktorý ovplyvuje a podporuje 6<3J+(50,?J23(+5Q*/79>*/636.0*2Q*/<,+6469:5Q*/(:,*/50*2Q*/2647,:,5*0M6)(56<,
a ktorého *0, 64 1, 4,+0J35, .8(46:5J 767;3J*0(. Mediálna výchova (koncepcia, 2009) je celoSivotným systematickým
a cieavedomým procesom 5(+6)P+(50( (?M92(<(50( 4,+0J35>*/ 97O96)0369:M ( ?<>D6<(50( P86<5, 4,+0J35,1
.8(46:569:0, ktorého hlavným *0, 64 1, 76+7686<(  ?6+76<,+5L <>;EM<(50, 4L+0M (5(764J/(  86?<M1(50; 280:0*2Q*/
769:616< <6<? (/; 24,+0J35>4 6)9(/64 9+O8(?64 5( 468J35, 7805*M7> ( /;4(50?4;9. Vo vzahu k cieom procesu
mediálna výchova zasahuje a bude zasahova tri úrovne osobnostného vývinu, a to 26.50:M<5; P86<, 79>*/646:680*2P
a (-,2:M<5;P86<,.
18,+0J35(<Q*/6<(
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,+0J35( .8(46:569  (koncepcia, 2009) je súbor spôsobilostí, ktoré sú nevyhnutným
predpokladom zodpovedného vyuSívania médií a prístupu k nim, ktoré urujú proces
komunikácie (prístup, hodnotenie/kritický postoj, analýza a tvorivos) a ktoré formujú
povedomie, kritické uv4SBvanie, ale aj schopnos rieši problémy.
Prvky, ktoré tvoria mediálnu gramotnos, sú rozdelené do dvoch hlavných oblastí, z ktorých
jedna je spojená s kritickým myslením a osobnou autonómiou, druhá s tvorivými
a produknými spôsobilosami. Základom a predpokladom osobnostného vybavenia
je gramotnos písania a ítania, <6 <? (/; 2 4L+0J4 1, :6 (;+06<0?;J35( ( +0.0:J35(
.8(46:569 .
Mediálna výchova, ako aj výchova všeobecne, sa nezaobíde bez spoluúasti všetkých
zúastnených vo výchove a vzdelávaní (detí, rodiov, uiteov) a bez vzájomnej dôvery,
vytrvalosti a dôslednosti.
V nasledujúcom texte dopame 76E0(+(<2> 6+)685M26< 5( 4,+0J35; <Q*/6<;, ktoré
prezentujú Mišurcová a Severová (1997):
 podporovanie priatestva, solidarity, úcty a humánnosti (udskosti) detí k samým sebe
a ostatným u om, faune i flóre,
 od mediálnych informácií sa oakáva (majú ma) vysoká umelecká, etická a kognitívna
hodnota a napomáhanie celkovému rozvoju detskej osobnosti,
 uvedomovanie si histórie a kultúry vlastného národa a akceptovanie iných kultúr,
interkultúrnych a multikultúrnych rozdielov,
 umBSovanie deom aktívnym spôsobom nadobúda poznatky na základe záSitkového
a skúsenostného uenia sa (vrátane vyuSívania digitálnych technológií ako prostriedku
riešenia uebných a praktických problémov),
 poskytovanie príleSitostí deom na vytváranie a prejavovanie hodnotových, názorových,
emocionálnych a etických postojov.
,:0 materskej školy by mali poznáva mediálny svet a orientova sa v ponuke (obsahu) im
urenej, rozlišova rozdiely medzi fikciou a skutoným svetom sprostredkovaným médiami.


19 Informané médium slúSi na uchovávanie a prenos informácií, iSe vnemov (napr. obraz, zvuk) a iných kulturálnych javov i
abstrakcií (text, ísla a pod.).
20+,3,50,4L+0M:
a) poda05-684(5L/65690(
 typické textové médiá – SMS, e-mail, world-wibe web a printové/tlaené média – knihy, asopisy, noviny, leták
 médiá súvisiace so zvukom – magnetofónová páska, gramofónová plata, rozhlas, CD, telefón
 obrazové médiá – fotografia, plagát, MMS
 audiovizuálne médiá, kombinujúce pohyblivý obraz aj zvuk – film, televízia, videomagnetofónová páska, DVD
b) /68P*,(*/3(+5L (zdroj: Wikipedie, otevená encyklopedie)
 horúce médiá pôsobia na emócie loveka a obvykle na viacero zmyslov hovoreným slovom, obrazom, zvukmi a hudbou,
ktoré sprostredkúvajú napr. televízia, rozhlas, kino, telefón, dealer
 chladné médiá ponúkajú viacej informácií, ktoré sú uchovávané a frekvenciu, as, priestor prijímania informácií si volí jedinec
(recipient) sám. Sú to noviny a asopisy, bilbordy, dopravné prostriedky, výklady, obaly, prospekty, darekové propagané
predmety a pod.
c) ,3,2:8650*2L(23(90*2L
 elektronické médiá – televízia, rozhlas, video, DVD prehráva, poíta (internet, on-line)
 ostatné médiá sú klasické
d) D7,*0-0*2L4L+0J(4(94L+0J
 špecifické médiá sú zárove propaganými prostriedkami, ktoré je moSné deli z niektorých hadísk
 technická príbuznos – napr. tlaené, zvukové, svetelné, priestorové
 dSka pôsobenia – plagát, noviny, rozhlas a pod.
 miesto pôsobenia – napr. miesto predaja, ulica, domácnos
 spôsob komunikácie – zmyslové vnímanie, vplyv na objekt, propagácia a pod.
 masmédiá, ich charakteristickou vlastnosou je masovos, iSe masové média – periodická tla (noviny, asopisy), rozhlas
(poznámka: bol objavený aS po telefóne a kine), televízia (poznámka: v roku 1925 v Amerike prenos prvého pohyblivého
obrazu cca. na 200 km) a internet
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%0:, 2> by im mali napomáha rozlišova informácie, programy, ktoré sú pre ne urené,
vysvetovaním mediálnych posolstiev a aktívnym spôsobom (vyuSívaním médií) nadobúda
poznatky na základe zYSitkového a skúsenostného uenia sa.
Optimálnym riešením je výchova a vzdelávanie dieaa – diváka, konzumenta ako aj tvorcu
produktov, artefaktov a spolutvorcu mediálneho prostredia s dôrazom na informatívny vplyv
médií pri ovplyvovaní jeho postojovej a hodnotovej orientácie.
&Q*/6<( (<?+,3J<(50, 4L+0(40 napomáha rozvíjaniu dieaa v kognitívnej (kognitívne
a uebné, komunikatívne, informané kompetencie) a konatívnej oblasti (psychomotorické,
osobnostné a sociálne kompetencie). Edukané aktivity s vyuSitím médií inšpirujú deti
a umBSujú im napr. hada, vytvára a podporova vhodné (prosociálne) spôsoby správania
sa, optimálne riešenia (tvorivé, divergentné) a postupy, nadobúda, ovláda a vyGSíva
poznatky a spôsobilosti. Súasne podporujú aktívnu komunikáciu detí a iniciujú ich
k vyjadrovaniu vlastných myšlienok, názorov a hodnotových, emocionálnych a etických
postojov. Od výchovy a vzdelávania médiami sa oakáva pozitívna a korektná komunikácia
s dieaom, prosociálne správanie sa a konanie mediálnych tvorcov smerujúce k socializácii
dieaa, jeho osobnostnej a sociálnej rovnováhe v reálnom Sivote s aplikovaním etických
hodnôt.
Cieom <Q*/6<> (<?+,3J<(50( 2 4L+0J4 je nadobúdanie a vyuSívanie zodpovedajúcich
informácií a postupov v špecifických innostiach s dôrazom na emocionálne, estetické
a pragmatické napomáhanie kultivovania uSívatea médií – dieaa z hadiska vizuálneho,
ilustraného, sluchového, svetelného, pohybového, dramatického a pod. Napr. výchova
k televízii, filmu spoíva v poznávaní rozliných prístupov k realizácii literárnej predlohy. Deti
získavajú informácie o spôsoboch jej umeleckého spracovania s uplatovaním estetickej
a didaktickej funkcie napomáhajúcej rozvíjaniu ich etických a kognitívnych spôsobilostí.
Popri nesporných 76?0:M<(*/ 4L+0M (napr. televízie, filmu) vystupujú do popredia aj ich
ambivalentné22 4S 5,.(:M<5, +O93,+2> , ktoré umocuje aj dSka asu stráveného
pri televíznej obrazovke, monitore poítaa a pod. Deti, ale aj dospelí, prostredníctvom
rôznych hrdinov unikajú zo Sivotnej reality do prezentovanej pseudoreality24. V kaSdom
loveku, obzvláš v dieati, existuje tendencia imitácie, ktorá asom prerastá
do identifikovania sa s ponúkaným mediálnym vzorom. Obsah mediálnych informácií asto
nevKSaduje intelektuálne úsilie a dokáSe vyplni voný as dieaa. Príinou príaSlivosti je
vniknutie do ! !# mnohých, ešte nepochopitených udalostí a situácií, spoznávanie
sveta i udí. Osobitne je potrebné zdôrazni snahu dieaa získava informácie o Sivote
dospelých, o problémoch, s ktorými sa dospelí vyrovnávajú, o tom, akými spôsobmi ich
riešia. Médiáuspokojujú aj potreby detí v oblasti snov a fantázie. V tomto kontexte sa môSu
javi ?J9(+>05569:04L+0M takto:
 78,?,5:J*0((76+768(76?0:M<5>*//6+5O:  
 ,:02(05-684J*0M  
 6*/8(5(/6+56:>936<( 


21 univerzálnos, rýchlos presunu informácií, moSnos šírenia vzdelanosti a kultúry, zábava, spolupatrinos a iniciovanie
k uritému konaniu (reklama a pod.)
22 ambivalentné – reagujúce v protichodných citových alebo vôových postojoch vzhadom na uritú osobu alebo predmet;
orientované na dve strany; nerozhodnos
23 napr. vyhýbanie sa realite, necitlivos k realite spôsobená pretlakom informácií, jednostranné zameranie na pútavos formy –
asto aj na úkor hodnoty informácie, manipulácia s informáciami, násilie, agresivita, intolerancia, konzumizmus, pasivita, útek
od reálií, pokles kreativity, iniciatívy a telesného pohybovania sa, obmedzenie komunikácie v rodine a s rovesníkmi,
neurotizovanie, neuvedomelá interiorizácia (zvnútornenie, prijatie skúsenosti) prezentovaných postojov a hodnôt
24 nepravá, skreslená, klamlivá, fiktívna „skutonos“
25 pomer pozitívnych a negatívnych informácií, pri hodnotení negatívnych skutonosti vychádza z induktívnej metódy
26 informácia nemá by podávaná úelovo, jej zdroj, obsah a šírenie by nemali by ovplyvnené materiálnymi ani inými hodnotami
27 serióznos, verifikácia zdrojov, odbornos
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Informácie, ktoré sú sprostredkúvané médiami majú ?J)(<5P 05-684(5P <Q*/6<56
<?+,3J<(*0; 050*0(:M<5; (8,.;3(5P -;52*0;. V materskej škole v oblasti mediálnej

výchovy je potrebné zamera sa na:
 získavanie, vyuSívanie, konfrontovanie informácií z rôznych zdrojov na dosiahnutie
výchovno-vzdelávacích cieov (napr. detské asopisy, asopisy, knihy rôzneho Sánru,
encyklopédie, obrazové publikácie s rôznym zameraním, atlasy, mapy, fotografie,
výtvarné diela, edukané programy, reálie, televízia, DVD),
 uplatovanie
princípu
aktívnosti
všetkých
zúastnených
(uiteka,
diea)
v procese/procesoch výchovy a vzdelávania,
 priamy styk so skutonosou v celej jej komplexnosti,
 rozvíjanie pozornosti, predstavivosti, fantázie, myslenia, verbálneho i nonverbálneho
(vrátane vyGSitia umeleckých prostriedkov) prejavu dieaa,
 konfrontovanie príkladov z virtuálneho sveta s reálnym svetom,
 vhodnos a vyuSitiemédií/informáciína iniciovaniezáujmu dieaa o rozliné oblasti, napr.
vedy, techniky, kultúry,
 špecifikovanie inností detí médiami (aj digitálnymi technológiami), ich vyuSívanie
ako prostriedku riešenia uebných praktických problémov,
 nadobúdanie a vyuSívanie poznatkov, spôsobilostí, hodnôt a postojov,
 dodrSiavanie a ochranu práv dieaa.
V oblasti mediálnej výchovy sa uitekám materských škôl 6+768P(:
 operacionalizova plánované ciele z uebných osnov školského vzdelávacieho programu
vzhadom na rozvojové moSnosti a potenciál detí,
 dodrSiava zásady28 (všeobecné poSiadavky) urujúce koncept (charakter) výchovy
k médiám a mediálnej výchovy dôslednou prípravou týkajúcou sa získavania informácií
o obsahu a vyuSití média (napr. získavanie informácií o vhodnom televíznom programe
pre deti materských škôl z dennej tlae, asopisov, ktoré sú obsahovo orientované na
televíziu a kino, teletextu, ktorý informuje o obsahovej náplni, charakteristike programu,
hlavných protagonistoch, tvorcoch televízneho programu),
 inšpirova deti spracova uebné problémy a dokoni úlohy záSitkovým a skúsenostným
uením sa,
 informova rodiov vhodnou pedagogickou propagáciou o stratégiách napomáhajúcich
rozvíjaniu audiovizuálnej a digitálnej gramotnosti detí,
 s informovaným súhlasom zákonných zástupcov konkrétnych detí spolupracova
s médiami, prezentova materskú školu ich prostredníctvom (napr. nakrúcanie/filmovanie
detí, nahrávanie rozhovoru, fotenie detí do novín, asopisov),
 pri vyuSívaní médií (uplatovaní výchovy a vzdelávania k médiám a médiami) dba na:
 vhodnú pohybovú schému (polohu, postoj pohybového aparátu, tela) detí,
 CBGSívanie adekvátnej (vhodnej/správnej, odbornej/technickej) terminológie,
 dodrSiavanie postupov, spôsobov, techník a ich asovú postupnos,
 vytváranie a organizovanie (spolu s demi) bezpeného, podnetného prostredia na
spontánne a zámerné uenie sa,
 podporovanie a napomáhanie rozvoju zmyslového vnímania detí (zapája a vyuSíva
o najviac zmyslov),
 podporovanie sústredenosti, vytrvalosti, zodpovednosti, prekonávanie prekáSBk,
dôvery a sebadôvery detí (vo vlastné schopnosti a moSnosti, voi spoluhráom,
uiteke, innostiam),


28 napr. komplexnos rozvoja osobnosti dieaa, individuálny prístup, cieavedomos, názornos, sústavnos, primeranos,
uvedomenos a aktivita, vedeckos, kvalita, tvorivos, pluralita, humanizácia, rovnos šancí, spojenie s reálnym Sivotom, asová
realita a aktuálnos
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prienik, ponuku vhodných informácií,
uahovanie prijímania a spracovávania informácií demi,
špecifikovanie inností napomáhajúcich samostatnému uvaSovaniu detí, ich
kritickému, logickému a tvorivému mysleniu,
napomáhanie a zabezpeovanie interaktívnosti rozvíjania dieaa v kognitívnej
a konatívnej oblasti,
vytváranie priestoru na tvorivú produkciu detí, napomáhanie rozvíjaniu ich predstavivosti a vyjadrovania sa (aj umeleckými, pohybovými výrazovými prostriedkami,
uplatovaním skúseností, poznatkov a kompetencií získaných v iných oblastiach),
poskytovanie spätnej väzby deom,
prezentovanie vlastnej identity dieaa,
dodrSiavanie vzájomne dohodnutých pravidiel,
uvedomovanie si dôsledkov vlastného správania sa a konania dieaa/detí na základe
reflexie,
rešpektovanie situaného rozhodovania sa dieaa,
rešpektovanie individuálnych, ale aj momentálnych osobnostných dispozícií dieaa,
podporovanie a udrSiavanie vzájomnej komunikácie detí vo dvojiciach, malých
skupinách i vo vekej skupine (celá trieda),
akceptovanie návrhov detí,
hodnotenie, posudzovanie poda vopred zadefinovaných a deom známych kritérií
(argumentovanie a porovnávanie vzhadom na konkrétne diea),
poskytovanie asu deom na reflektovanie preSitého a nadobudnutého.

Jednou z moSných foriem mediálnej výchovy detí v materskej škole je aj realizácia mediálnej
výchovy prostredníctvom verejnoprávnych médií (Slovenská televízia, Slovenský rozhlas),
ktoré by do programovej ponuky zaradili napr. cyklus mediálnej výchovy pre deti do 6 rokov.
Výhodou projektu by bola asová a priestorová nenáronos, tak pre samotný projekt, ako aj
pre deti a rodiov. Program by mohol by vysielaný v dopoludajších hodinách a koncepne
by mohol by pripravený ako kombinácia primárnej a terciárnej špecifickej mediálnej výchovy,
t. j. aj ako mediálna výchova rodiov. V súasnom období Slovenský rozhlas pre materské
školy projekt neponúka. Slovenská televízia (STV) má v programovej ponuke encyklopedické
relácie Gombík (od roku 1998) a Gombika (od roku 2009). Vtipne a hravo ponúkajú deom
najrôznejšie zaujímavosti reálií z aspektu vzniku a funkcií s dôrazom na zákonitosti prírody.
Relácie sa nakrúcajú priamo v materských školách a STV ich vysiela na prvom programe
prevaSne v piatok dopoludnia.

&Q*/6<(2:<680<69:0
Všeobecne môSeme charakterizova :<680<69 ako psychickú alebo fyzickú innos, ktorej
cieom je nieo vymyslie, nájs nové a vhodné riešenie, vytvori, objavi. Pojem tvorivos sa
v prirodzenom jazyku spája predovšetkým s innosami, ktorých cieom je transformácia
a v tejto súvislosti sa poGSíva na oznaenie kvality subjektu, ktorý transformáciu vykonáva
(tvorivý jednotlivec), na oznaenie procesu, v ktorom sa transformácia uskutouje (tvorivá
innos), alebo na oznaenie výsledku transformácie (tvorivý produkt). V psychologickom
výskume sa prevaSne kladie dôraz na tvorivos ako kvalitu loveka, v pedagogike sa dôraz
kladie na rozvoj tejto kvality. Je pritom všeobecne prijímané, Se všetky tri aspekty tvorivosti je
potrebné bra do úvahy.
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V súasnosti existuje viac definícií tvorivosti.29 $<680<69 6; je moSné rozumie 786+;2*0;
56<Q*/(;E0:65Q*/80,D,5M5J7(+6<4>D30,562056<978J<(50(9( Je to vlastnos
špecificky udská, ktorá je schopná zjednoduši prechod k vyššiemu štádiu udskej
existencie.
Vo vymedzeniach tvorivosti sú dôleSité dve kvality, i uS produktu alebo procesu:
 prvou je 56<69  ktorá sa definuje ako nízka frekvencia toho istého nápadu v uritom
referennom rámci,
 druhou kúovou kvalitou je /6+56:569 uSitonos nápadu.
Zelina (1996) uvádza štyri východiskové axiómy tvorivosti:
 tvorivý môSe by kaSdý lovek,
 tvorivos sa môSe prejavi v kaSdej innosti, ale nie kaSdá innos poskytuje rovnaké
moSnosti pre tvorivos,
 tvorivos je cviitená funkcia, dá sa rozvíja,
 tvorivos je aSká „práca“30 v tom zmysle, Se lovek potrebuje najprv mnoho vedie,
pozna, premýša, aby mohol vytvori nový a hodnotný produkt. To znamená, Se
tvorivos je najvyššou kognitívnou funkciou a v hierarchickom usporiadaní zahruje
v sebe všetky niSšie funkcie – dobrú percepciu, pamä, konvergentné myslenie, analýzu,
syntézu, induktívne myslenie, abstrahovanie, analogické myslenie.

'5(2>:<680<69:0 




3;,5*0( & mnoSstvo, plynulos, kvantita myšlienok. MôSe sa prejavi rôzne. Guilford
hovorí o verbálnej, symbolickej, asocianej, expresívnej, ideanej, sluchovej a
behaviorálnej fluencii.
3,=0)030:(&pruSnos myslenia, najrozmanitejšie myšlienky, nápady, reakcie. Znamená
nezotrváva pri jednom alebo niekokých riešeniach situácie, problému, ale usilova sa
variova prístupy riešenia.
80.05(30:( & schopnos produkova nové, neobvyklé riešenia, odpovede, ktoré sa
zakladajú na vzdialených asociáciách, alebo sú vtipné a vyznaujú sa prekvapujúcou
vynachádzavosou. Je to jeden z najzákladnejších znakov tvorivosti, lebo sa tu utvárajú


29Zelina

(1996) konštatuje, Se !## !,! "!" !! "!/!3 #!#$!#,#.
"(!. "!2 ""","#3%.!$.
Hlavsa (1985) charakterizuje tvorivos takto: !#! ! 2 #!!/# %$ # "! !#3 #%  !3
$!.%" #'/ #$##  #2!3 !## ,% !, "!"  !/!# !%/# ',
 !  #3#" !/#$ !",/  "!# !. 2 #.  /# !. "(!. ##.
"#!. -!"# ! ! "!"
Poda Koršunova (1982) !##   !. !/# #%,. 1  "!"  ! "! # /
 !!#/#. ,#3%.# 2 (#!/#$%,! !/.
Zelina a Zelinová (1990) zdôrazujú aktívnu úlohu subjektu a zameriavajú sa na výsledok tohto tvorivého procesu: ## 
!,! "!" !! "!/!3 #!#$!#,#."(!. "!2
""","#3%.!$.
Definovaním kreativity sa zaoberal aj významný americký psychológ Torrance, ktorý definuje kreativitu ako   !.
%( 2%$#%/!# #$!.#%/32 0" #
.#  #3 ,$  !"# '   "," %/ 3 #3 # (uri., in
Valachová, 2005). alšími autormi, ktorí sa vyjadrujú k pojmu kreativita sú Kirst a Diekmeyer (1998), ktorí hovoria, Se (3
#!/#$!,#"!3( !!#!"%#/.
30 Tvorivý proces vplyvom motivaných initeov realizuje tvorivá osobnos v priebehu uritých fáz, ktoré sa stanovili na základe
štúdia a na základe výskumných údajov tvorivého procesu. Zelina formuluje tieto fázy kreatívneho procesu (Zelina, 1996,
s.120):
 78M78(<5J – preparaná (získavajú sa relevantné poznatky),
 052;)(5J – latentná (tlmenie, nepracuje lovek na predmete tvorby),
 03;405(5J – inšpiraná, „aha efekt“ (objavovanie nového nápadu, nové riešenie),
 6<,86<(*0(– verifikaná (kritické preskúmanie, zhodnotenie a overovanie).
31Pod znakom tvorivosti rozumieme základný prejav tvorivej innosti loveka. V odbornej literatúre sa asto pouS\Ha aj pojem
faktor „ako synonymum slova znak“.
Znaky tvorivosti moSno rozdeli na 05:,3,2:6<L a také, ktoré by sa dali poda Zelinu nazva 4,:(26.50:M<5, Poda Guilforda sú
-3;,5*0(-3,=0)030:( a 680.05(30:( zloSkami intelektových schopností, kde predstavujú oblas produktívneho myslenia.
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originálne produkty, pomocou originálneho tvorivého procesu riešenia. Originalita vzniká
aj na základe fantázie, imaginácie, predstavivosti. (Zelina, Zelinová, 1990)
Existujú aj alšie faktory tvorivosti32.


I86<5,:<680<69:0
Z vývinového hadiska má kreatívna tvorba pä vývinových úrovní (Hlavsa, 1986):
 ,=78,9M<5( :<680<69  ktorá sa vyznauje najmä 9765:J5569 6; a <6 569 6;. Je
typická pre deti v predškolskom veku. Prejavuje sa v detských kresbách, v typických
detských otázkach – preo?, zao?, nao?, a pod. Pre rozvoj tvorivosti dieaa ni nie je
obmedzujúcejšie, ako ke jeho prejavy dospelí nerešpektujú, ke ich zamietajú, alebo
diea za ne trestajú.
 786+;2:M<5( 28,(:0<0:( sa vyznauje tým, Se na základe expresívnej kreativity
jednotlivec získava, nadobúda, ovláda isté spôsoby, techniky a výrazy pre svoje
produkty. Spontánnos a vonos ustupuje a tvorivý jedinec konfrontuje svoje produkty
s realitou uS na komunikatívnej úrovni. V škole je to uS produkt dieaa, ktorý i uS uite,
alebo aj samo diea porovnáva s poSiadavkami, prípadne s produktami iných detí.
 6)1(<6<(*0( P86<, 28,(:0<0:>, kde tvorivá osobnos uS operuje s vlastnými
komponentmi a kritériami tvorby. Podstatou tejto tvorivosti je objav. Vo svojich starších
vedomostiach jednotlivec uS objaví nieo nové. Vidí v nich nové problémy, utvárajú sa
nové problémové situácie, ktoré menej tvorivý jedinec nezbadá. U Siakov je tento objav
ešte subjektívny, nevie o tom, Se to uS niekto pred ním objavil. Na pozadí tejto úrovne
tvorivosti jednotlivca sú jeho predchádzajúce skúsenosti, ktoré získaval uením sa.
 056<(5J P86<, :<680<69:0 sa vyznauje tým, Se jednotlivec uS postrehne a pochopí
princípy príinno-následných vzahov problémových okruhov, i uS v oblasti umenia,
vedy alebo praktickej innosti. Len na základe pochopenia týchto princípov môSe
realizova tie zmeny, ktorými inovuje a zdokonauje uS jestvujúce na vysokej úrovni.
 5(1<>DD0( ,4,8.,55J P86<, 28,(:0<0:>. Na tejto úrovni vznikajú nové vedecké
alebo umelecké teórie a smery. Túto úrove dosiahne len vemi málo udí. Je to úrove
tvorivosti geniálnych udí

"6?<M1(50,:<680<69:0:<68M*,3Q26473,=9:8(:L.0M. Pri rozvíjaní tvorivosti ide o to, aby sa
vo výchovno-vzdelávacej innosti odbúralo ustrnulé tradiné myslenie, ktoré je potrebné
nahradi otvoreným, novým myslením, iSe zamera sa na to, aby sa deti otvorili, uvonili,
zárove aby vymýšali a tvorili o najviac neobvyklých, výnimoných nápadov, riešení,
produktov. Pritom všetkom má veký význam fantázia, humor, odvaha, dôvera a usilovnos.
Základnou metódou rozvíjania tvorivosti je :<68)(:<680<Q*/P36/, ktorá si vySaduje vnáša
do výchovno-vzdelávacej innosti prekvapivos a prezentova úkazy, ktoré nie sú v súlade
s oakávaním. U detí je potrebné vyvoláva pochybnosti, necha ich robi odhady, vytvára
kognitívnu neistotu, problém, ktorý môSe ma viac riešení. PoSiadavkou na tvorivú uiteku
je, aby vnímala svet okolo seba všetkými zmyslami, ba aj takými „zmyslami“ ako sú srdce a
rozum.
Kladenie otázok patrí poda viacerých autorov k najdôleSitejším aktivitám detí. Malé diea
získava informácie o svete tým, Se sa pýta a vySaduje odpove , ím sa podporuje jeho
zvedavos, formujú sa prvotné postoje dieaa k sebe, u om ale aj tvorivosti.


32 ",+,-05M*0( & je to schopnos produkova transformácie, zmeni funkciu predmetu. Redefinovanie Guilford (1978)
charakterizuje ako schopnos zmeni funkciu predmetu alebo jeho asti a pouS\H4 ho iným spôsobom.
 3()68J*0( & je to schopnos vypracova detaily riešení, aby sa skompletizoval nejaký celok alebo plán, je to schopnos
domyslie, rozpracova detaily riešenia, dovies myšlienku do konca.
 #,5?0:0<0:(&alebo citlivos na problémy, je to schopnos vidie medzery, nedostatky v riešení.
 #,8,5+070:( - je relatívne málo spomínaný faktor tvorivosti, ktorého podstatou je schopnos nachádza riešenia takpovediac
na prvý pokus, bez dlhého skúmania, schopnos ís okamSite na podstatu veci, alebo problému.
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Rozvíjanie tvorivosti je moSné rozdeli do dvoch oblastí (Zelina, Zelinová, 1990):
- rozvíjanie tvorivého myslenia33 a 
- rozvíjanie charakteristík a vlastností osobnosti, ktoré podporujú tvorivos 

Pozornos je potrebné venova hlavne 86?<M1(50; */(8(2:,809:M2 ( <3(9:569:M 696)569:0
2:68L76+768;1P:<680<69 
 86?<M1(50, :<680<L/6 <5M4(50( 9<,:( – zaína pociovaním a potrebou (nutnosou)
zapoji do vnímania o najviac zmyslových orgánov,
 86?<M1(50, 78,+9:(<0<69:0  -(5:J?0, 04(.05J*0, – fantázia umBSuje dieau
tvorivejšie vníma, vidie svet, lepšie tvori asociácie, alternatívy pri riešení problémov,
 86?<M1(50,73>5;369:086?4(50:69:0(680.05(30:> – tvorí prechod od tvorivého vnímania
a fantázie k tvorivému riešeniu problémov 
Tieto základné procesy si vySadujú od detí produkova o najviac najrozmanitejších a
najoriginálnejších nápadov. Preto je dôleSité vo výchovno-vzdelávacej innosti deti
nabáda, aby produkovali aj nezvyajné, fantastické nápady; je vemi dôl8Sité da deom
dostatok asu na riešenie úloh a oceni ich tvorbu a necha ich hodnoti svoje vlastné
nápady, riešenia, myšlienky,
 86?<M1(50, :<680<L/6 80,D,50( 786)3L46< vyuSíva fantáziu, imagináciu, predstavivos,
fluenciu, flexibilitu a originalitu. Uplatuje sa tu tvorivé divergentné myslenie v riešení
praktických problémov. Pri riešení problému je potrebné vymýša, tvori a hada nové
riešenia35. V materskej škole sa postupne rozvíjajú základné kroky riešenia problémov
o predstavuje najvyššiu fázu programu rozvíjania tvorivosti. Pristupuje sa k nej aS po
zvládnutí predchádzajúcich fáz. Mala by by postavená na nácviku heuristických
postupov, na ich aplikácii v kaSdodenných situáciách a riešeniach problémov,
 86?<M1(50,<3(9:569:M696)569:078,86?<61:<680<69:0 – jedinec, ak chce by skutone
ucelenou osobnosou, vysoko citlivou, vnímavou k sebe a svetu, potrebuje nieo pre to
urobi, iSe systematicky sa zlepšova.

$<680<J ;0:, 2( materskej školy má v súasnosti moSnos aktívne sa podiea na
modifikácii a zárove dotváraní obsahu výchovy a vzdelávania, má slobodu vo výbere metód
organizaných foriem, prostriedkov výchovno-vzdelávacej innosti. Znamená to múdros,
dobro, dáva deom lásku a zárove by vysoko odborne fundovaná, vyznaova sa vysokou
odbornosou v pedagogike, v psychológii a v ostatných príbuzných odboroch.


33

 86?<M1(50, 265<,8.,5:5L/6 4>93,50( – konvergentné úlohy, cvienia, problémy na prejavenie myslenia u
dieaa
 4,:6+0*2L 769:;7> <>;EM<(1P*, /,;809:02; – obsahujú konvergentné aj divergentné úlohy, ale rozvíjajú aj
hodnotenie, metódy experimentovania, zah ajú prácu s informáciami, 265<,8.,5:5L +0<,8.,5:5L (
/6+56:0(*,4>93,50,, tvorivé riešenie problémov a heuristika tvoria základ metodiky pre rozvoj kreativity
 265<,8.,5:5L 4>93,50, – je také, ktoré smeruje od daných východísk k jednej správnej odpovedi. Je to
zbiehavé myslenie, kde sa logicky a algoritmicky postupuje ku správnemu záveru. Logické myslenie zahruje
procesy analýzy, syntézy, dedukcie, indukcie, zovšeobecovania, vyvodzovania.
 265<,8.,5:5L P36/> vySadujú mentálne, myšlienkové procesy, ktoré vyuSívajú a formujú vnímanie,
rozlišovanie, poznávanie vecí, pamä, analýzu, syntézu, indukciu a dedukciu na úrovni konkrétnych vzahov,
aplikáciu – pouSitie pouky, informácie, poznatky v bezprostrednej situácii
 +0<,8.,5:5L 4>93,50, – ide o riešenie problémov viacerými spôsobmi. Myslenie nevedie k jednej správnej
odpovedi, je to rozbiehavé myslenie. Rozvíjajú sa aj iné psychické funkcie. Týmto myslením sa cvií ideaná
plynulos, bohatos asociácií, fantázia, obrazotvornos, imaginácia. Divergentné myslenie je HSdy tvorivé, pokia
jeho produkt je hodnotný, akceptabilný.
 +0<,8.,5:5LP36/> – ktoré sa vyznaujú tvorbou alternatív, rozliných moSností, hypotéz, hadaní
34 Predstava

je názorný obraz predmetov a javov, ktoré v danom momente jedinec nevníma.
Sú to heuristické postupy a heuristika (metódy, popisy inností a postupu, pri ktorých je potrebné rieši tvorivé úlohy).
Uplatuje sa divergentné myslenie. Heuristika predstavuje technológiu riešenia, všeobecné princípy riešenia problému.

35
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Predpokladom a podmienkou rozvoja tvorivosti by mali by 67,8(:M<5, <,+6469:0
(7,+(.6.0*2J,=78,9M<569 , ktorá môSe by slovná – ide o dynamiku a moduláciu hlasu,
vhodnú mimiku a primerané gestá. Re by mala by výrazná, sugestívna a emociálne
zafarbená. Operatívne vedomosti môSe uite realizova schematicky – reprodukova deom
poznatky, alebo modifikane – prispôsobuje obsah, metódy a prostriedky aktuálnej
pedagogickej situácii. Takúto realizáciu vo výchovno-vzdelávacej innosti je moSné nazva
uiteskou tvorivosou. Dôl8Sitý je 7,+(.6.0*2Q 769:8,/ – je to schopnos vníma a
diferencova všetky psychické reakcie detí. O uiteke, ktorá má uvedené schopnosti, t. j.
pedagogickú expresívnos a pedagogický postreh, môSeme poveda, Se má pedagogický
talent.36
$<680<L7869:8,+0,
Pre rozvoj tvorivosti je nevyhnutné zabezpei atmosféru, klímu a sociálne vzahy, ktoré
vytvárajú priaznivé prostredie, v ktorom sa optimálne môSu prejavi a rozvíja tvorivé
schopnosti jednotlivca i skupiny. Zelina, Zelinová (1990) výstiSne zhrnuli ?J23(+5L ?5(2>
(:469-L8>5(764J/(1P*,186?<61;:<680<69:0:
 oceuje sa myslenie, tvorenie, hadanie, experimentovanie, alternatívy,
 umBSuje sa vonos myslenia, sústredenia sa na zlepšenie,
 podporuje sa sebavedomie a sebahodnotenie lenov,
 stimuluje sa originalita, nové myšlienky,
 podporuje a HKSaduje sa spontánnos, aktivita, iniciatíva,
 zdôrazuje sa srdenos k iným, spolupráca, kritika,
 vySaduje sa úas všetkých lenov skupiny na rozhodovaní a tvorbe budúcnosti,
 vySaduje sa, aby sa všetci zúastovali na hodnotení práce, udí, vzahov,
 podporuje sa pozitívna orientácia na prácu, optimizmus, viera vo vlastné sily.

Obdobie predškolského veku má znaný vplyv na alší Sivot jedinca. Preto dôleSitú úlohu pri
formovaní postojov, názorov, formovaní osobnosti dieaa má rodina a materská škola.
Diea, ktoré má v prvých rokoch Sivota dobré emocionálne zázemie, získava lepšie
predpoklady pre duševný vývin, je samostatnejšie, aktívnejšie, úspešnejšie.
Je len prirodzené, Se vytvorenie priaznivých podmienok na vývin dieaa je jednou
z dôl8Sitých úloh výchovno-vzdelávacích inštitúcií (vrátane rodiny a materskej školy),
v ktorých sa jeho výchova uskutouje. Obdobie medzi 3. a 6. rokom sa všeobecne povaSuje



36 Osobnos uiteky zohráva významnú úlohu v pôsobení na diea a na rozvoj jeho tvorivosti. Zelina (1996) uvádza štruktúru
tvorivej osobnosti:
 Schopnosti – senzitivita, fluencia, flexibilita, originalita.
 Vlastnosti osobnosti – imaginácia, fantázia, zvedavos, odvaha, riziko, samostatnos, sebadôvera.
 Motivaný systém – tvorivá sebaregulácia, progresívna hodnotová orientácia, progresívna reakcia na konflikty, zdravie
a progresívne sociálne vzahy.
Vlastnosti tvorivej osobnosti sú aplikovatené aj na osobnos uiteky materskej školy a sú nasledovné:
 Autonómia – predstavuje nezávislos uiteky od vonkajších vplyvov a od spoloenského nátlaku, má tendenciu vytvára si
vlastný názor, vlastné normy správania, neprijíma nekriticky cudzie názory a postoje, ani svoje nikomu nevnucuje.
 Autoregulácia – predstavuje sebautváraciu integratívnu tendenciu. Je to vedomá kontrola a riadenie vlastnej innosti
uiteky. Uiteka má tendenciu klás si dlhodobé ciele a k ich uskutoneniu dochádza prostredníctvom sebavýchovy a
sebarozvoja.
 Asertivita – je to priebojnos, smelos sebapresadzovanie uiteky bez agresie, odvaha asto potrebná na presadzovanie
nových myšlienok, riešení v spolonosti, kde sa kladie asto odpor.
 Reflektivita – je tvorivé preSívanie, otvorený postoj k svetu, prejavuje sa snahou pozna, pochopi, objavi, je to umenie
pozorova, všíma si.
 Imediativita – je bezprostrednos, nespútanos, vyznauje sa ahkou prestupnosou nevedomých bariér koncepnej innosti
a slabosou spoloenských zábran.
 Variabilita – je premenlivos, rozmanitos, dynamická šírka a pruSnos osobnosti. Hlavnou charakteristikou je dynamika
zmien správania uiteky vzhadom na situáciu a na jednotlivé fázy tvorivého procesu.
 Dynamogénia – je innos, aktivizujúca motivané charakteristiky, vyvolávajúca a udrSiavajúca aktivitu uiteky.
 Predilekcia – je zaujatie, výrazné emocionálne zafarbenie motivaných charakteristík.
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za obdobie aktívnej spoloenskej prispôsobivosti, ke sa oraz viac uplatuje uvedomelos
vo vzahu k rodiom a uiteovi materskej školy.

;3:02;3:P85(<Q*/6<(
Pred zadefinovaním termínu multikultúra37 je vhodné vychádza z pojmu kultúra, o je
vzdelanos, múdros národa, etnika.Kultúra predstavuje úrove aktívnej kultivovanej innosti
Sivota (jednotlivca, kolektívu, národa a podobne). Multikultúrnos znamená mnoSstvo
takýchto štruktúr kultúry – t. j. rôzne hodnotové orientácie, rôzne normy, znaky a vzorce
správania rôzneho charakteru. Problémy vznikajúce pri stretaní jednotlivých kultúr nie sú
zapríinené ich vzájomnou odlišnosou, ale neochotou tieto odlišnosti tolerova.
;3:02;3:P85( <Q*/6<( je výchovou k vzájomnému chápaniu príslušníkov rôznych kultúr
a menšín. Podporuje porozumenie a spolGA4Sívanie rôznych kultúr, napomáha uvedomova
si vlastné predsudky a zárove ich odstraova. Smeruje k rozvoju spôsobilostí (schopnos
rieši konflikty, prosociálne komunikova a pod.) medzikultúrneho pochopenia u detí a
uiteov, ktoré môSu vyuS< pri stretnutí s inou kultúrou. Ukazuje nám, Se kultúry Sijúce veda
seba spolupracujú a vymieajú si znaky, hodnoty a podobne. Je moSné ju realizova
poskytovaním mnoSstva informácií z inej kultúry, aby bol viditený jej vývin, zvláštnosti, aby
bolo moSné porovnáva ju so svojou kultúrou. Diea spoznáva, Se rôzni udia Sijú inak, cítia
a rozmýšajú inak ako je zvyknuté ono. Multikultúrna výchova smeruje k tomu, aby si jedinec
cestou reflexie uvedomil silné a slabé stránky kultúry, smeruje k tolerancii, empatii, k ochrane
iných kultúr, teda k psychickej otvorenosti voi iným kultúram, k akceptovaniu loveka s inou
kultúrou. Multikultúrna výchova sa v prvom rade orientuje na výchovu a rozvoj osobnosti.
Zasahuje do našich hodnotových orientácií, pretoSe iba tak môSe formova postoje
a empatické schopnosti. SA4Sí sa o taký rozvoj uiacich sa, aby reflektovali vzájomné vzahy
udí, vciovali sa do svojho okolia a akceptovali druhých udí. K hlavným predpokladaným
výsledkom patria kritické myslenie a cítenie a interkultúrne kompetentný uite, ktorý je
flexibilný vo vzahu k neoakávaným kultúrnym obsahom a je schopný vníma kultúrnu
výmenu i medzikultúrnu komunikáciu v triede. Je schopný sprostredkova kontakty rôznych
kultúr v triede. Multikultúrna výchova pôsobí pozitívne na atmosféru v spolonosti, pretoSe
prispieva k upokojeniu konfliktnej atmosféry a podporuje pocit bezpeia v rôznych sociálnych
skupinách. V politickej rovine pôsobí proti diskriminácii a rasizmu, ím sa môSe zasadzova
o preSitie spolonosti a o jej zdravý rozvoj. Veký význam má aj pre Sivot školy. Jej prvým
efektom je rozvoj medzikultúrneho porozumenia v triede a v škole, o je nevyhnutný
predpoklad pre neobmedzený rozvoj detí z rôznych sociálnych skupín v škole. Tolerancia
v tomto prípade nie je pasívnym pojmom, ale aktívnou snahou o empatiu, zmenu vlastných
postojov a starostlivos o iné kultúry. To, Se multikultúrna výchova predstavuje
interdisciplinárnu oblas výchovy znamená, Se medzikultúrne pochopenie sa nedá realizova
bez úsilia pochopi a precíti rozliné oblasti kultúry ako je umenie, nábBSenstvo, ideológia,
vzory správania, móda i iné súasti Sivotného štýlu. Multikulturalizmus sa chápe ako
najzdravší spôsob kultúrnej integrácie, ide o pochopenie nevyhnutnosti pravidelnej kultúrnej
výmeny a snahu o spoluprácu bez ovládnutia jednej kultúry druhou. Predstavuje
rešpektovanie kultúrnych identít a zvláštností.
Prízvukuje, Se kaSdý lovek nesie uritú kultúrnu tradíciu38.


37

Multikultúra sa vymedzuje ako mnohonárodná, viacnárodná telesná aj duševná innos mnohých etnických spoloenstiev
v jednom regióne.
38Sú to zvláštne súbory hodnôt a noriem, ktoré presakujú celú kultúru a zásadným spôsobom formujú jej povahu. DôleSité je
vytvára si reflexiu vlastnej kultúrnej tradície a identity.
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K 4,:N+(4 multikultúrnej výchovy patria hlavne tie, ktoré umBSujú deom zisti na základe
vlastných skúseností, o to znamená pochopi inú kultúru, ako je moSné sa do nej vcíti, ako
v skutonosti prebieha kultúrna výmena. aSiskové sú tie, ktoré napomáhajú získavaniu a
rozvíjaniu skúseností, pocitov, emócií, spôsobilostí:
 92P9,569:5L ;,50, 9( na základe vlastnej skúsenosti diea zistí, o to znamená
pochopi inú kultúru, ako je moSné vcíti sa do inej kultúry, ako v skutonosti prebieha
kultúrna výmena, ako vzahy kultúr ovplyvujú pocitový svet dieaa,
 2667,8(:M<5, ;,50, 9(: diea sa aktívne zapája do spolonej innosti a získava
schopnos spolupracova vzhadom na odlišné štýly chápania a uenia sa, odlišné štýly
sebavyjadrenia,
 80,D,50, 265-302:6<: deti lepšie spoznávajú stanoviská a postoje druhých, hadajú
príiny týchto postojov a spoznávajú rôznorodosti individuálnych záujmov. Uia sa
kompromisom, spoloným riešeniam, hodnotám, ktoré by uspokojili viacerých úastníkov
konfliktu.
Ak povaSujeme kaSdú kultúru vo svojej podstate predovšetkým za systém uritých hodnôt,
tak multikultúrna výchova bude <Q*/6<6; 2 6+30D5Q4 /6+56:J4. Hodnota je preto
nevyhnutne a objektívne spojená s výchovou a vzdelávaním dieaa a socializáciou loveka.
Znamená uznávanie:
 individuality loveka,
 spolupráce,
 tolerancie,
 rešpektu k loveku,
 rovnosti všetkých udí.
0, 64 4;3:02;3:P85,1 <Q*/6<> <4(:,892,1 D263, je demonštrácia znášanlivosti udí
rozliných kultúr a formovanie takých vlastností dieaa, aby bolo schopné:
 porozumie inej kultúre,
 vedie ju hodnoti, posudzova,
 spolupracova s u mi z inej kultúry, tvori spoloné hodnoty,
 aktívne prejavi svoj postoj a správanie proti nekultúrnym prejavom, proti prejavom
poniSovania, diskriminácie, segregácie, násiliu, rasizmu a predsudkom.
!805*M740 multikultúrnej výchovy sú atmosféra bezpeia, udské práva, internacionálny
prístup, autentickos v sebavyjadrení, sebareflexia. Je potrebné vybra si uritú stratégiu,
ktorou môSe by napríklad KEMSAK. (Zelina, 1996)

8.(50?(5Q40 -684(40 multikultúrnej výchovy môSu by rozliné projekty, exkurzie,
štúdium v teréne, i filmy, diskusie, polemiky, nácvik riešenia konfliktov, asertivity, tvorivého
riešenia problémov, najmä medziudských. MoSABEtí je urite viac a ím zaujímavejšia je
voba tejto formy, tým je väšia pravdepodobnos záujmu detí.

!3J56<(50, multikultúrnej výchovy spoíva vo vobe organizanej formy, zárove vo výbere
inností a aktivít na dosahovanie zvolených výchovno-vzdelávacích cieov, ako aj
vo vyhodnocovaní úinnosti jednotlivých metód multikultúrnej výchovy prostredníctvom
spätnej väzby.

Multikultúrna výchova sa môSe uskutoova ako skúsenostné uenie sa, zadávanie úloh,
podpora, kontrola, moderovanie, povzbudzovanie a následné vyhodnotenie. V procese
multikultúrnej výchovy moSno zvoli skúsenostné, skupinové, projektové, globálne i
kooperatívne uenie sa, rovnako osvedené však je aj samoštúdium, prípadne objavovanie.
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6+56:,50, sa v rámci multikultúrnej výchovy uskutouje vo forme formatívneho alebo
sumatívneho vyhodnotenia, spätnej väzby, sebahodnotenia, hodnotenia iných.
;3:02;3:P85(<Q*/6<(<4(:,892,1D263,9(9P9:8,;1,5(14K5(:
- oboznámenie sa a pochopenie nielen kultúrnych rozdielov, ale aj spôsobov reakcie
na rozdiely,
- rozvíjanie empatie, citového sebaovládania sa (najmä v konfliktných situáciách,
v hneve, zlosti),
- obmedzovanie ahostajnosti (aby diea nebolo len prizerajúcim sa lovekom, ale aby
aktívne vystupovalo v snahe kooperova, by solidárny) negatívnych prejavov
neuznávania zvláštností rozliných kultúr,
- rozvíjanie prosociálneho správania sa, schopnosti kultúrne komunikova, rieši
medziudské a medzikultúrne konflikty,
- rozširovanie vedomostí o udských právach (aby diea poznalo a vedelo zauja
proudský postoj),
- rozvíjanie sebariadenia (aby diea neostalo len pri poznaní, ale aby poznatky aktívne
uplatovalo v reálnych situáciách),
- rozvíjanie schopnosti hada a nachádza úinnejšie, inovatívne a platné riešenia
problémov v medziudskom a medzikultúrnom správaní.
Zalenenie multikultúrnej výchovy do predprimárneho vzdelávania má svoje špecifiká.
Uiteka sa sústredí predovšetkým na rozvíjanie citlivosti na produkty, artefakty rôznych
kultúr a na vytváranie rebríka hodnôt, upevovanie vlastnej kultúrnej identity a tolerancie
voi odlišným kultúram.

!8,+0:(:, 92J.8(46:569 (.8(46:569:0<6<D,6),*569:0
Gramotnos39, i uS preditateská, grafomotorická, pisateská, prírodovedná, matematická,
finanná, kultúrna, multikultúrna, funkná, cestovateská, dopravná, poítaová, informaná,
digitálna, mediálna, zdravotná, právna, ekonomická a pod., sa prelína celým obsahom
výchovy a vzdelávania v materskej škole.
Diea predškolského veku sa zaujíma o svet prírody, svet ítaného a písaného slova alebo
íslic. Niektoré deti sa spontánne, z vlastného záujmu nauia íta uS pred vstupom do
základnej školy, však vo vzahu k celej populácii detí je ich malé percento. Väšina detí vie
 niekoko slov, vie ich aj napísa (spravidla svoje meno a slová citovo blízke). Tieto
deti okrem základov 78,+0:(:, 92,1gramotnosti dosahujú aj .8(-646:680*2P gramotnos,
ktorá je základom pre 709(:, 92P gramotnos.
Základy 4(:,4(:0*2,1 gramotnosti nespoívajú len v jednoduchom „písaní“, zaznamenaní
íslic a ich  , ale aj v schopnosti poúvania s porozumením, napr. pri riešení
jednoduchých príkladov (máš jedno jabko a ja ti pridám dve jabka, koko ich máš teraz
spolu?), poskladaj zo štvorca a trojuholníka dom, postav veSu zo štyroch kociek, at .
Obsah výchovy a vzdelávania a výchovno-vzdelávacie innosti v materskej škole spoívajú
v propedutike (základoch) gramotností, uiteky sa neusilujú o cielený nácvik písania, ítania
a poítania, to je aS úlohou 1. roníka základnej školy. Avšak na druhej strane dieau


39

8(46:569 sa vo všeobecnosti chápe ako zrunos íta, písa a poíta. Je primárne podmienená poSiadavkami uebných
osnov, kritériám hodnotenia uebných výsledkov.
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nebránia ui sa – zaujíma sa o ítanie, písanie a poítanie. innosti s písmenami, íslicami
vníma diea ako zaujímavú hru. Preto je dôleSité, aby prostredie triedy spalo estetické
kritériá a iniciovalo deti k riešeniu uebných problémov (nemalo by by preexponované
mnoSstvom obrázkov a uebných pomôcok).


5-684(56 264;502(5L:,*/563N.0,
Kvôli úspešnému integrovaniu prierezovej témy informano-komunikané technológie
do výchovno-vzdelávacej innosti je nevyhnutné v zhode s Kalašom (2010) objasni pojmy:
digitálne technológie, informano-komunikané technológie a digitálna gramotnos.
0.0:J35, :,*/563N.0, – široký súbor prostriedkov, nástrojov, prostredí a postupov
(prichádzajúcich z oblasti poítaov), ktoré vyuSívame na podporu uenia a uenia sa,
komunikácie a kolaborácie, vyjadrovania sa, tvorby a pod., teda na komplexnú podporu
všetkých rozvojových domén detí, Siakov a uiacich sa kaSdého veku. Je to synonymum pre
IKT alebo informané a komunikané technológie. V ostatných desiatich rokoch nadobúda
významné postavenie oznaenie IKT v pedagogických a vládnych dokumentoch mnohých
štátov a zoskupení vrátane EÚ.
$(3,)605-684(5L(264;502(5L:,*/563N.0, – široký súbor prostriedkov, postupov
a znalostí pouSívaných na spracúvanie a komunikáciu informácií. Špeciálne v oblasti
vzdelávania máme na mysli výpotové a komunikané prostriedky, postupy a informané
zdroje, ktoré rôznymi spôsobmi podporujú výubu, poznávací proces a alšie uebné aktivity. Pojem IKT privemi zdôrazuje informácie a výpotové prostriedky. Všetko, o robíme
s demi na poítai, je – technicky vzaté – iba práca s informáciami a výpoet. Ale dôvod,
preo to vo výchovno-vzdelávacej innosti robíme, je zvyajne iný. Úmyselne pritom
CBGSívame prostriedky, ktoré môSeme vníma z dvoch pohadov:
- ako 05-684(5L4L+0;4a
- ako 265D:8;25L4L+0;4, ktoré pomáha deom tvori, skúma, objavova, vyjadri
sa a rozvíja sa at .
Aj ke sú oba pohady rovnako dôleSité, beSné chápanie pojmu IKT privemi zdôrazuje
informanú stránku týchto procesov. Podobné aspekty – informaný a konštrukný –
môSeme rozpoznáva aj vo vzdelávaní: as poznávacieho procesu je zameraná
na získavanie informácií. Avšak druhá as poznávania sa odohráva tvorbou, objavovaním
a konštruovaním. Ak dávame prednos oznaeniu digitálne technológie pred IKT, chceme
tým zdôrazni konštruknú stránku nových technológií pre rozvoj konštrukného aspektu
poznávacieho procesu.
0.0:J35(.8(46:569 Cje schopnos vyhada, organizova, pochopi, vyhodnoti a vytvori
informaný produkt pomocou digitálnych technológií. Osoba, ktorá CBGSíva digitálne
spôsobilosti v komunikovaní so spolonosou je digitálnym obanom. Digitálna gramotnos
zah a znalosti, zrunosti a porozumenie potrebné na primerané, bezpené a produktívne
CBGSívanie informácií a digitálnych technológií na uenie sa, poznávania, v zamestnaní a v
kaSdodennom Sivote. Je to súbor schopností:
 zvoli si a vedie pouS< vhodnú digitálnu technológiu na získavanie, hadanie informácií,
ich spracovanie, pouSitie, šírenie alebo vytvorenie,
 vyGSíva rôzne digitálne zdroje a efektívne rieši úlohy v digitálnom prostredí,
 kriticky vyhodnocova a analyzova znalosti získané z digitálnych zdrojov,
 rozumie spoloenským dôsledkom (vrátane bezpenosti, ochrany súkromia a etiky),
ktoré vznikajú v digitálnej kultúre.

'+861,86?<M1(50(+0.0:J35,1.8(46:569:0<4(:,892,1D263,
 personálne podmienky:
$ vzdelávanie uiteov v oblasti digitálnych technológií,
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$

stabilita oboch uiteov v triede, ich spolupráca, ako aj kooperovanie s vedením školy,
a alšími odborníkmi v oblasti vyuSívania digitálnych technológií,
 materiálno-technické podmienky – digitálne technológie:
$ ich rozmiestnenie v škole,
$ dostupnos uiteom a deom,
$ pripojenie na internet,
$ digitálny kútik,
$ vyGSitie digitálnych technológií v innostiach súvisiacich s predprimárnym
vzdelávaním:
 vyGSitie odbornej uebne v základnej škole,
 krúSková innos,
 tvorivé dielne,
 tvorba edukaných programov – poíta, interaktívna tabua, digitálne hraky
a pod.
 komunikácia s rodimi prostredníctvom internetu, e-mailu.


%0:,  špecifikovaním inností napomáha rozvíjaniu informanej a digitálnej gramotnosti
detí, priom:
 <>;EM<(:
$ digitálne technológie ako prostriedok riešenia uebných praktických problémov,
$ príklady z reálneho Sivota,
 rozšírené modifikované uebné osnovy,
 spoluprácu s rodimi, základnou školou a pod.,
 05D708;1, deti spracova uebné problémy a dokoni úlohy,
 ?(),?7,;1,:
 dodrSiavanie pravidiel a bezpených postupov,
 prienik vhodných informácií,
 innosti, ktoré vySadujú tvorivé riešenia,
 050*0;1, manuálne ovládanie a elementárne pouSívanie:
 jednoduchých zariadení (štart, stop, zapnutie, vypnutie, pauza, reštart),
 prostriedkov digitálnych technológií (napr. poítaová jednotka, interaktívna tabua,
fotoaparát, digitálna hraka),
 vstupných (myš, klávesnica, médium CD a DVD, skener, disketa, pero interaktívnej tabule) a výstupných (monitor, tlaiare, reproduktory) zariadení poítaa,
 médií – disketa, CD a DVD (drSanie, vyberanie, vkladanie a uchovávanie),
 76+768;1,:
 orientovanie sa na klávesnici, ploche monitora a interaktívnej tabule,
 otváranie a zatváranie aplikácií,
 vyGSívanie aplikácií na dosiahnutie ciea,
 vyGSívanie (ovládanie) grafického (kresliaceho) programu,
 skúsenostné uenie sa,
 príjem a spracovanie informácií,
 hadanie zaujímavých riešení, moSných postupov a originálnych nápadov,
produktov,
 praktickú aplikáciu, praktické innosti umBSujúce nadobudnú/získa, zvláda,
ovláda, vykonáva, vyuSíva poznatky, kompetencie,
 vyGSívanie, ovládanie aplikácií, dát, postupov, riešení na dosiahnutie ciea,
 vyGSívanie uebných pomôcok, didaktickej techniky, rôznych informaných zdrojov
vrátane médií (textové, zvukové, obrazové, audiovizuálne a pod.),digitálnych
technológií, literárnych zdrojov a pod.,
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 konzultovanie informácií získaných z rozliných zdrojov (priatelia, knihy, súrodenci,
rodiia, rovesníci, televízia, internet, vlastná Sivotná individuálna skúsenos
a pod.),
 zvládanie postupov, riešení detských uzatvorených (jedna konkrétna téma)
i otvorených (prístupných kaSdému) edukaných programov,
;46E;1, deom:
 nadobudnú základné pravidlá bezpenosti a ochrany zdravia,
 nadobudnú zodpovedajúce postupy v innostiach,
 nadobudnú aktívnym rôznorodým spôsobom poznatky na základe záSitkového
uenia sa,
 zapája a vyuSíva viacero zmyslov,
 dodrSiava postupy, techniky,
 orientova sa na internete,
 vyhadáva informácie (s pomocou uiteky, vo dvojici, skupine i samostatne),
 narába s rôznymi uebnými zdrojmi a informáciami (detské knihy, asopisy,
encyklopédie, obrazové publikácie s rôznym zameraním, uebnice, atlasy, mapy,
fotografie, výtvarné diela, edukané programy, médiá, reálie – skutonosti, vecné
poznatky, vecné údaje, vecné náuky, súhrn poznatkov verejného a súkromného
Sivota uritého miesta a doby a pod.),
 vyGSíva a porovnáva (konfrontova) informácie z rôznych informaných zdrojov,
 konfrontova príklady z virtuálneho (mysleného, moSného) a reálneho Sivota.


,:0
 ;73(:;1P(+,2<J:5,769:;7>(:,*/502>:
 poznajú, dodrSiavajú techniky v innostiach s poítaom, elektronickými
didaktickými hrakami, médiami,
 uplatujú poSadovaný pohyb,
 postupujú poda pokynov uiteky, spoluhráa, hlasového záznamu edukaného
programu a pod.,
 <>/ (+J<(1P:80,+0((978(*6<J<(1P05-684J*0,?8O?5>*/?+8616<
 <>;EM<(1P:
 získané poznatky nadobudnuté v praktických innostiach,
 adekvátne pomôcky, prostriedky, postupy a techniky v praktických innostiach,
 digitálne technológie,
 4(507;3;1P6<3J+(1P(<>;EM<(1P;,)5L764O*2>5(78 
 digitálny fotoaparát,
 digitálny mikroskop,
 poíta a doplujúce zariadenia (skener, tlaiare a pod.),
 spätný projektor,
 elektronické didaktické hraky (napr. autíka na ovládanie),
 robotické, programovatené hraky (napr. Bee-Bot v tvare vely),
 hraky na rolové hry imitujúce reálny svet (bankomat, registraná poklada,
ítaka iarových kódov),
 médiá (textové, zvukové, obrazové, audiovizuálne a pod.),
 detské mobilné zariadenia na komunikáciu (vysielaky, mobilné telefóny a pod.),
 videokameru,
 mikrofón,
 dataprojektor,
 digitálny fotorámek,
 rôzne edukané softvérové prostredia (Cirkus šaša Tomáša, Veselá lienka a pod.40),


40

Dostupné na: www.kidpix.com
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 interaktívnu tabuu (elektronické
s poítaom, notebookom).

zariadenie,

ktoré

technicky

kooperuje

0.0:J35, :,*/563N.0, umBSujú deom v materskej škole napredova vlastným tempom,
pripúšajú pokusy a omyly, ponúkajú aktuálne materiály v rôznych formách a objemoch.
NemôSu by cieom, ale 7869:80,+2645(+690(/5;:0,<Q*/6<56 <?+,3J<(*M*/*0, 6<.

ì





ì



 

ì



Obrázky . 1, 2, 3: Interaktívna tabua, Digitálny mikroskop, Robotická hraka Bee-bot

Jednou z moSností ako skvalitni výchovu a vzdelávanie aj prostredníctvom digitálnych
technológií je ?80(+,50,+0.0:J35,/62P:02( tak, aby sa proces uenia a uenia sa uskutooval
bádaním, objavovaním, experimentovaním a konštruovaním, aby bol pre diea novou výzvou. Je
potrebné rešpektova podmienky materskej školy – personálne, priestorové (aj hadisko
estetické/farebnosti, svetelnosti, hygienické a bezpenostné) a materiálno-technické:
 rozmiestni poítae v triede tak, aby sa svetlo (okna, lampy) neodráSalo
na monitore/obrazovke, vyhýba sa tmavým kútom a privemi presvetleným priestorom,
 voli farebnos stien, stolov, stoliiek a alších komponentov v teplých tónoch
(v kombinácií 2 aS 3 farieb),
 zohadni prístup k elektrickým rozvodom a ich zabezpeenie ochrannou lištou, 
 zohadni poSiadavky na detský nábytok vzhadom na <,2, poet a ),?7,569 +,:M, 
 zabezpei vhodné umiestnenie, sklon monitora, minimálnu vzdialenos oí dieaa od
monitora (40 cm),
 podporova vhodnú pohybovú schému tela – sedenie, vonos pohybu ruky pri
manipulovaní s myšou, perom interaktívnej tabule, 
 zara ova oné cvienia (Smurkanie, pohad hore – dolu, doprava – doava) a pod., 


Obrázok . 4: Digitálny kútik (MŠ, Ijušinova 1, Bratislava)
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 stanovi/vymedzi/vyhradi priestor rozmiestnením potrebného nábytku (napr. skrinkami
s polikami, detskými stolmi, hernými prvkami a pod.) tak, aby poskytoval deom dôverné
prostredie bez rušivých elementov,
 stoly a stoliky rozmiestni tak, aby diea mohlo vone vchádza a vychádza,
 v prípade vyuSívania dataprojektora, ktorý je napojený na poíta, zabezpei jeho
vhodné a bezpené inštalovanie (na plafón alebo bonú stenu triedy a pod.),
 tlaiare, multifunkné zariadenie, poíta umiestni tak, aby ich diea mohlo bez
problémov a jednoducho ovláda a manipulova s nimi,
 pre uebné pomôcky a alšie komponenty, napr. papiere, farbiky, pastely, lego, tablet,
vela Bee-bot, fotoaparát, digitálna kamera vyleni vhodný priestor na polikách
v dosahu dieaa (nie je vhodné odklada ich do škatú, prípadne skriniek),

 kvalita a kvantita digitálnych technológií a uebných pomôcok má by primeraná
veku dieaa a charakteru aktivít.


Obrázky . 5, 6: Digitálny kútik, Priestor na spoloné aktivity (MŠ, Ijušinova 1, Bratislava)

!69:;7569  28626< ;0:, 2> – mediátorky, facilitátorky, informátorky, podporovateky
a zaznamenávateky rozvoja osobnosti dieaa:
1. zretene a zrozumitene formulova (konkrétne) edukané ciele v súlade s uebnými
osnovami školského vzdelávacieho programu,
2. stanovi a definova pravidlá s dôrazom na charakter a obsahové zameranie výchovnovzdelávacej innosti s digitálnymi technológiami,
3. rešpektova diea, jeho tempo, stupe a rozsah oboznamovania sa s novým problémom,
4. premyslie stratégie viaSuce sa ku konkrétnym aktivitám 5(78  ?JE0:26<L ;,50, 9(
)J+(:, 92L(<Q92;45L4,:N+>,
 uri, ktoré schopnosti detí sa budú rozvíja vyuSitím digitálnych technológií (napr.
kritické myslenie, flexibilné rozhodovanie, divergentné riešenia, riešenie/zvládanie
záaSových situácií, kooperovanie, kolaborovanie),
6. stanovi vhodné formy inností,

5+0<0+;J35(

684>,+;2(5Q*/
05569:M9<>;E0:M4
+0.0:J35>*/
:,*/563N.0M


05+0<0+;J35(05569 +0, ( (

#2;7056<J


4(3J92;7052(C:80(ED:>80+,:0
<, 2J92;705(C7K (<0(*+,:M

865:J35(

-865:J35,C<D,:2>+,:0
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7. vy5<íva vhodné, primerané digitálne technológie (napr. aktivity s problematikou
domácich zvierat, farieb – identický softvér, robotická hraka, digitálny fotoaparát),
8. uri alšie hrové kútiky a edukané innosti, ktoré budú súvisie s konkrétnym
výchovno-vzdelávacím cieom (napr. stavebnice – kri<ovatka, odpadový a technicky
materiál – autá, kni<nica – encyklopédie a asopisy, kreslenie, maovanie). Ideálne je
vy5<íva digitálne technológie v kombinácii s o najrozmanitejšími innosami, napr.
digitálny kútik so softvérom dopravné prostriedky – zadávanie potrebných údajov
klikaním, kútik stavebníc – stavba kri<ovatky a cesty, technický kútik – tvorba áut
z technického a odpadového materiálu, kni<nica – prezeranie tlaených a obrazových
informaných zdrojov, výtvarný kútik – kreslenie, maovanie,
9. stanovi poet skupín v triede, ktoré závisia od obsahu a charakteru uebných situácií,
10. uri as – vhodnú d<ku trvania aktivít s digitálnymi technológiami (napr. trojroné deti –
10 minút, pä – šes roné – 30 minút denne),
11. vybra alšie uebné pomôcky a materiál, ktoré sú pre diea zaujímavé, záhadné –
princíp vnútornej aktivity,
12. zabezpei rovnos príle<itostí v innostiach s digitálnymi technológiami ka<dému dieau,
13. hodnoti vyu<ívanie digitálnych technológií (poskytova deom priestor na vytváranie
a prejavovanie hodnotových, názorových, emocionálnych a etických postojov,
podporova argumentovanie, vydiskutovávanie detí, vy5<íva priebe<ne systematické
verbálne hodnotenie, uplat ova súhrnné, sumatívne hodnotenie, podporova hodnotiace
a sebahodnotiace spôsobilosti detí, hodnoti diea písomnou formou – pedagogickou
diagnostikou a pod.).
     
      
 prezentácie softvérového prostredia rôzneho charakteru,
 pozeranie vlastného filmu (spätný projektor),
 poúvanie vymysleného príbehu alebo rozprávky,
 prezeranie fotografií z aktivít v triede (dataprojektor, digitálny fotorámek),



Obrázky . 7, 8: Štatistika – kalendár poasia, Jarné kvety
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hra s digitálnou kamerou – aktivity v triede, príchod rodiov do triedy,
robotika – hra s programovatenou hrakou Bee-Bot,
innosti rôzneho charakteru s interaktívnou tabuou (ovocie, zelenina, zvieratá),
fotenie s digitálnym fotoaparátom (deti, predmety, aktivity),
tvorba vlastného filmu – cestujeme loou, lietadlom,
nahrávanie zvukov – zvieratá, dopravné prostriedky,
fotenie skrytých predmetov v triede (situané hádanky),
obrazové zábavky – silák Adam, deti dole hlavou,
štatistiky – dopravné prostriedky, kalendár poasia, preferencia farieb v triede,

Prierezové témy

Obrázky . 9, 10, 11: Obrazová zábavka silák Adam, Hra s robotickou hrakou, Nahrávanie príbehu

 05+0<0+;J35, (2:0<0:>
$ hra so šašom Tomášom, kreslenie na rôzne témy,
$ kreslenie na tablet – dotvorenie obrázkov,
$ kreslenie s peiatkami, nahrávanie rôznych zvukov na mikrofón.

Obrázky . 12, 13, 14: Edukaný program Šašo Tomáš

5:,8(2:M<5( :(); ( môSe by súasou digitálneho kútika v triede materskej školy. Je to
elektronické zariadenie, ktoré umBSuje dieau Sivo-interaktívne a príaSlivo kooperova
s poítaom, notebookom, priamo z tabule klikaním na premietaný obraz prstom alebo
interaktívnym perom. UmBSuje uiteke neuveritene jednoduchou a zábavnou formou
priblíS<, objasni, vysvetli, oboznámi deti s uivom42:
 vyGSíva rôznorodé zdroje informácií (CD, DVD, internet a pod.),
 koncentrova pozornos detí,
 demonštrova uivo – predvádzanie A4Sivo priamo z tabule,
 rozvíja vizuálnu gramotnos detí pútavou vizualizáciou uiva,
 aplikova inovatívne formy inností,
 pripravi inšpirujúce podmienky – prostredie,
 pouSitenos viacerými spôsobmi s obmenou obsahu,
 zapája deti priamo do tvorby jednotlivých stránok, priamo do deja,
 úelne rozvíja digitálnu gramotnos detí,
 inšpirova deti k innostiam, by súasou Sivého diania v triede a pri tabuli,
 podporova nadšenie detí,
 zabezpeova impulzy pre zmysly detí,
 podporova vytváranie a ovládanie aktivít, scenárov,
 podporova kreativitu a sebarealizáciu detí,
41 Uiteka môSe vyuSíva tabuu Activboard so softvérom Activprimary a dotykovú tabuu Qomo so softvérom
Flow! Works.
42 Projekt – Prišla jese do záhrady podrobnejšie uvádza Metodika na tvorbu školských vzdelávacích programov
pre materské školy, 2009 s. 234 – 236.

145

Prierezové témy


 podporova kooperovanie, kolaborovanie detí,
 nadobúda, získava informácie,
 rozvíja digitálnu gramotnos rodiov – riešenie úloh spolone s demi (diea uí svojho rodia),
 zaznamena svoj výtvor, kresbu, zvukovú nahrávku,
 hra sa s mnohorakými artefaktmi rôznymi spôsobmi,
 obsluhova jednoduché zariadenia.

"6)6:0*2J 786.8(46<(:, 5J/8(2(,, 6: je vhodná na skupinové innosti. Jej pouSitie
umBSuje postupnos niekokých krokov so zvyšujúcou sa náronosou programovania pohybu:
 o jeden krok vpred,
 niekoko krokov dopredu v jednej postupnosti príkazov a stlaenia tlaidla GO,
 na otoenie sa vpravo a vavo,
 niekokých krokov dopredu a dozadu, vrátane otoenia sa a stlaenia tlaidla GO.

Neoddelitenou súasou na vyuSívanie hraky Bee-Bot je koberec. Uiteka môSe vyuSíva
širokú paletu kobercov napr. s literárnou (abeceda, Ostrov pokladov), matematickou (ísla,
tvary, peniaze), i prírodovednou (gazdovský dvor) tematikou. Na efektívnejšie vyGSitie
a tvorivú edukanú innos sa odporúa vyrobi si vlastnú podloSku (napr. priesvitnú
štvorcovú sie, na ktorej jedno políko siete má 15 x 15 cm). PodloSka môSe by vyrobená
z plexiskla, alebo to môSe by vystrihnutá as z tvrdšieho, umelohmotného a priesvitného
obrusu. Pod priesvitnú podloSku môSe uiteka rozmiestni papierové štvorce (15 x 15 cm)
s rôznorodým motívom (obchod, zelenina, jarné kvety, vesmír, návšteva kamarátov
v paneláku, zvieratká, karneval, moje mesto a dedina, dopravné prostriedky a pod.), ktoré
zhotoví sama, alebo vyuSije výsledky detskej tvorby.
UkáSka projektu s vyuSitím digitálnych technológií je uvedená v prílohe . 5.


43

hraka Bee-Botje Sltej farby, má tvar vely a pohybuje sa po podloSke/koberci
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14. Výchova a vzdelávanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami v materskej škole
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V procese integrácie sa kladie dôraz na obohatenie emocionálnej i sociálnej sféry dieaa
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ( alej len „ŠVVP“) formou rozšírenej
interakcie s intaktnými demi, pri om nie je zanedbatený ani vplyv na ostatné stránky
osobnosti, t. j. psychomotorickú aj kognitívnu. Proces integrácie má ur ité zákonitosti, ktoré
vyplývajú z poznania individuálnych daností osobnosti jednotlivých detí.
Uspokojovanie a nap anie Sivotne nevyhnutných vývinových potrieb (telesných, psychických
aj sociálnych) je dôleSité pre celostný rozvoj kaSdého dieaa. Diea so ŠVVP má ešte
potreby alšie, ktoré vyplývajú z jeho zdravotného alebo sociálneho znevýhodnenia alebo
nadania. Optimálne reagovanie na potreby celostného aj špeciálneho rozvoja dieaa
znamená sústredi tím odborníkov, ktorí budú dieau pomáha vo výchovno-vzdelávacom aj
rehabilita nom procese.
Schéma 1: Komplexná starostlivos o celostný a špeciálny rozvoj dieaa
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami



Rodina
dieaa


Uite


Logopéd

Asistent
uitea

Špeciálny
pedagóg



Diea
Triedna
uiteka

Psychológ

Lekári

Terapeuti


Sociálne
sluGby

Komplexnú starostlivos vo výchove a vzdelávaní dieaa so ŠVVP v materskej škole
zabezpe ujú:
 pedagogickí zamestnanci,
 odborní zamestnanci,
 rodi ia/zákonní zástupcovia.
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NEPREHLIADNITE: Ak je to potrebné (ak si to vySaduje druh a stupe postihnutia), deti so
zdravotným znevýhodnením sa vzdelávajú poda individuálneho vzdelávacieho programu,
ktorý vypracúva materská škola v spolupráci so školským zariadením výchovného
poradenstva a prevencie. Rodi /zákonný zástupca dieaa má právo oboznámi sa
s individuálnym vzdelávacím programom.
Pri výchove a vzdelávaní detí so zdravotným znevýhodnením sa v materskej škole postupuje
poda vzdelávacích programov schválených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pod
íslom CD-2008-18550/39582-1:914 da 26. mája 2009. Vzdelávacie programy sú sú asou
Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie a sú ur ené pre:
a) deti s mentálnym postihnutím,
b) deti so sluchovým postihnutím,
c) deti so zrakovým postihnutím,
d) deti s telesným postihnutím,
e) deti s narušenou komunikanou schopnosou,
f) deti s autizmom alebo alšími pervazívnymi vývinovými poruchami,
g) deti choré a zdravotne oslabené,
h) hluchoslepé deti.

Princípy výchovy a vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením
Nekritizova, neobviova a neposudzova rodiov/zákonných zástupcov dieaa
za Siadnych okolností. Naopak, hada najvhodnejšie spôsoby, ako im pomáha a radi
vo výchove a vzdelávaní dieaa. Najmä v predškolskom veku dieaa sa rodi ia u ia zvláda
situáciu jeho zdravotného znevýhodnenia. Získavajú potrebné informácie, konzultujú, hadajú
najú innejšie moSnosti starostlivosti o diea. Špecialistami v medicíne, psychológii,
pedagogike, v sociálnych sluSbách ale nie sú. Do role odborníka na svoje diea sa dostávajú
postupne. Rodi ia spoznávajú dispozície a orienta ne aj prognózu svojho dieaa
v konfrontácii svojich skúseností a poznania na základe názorov odborníkov. Rodi ia
potrebujú zo strany odborníkov porozumenie. KaSdý odborník, ktorý poskytuje sluSby dieau
a jeho rodine, by mal pozna fázy vyrovnávania sa rodi ov s postihnutím svojho dieaa.
Za nimi sú ukryté emócie, preSívanie aj správanie rodi ov, ktoré odborníci asto
v súvislostiach nechápu a neobjektívne ich posudzujú.
Diagnóza nie je „nálepka“, aj ke zara ovanie detí do formálnych kategórií poda ich
zdravotného znevýhodnenia stále pretrváva. Charakteristiky, ktoré sa u jednotlivých skupín
detí so zdravotným znevýhodnením zovšeobecnene deklarujú (napr. o deoch s mentálnym
postihnutím), neplatia rovnako pre všetky deti v tejto kategórii. KaSdé diea má autentické
vnútorné aj vonkajšie rozvojové podmienky, ktoré majú by v komplexnej diagnostike
rozpoznané. V školskom systéme sa deti so zdravotným postihnutím diferencujú na základe
medicínskych, psychologických a špeciálnopedagogických diagnóz a prognóz. Ak sa s nimi
zaobchádza necitlivo, môSe to ma nepriaznivé ú inky na diea a jeho Sivotnú perspektívu aj
na jeho rodinu. V pedagogickej praxi je nemoGné pomenováva diea diagnózou, deklarova
podrobnosti o jeho diagnóze a problémoch pred verejnosou a odborníkmi, nezainteresovanými do tímu, ktorý dieau pomáha. Akékovek osobné údaje a informácie
o dieati musia by dôverné a chránené. Porušenie ochrany týchto údajov je porušovaním
zákona.
Pozitívna orientácia na diea vySaduje zmenu myslenia udí – od deficitného modelu
dieaa (s chybami, nedostatkami, postihnutím) k disponovanému modelu dieaa (s jeho
prednosami, kvalitami, schopnosami a moSnosami). K)Gdé diea je plnohodnotnou
osobnosou, svojím spôsobom je výnimoné, s potenciálom iných obohacova tým,
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je také, aké je. Seidler – Kurincová (2005) medzi výnimo né deti zara ujú deti s nadaním aj
s postihnutím. Uznanie a obhajovanie hodnoty dieaa, ktoré je schopné, spôsobilé, mení
obraz o jeho potenciále. U iteka týmto postojom môSe významne prispie k zmene pohadu
na diea nielen v jeho okolí, ale aj u dieaa samého. Diea so zdravotným znevýhodnením
netreba prehnane ochraova alebo utova. Lepšie je v dieati objavova a podporova
reálne zdroje (seba)rozvoja, aby bolo do najvyššej moSnej miery samostatné, produktívne
a emocionálne vyrovnané. Dieau je potrebné pomáha, aby Silo o najplnohodnotnejší
Sivot v rámci moSností daných zdravotným znevýhodnením.
Empatická komunikácia s dieaom o jeho diagnóze je psychologicky pomerne náro nou
záleSitosou, ktorú zvládajú predovšetkým rodi ia. Sú situácie, ke sa diea môSe pýta na
nie o v súvislosti so svojím problémom alebo to vyplynie v niektorej chvíli, ke u iteka musí
hovori o ur itých okolnostiach diagnózy s dieaom. Zásadou je pravdivos, jednoduchos, zrozumitenos a taktnos vysvetlení, aby im diea porozumelo, a aby ho
emocionálne nezranili. Nie je vhodné, aby sa dieau podali všetky informácie naraz. Lepšie
je aka a reagova na priebeSné otázky dieaa. V rozhovore s dieaom sa sústredi len na
prítomnos v jeho Sivote alebo, o bude hne nasledova. (Kerrová, 1997) Otázky dieaa
o jeho zdravotnej situácii ISdy konzultujte s rodi mi, aby ste dieau nehovorili nie o iné. Ak
neviete v zhode s rodi mi vhodne odpoveda, m^Sete diea citlivo privies k tomu, aby samé
odpovedalo na svoje otázky. V rozhovore dodávajte dieau povzbudenie a nádej, bu te
optimistickí a prirodzení. UmoSnite dieau pr9Síva rados, úspech, príjemné pocity
a spokojnos v rôznych innostiach a situáciách výchovy a vzdelávania. Rozprávajte sa
s dieaom o jeho pocitoch, aby bolo schopné rozpoznáva ako sa cíti, i ho nie o bolí, o
potrebuje (a pod.) a vedelo, Se môSe kedykovek s u itekou o tom hovori.
Akceptácia rodiov ako partnerov vo výchove a vzdelávaní dieaa je v prvom rade
po úvaním rodi ov, ktorí majú uS konkrétne skúsenosti so starostlivosou o svoje diea
so zdravotným znevýhodnením. Pravidelne s rodi mi konzultujte o situácii dieaa vo vopred
dohodnutom ase a v prostredí, kde nebudete rušení. Nehovorte o dieati, o jeho
problémoch a zdravotnom stave pred ním, pokia ho nechválite za pokroky. SnaSte sa
situáciu dieaa s rodi mi len analyzova, ale zárove z nej vyvodi isté úlohy, postupy, ktoré
budete spolo ne vo výchove a vzdelávaní dieaa realizova. Reagujte na potreby
a o akávania rodi ov, podajte im zdôvodnenia, pokia ich nemôSete naplni. O váSnych
rozhodnutiach, odporú aniach vSdy urobte písomný záznam, do ktorého rodi ia napíšu svoje
stanovisko. V komunikácii u iteky a rodi a sa vySaduje trpezlivos a ústretovos. Nie je
prospešné robi náhle rozhodnutia, závery a podlieha negatívnym emóciám. To vzájomnú
spoluprácu narúša. V eduka nom procese dieaa v materskej škole sa môSe rodi
spolupodiea. Podmienky jeho participácie sa vyjednajú v stretnutí rodi a, u iteliek,
riaditeky materskej školy a špeciálneho pedagóga, prípadne psychológa v závislosti
od špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb dieaa.
Pedagogické a odborné innosti s demi so ŠVVP v materskej škole sú tímom odborníkov
a za spoluú asti rodi ov pravidelne prehodnocované. Ich výsledky slúSia na aktualizáciu
individuálnych vzdelávacích programov detí.

14. 1 Špecifický prístup vo výchove a vzdelávaní detí so zdravotným
znevýhodnením v materskej škole
Špecifický prístup vo výchove a vzdelávaní dieaa so zdravotným znevýhodnením
v beSnej materskej škole znamená rozšírenie a posilnenie individuálneho prístupu u iteky
k dieau, adaptáciu pedagogických inností u iteky na uspokojovanie špeciálnych
výchovno-vzdelávacích potrieb dieaa.
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Špeciálny prístup je v kompetencii odborných zamestnancov, ktorí diagnostickým,
interven ným, terapeutickým a preventívnym pôsobením reagujú na špeciálne výchovnovzdelávacie potreby dieaa. Zárove poskytujú oporu a pomoc u iteke pri uplatovaní
špecifického prístupu.

Špecifický prístup vo výchove a vzdelávaní detí s mentálnym postihnutím
Prijatie dieaa s mentálnym postihnutím do beSnej triedy materskej školy vySaduje
od u iteky, aby zvládla niektoré špecifické prístupy vo výchove a vzdelávaní.
Uiteka zohaduje symptómy mentálneho postihnutia dieaa:
 nízku (podpriemernú) úrove inteligencie (všeobecných rozumových schopností),
 poruchy sociálnej adaptácie, neprimerané sociálne správanie,
 percep no-motorické poruchy,
 biologicko-somatické poruchy,
 vysokú mieru závislosti na okolí, spolo enskú nesamostatnos,
 poruchy myslenia a komunika ných schopností,
 poruchy správania. (Van ová, 2007)
Uiteka vo výchove a vzdelávaní dieaa/detí s mentálnym postihnutím rešpektuje
zásady:
 primeranosti cieov, u ebných poSiadaviek a úloh vzhadom k osobnostným dispozíciám
dieaa,
 názornosti, aby si diea vytváralo predstavy o pojmoch na základe priameho zmyslového
vnímania predmetov, javov alebo ich zobrazenia,
 systematizácie poznania, ktorá predpokladá postupné sprostredkovávanie informácií
a poznatkov dieau v pevne usporiadanom systéme, aby vSdy nové skúsenosti
a poznatky nadväzovali na predchádzajúce,
 aktivity, ktorá je dôleSitá pre innostné u enie sa dieaa v realite, na jej poznanie,
samostatné a aktívne zvládanie,
 trvácnosti, t. j. bezpe ného zapamätania si poznatkov pre pouSitie v Sivotných aj
eduka ných situáciách, o vySaduje asté uplatovanie, opakovanie, upevovanie
nadobudnutých vedomostí, schopností, postojov a hodnôt dieaa, aby nedochádzalo
k zabúdaniu, regresu. (podrobnejšie Bajo, – Vašek, 1994)
Uiteka do výchovy a vzdelávania dieaa/detí s mentálnym postihnutím vyuGíva
metódy:
 viacnásobného opakovania informácie,
 nadmerného zvýraznenia informácie,
 multisenzorického sprostredkovania informácie,
 optimálneho porozumenia a zapamätania informácie,
 sprostredkovania informácie náhradnými komunika nými systémami,
 intenzívnej stimulácie a spätnej väzby,
 zapojenia kompenza ných technických prostriedkov,
 aplikácie individuálnych vzdelávacích programov. (Vašek, 2003, In: Van ová, 2007)
Uiteka v komunikácii s dieaom s mentálnym postihnutím:
 dbá na obsahovú jednoduchos a jednozna nos svojich výpovedí,
 prispôsobuje obsah rozhovoru úrovni myslenia dieaa, zohaduje jeho vek mentálny
a nie kalendárny,
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formuluje kratšie vety, nespája viac ako dva pokyny, inštrukcie v jednej vete (napr. vyzuj
si papu ky a odloS si ich do poli ky at .),
DCHSíva dieau známe slová, B9DCHSíva významovo zloSité, abstraktné pojmy,
toleruje kolísanie emócií, striedanie nálad, atypické neverbálne prejavy a pod.,
v prípade potreby DCHSíva prostriedky alternatívnej (napr. mimika, posunky, gestá,
písmo, znaky, kresba at .) alebo augmentatívnej (pomáhajúcej, podpornej) komunikácie,
ktoré diea DCHSíva v komunikácii v rodine.

Uiteka v procese výchovy a vzdelávania dieaa s mentálnym postihnutím pouGíva:
 predovšetkým hra ky a pomôcky, ktoré sú zamerané na rozvoj kognitívnych procesov
dieaa:
- vnímania – zrakového, sluchového, taktilno-kinestetického,
- pamäti – vštepenie, uchovanie, spracovanie, vybavenie informácií,
- niSRích konvergentných procesov – rozpoznania, definovania vecí, javov, rozlíšenia,
deduktívneho a induktívneho myslenia, analytického myslenia, jednoduchej
prí innosti javov,
 predmety beSného Sivota v ich konkrétnej podobe aj na obrázkoch s reálnym zobrazením
(napr. farebné fotografie, maované obrázky),
 manipula né, zvukové hra ky, hra ky hmoty a iné pomôcky (Vzdelávací program pre deti
s mentálnym postihnutím – ISCED 0).

14. 2 Špecifický prístup vo výchove a vzdelávaní detí so sluchovým
postihnutím
Vývin dieaa so sluchovým postihnutím podmieujú viaceré faktory. Predovšetkým je to typ,
stupe a doba vzniku sluchovej poruchy. K nim sa pridruSujú aj iné faktory ako obdobie
diagnostiky poruchy, kompenzácia poruchy, v asnos a optimálnos výchovy, rodinné
a širšie sociálne prostredie, osobnostné vlastnosti, schopnosti a nadanie dieaa, vhodné
vzdelávanie primeranými metódami. (Chvátalová, 2001) Vo vzdelávaní dieaa so sluchovým
postihnutím významnú úlohu zohrávajú špecialisti, ale aj u itelia.
Uiteka vo výchovno-vzdelávacej innosti u dieaa so sluchovým postihnutím
rešpektuje, G- (podrobnejšie Tarcsiová, 2007):
 myslenie dieaa je asto predmetné, konkrétne, jednoduché, skúsenosti dieaa bývajú
vä šie ako mnoSstvo osvojenej slovnej zásoby,
 pamä je skôr mechanická, diea si pamätá predovšetkým situácie vlastnej skúsenosti,
 inteligencia zvy ajne nie je zníSená, diea môSe ma vysoké IQ, avšak výkony dieaa
niekedy nezodpovedajú jeho intelektuálnym dispozíciám,
 pozornos diea úmyselne zameriava, ak potrebuje získa informácie,
 vnímanie (zrakové, taktilno-kinestetické) kompenzuje sluchový deficit, niekedy má diea
problémy s orientáciou v priestore a v prispôsobovaní sa skupinovým aktivitám,
 diea má obmedzenú schopnos vníma re a tým má saSený prístup k náhodným
informáciám,
 má zníSenú schopnos porozumenia hovorenej re i aj vyjadrovania sa prostredníctvom
nej, komunikácia po ujúcej osoby s dieaom so sluchovým postihnutím môSe by
problematická,
 v gramatickej stránke je moSné sledova nesprávne asovanie, skloovanie, DCHSívanie
slovných druhov aj ich zamieanie, nesprávne DCHSívanie ísloviek a predloSkových
pádov,
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hovorený jazyk sa u dieaa buduje „umelou cestou“ v spolupráci s odborníkmi
(surdopéd, logopéd) a za pouSitia technických prostriedkov,
intenzita hlasu v priebehu hovorenia u dieaa asto kolíše,
jeho hlas má vä šinou neprirodzenú polohu, prevaSuje tvrdý hlasový za iatok,
prítomné sú poruchy rezonancie re i,
rytmus re i nie je správny, spravidla je re ový prejav monotónny, alebo dochádza
k neprirodzenému kolísaniu tónovej výšky,
diea nesprávne hospodári s dychom, má artikula né problémy.

Uiteka vo výchove a vzdelávaní dieaa so sluchovým postihnutím:
 pravidelne konzultuje s rodi mi aj tímom odborníkov (špeciálnym pedagógom,
logopédom, psychológom) o spôsoboch skvalitovania výchovy a vzdelávania dieaa
v materskej škole,
 výchovu a vzdelávanie dieaa ISdy prispôsobuje s ohadom na druh a stupe
sluchového postihnutia a v nadväznosti na individuálne moSnosti, potreby a záujmy
dieaa, ktoré rozpozná v pedagogickej diagnostike,
 zabezpe uje, aby diea malo o naj astejší kontakt s demi s rozvinutými re ovými
schopnosami, ktoré ho prirodzene motivujú, aktivizujú v komunikácii,
 dbá, aby diea správne pCHSívalo kompenza né pomôcky indikované lekárom,
 pri skupinových aj frontálnych innostiach si diea so sluchovým postihnutím umiestni
tak, aby mohlo bezproblémovo odzera a mohlo by aktívne,
 otázkami si overuje, i porozumelo zadaniam úloh, inštrukciám,
 u enie sa dieaa ISdy podporuje názorom (konkrétnou realitou alebo obrázkami)
a hlavne multisenzorickou innosou,
 v súlade s interven nými programami aplikovanými špecialistami a spôsobmi
efektívnej komunikácie dieaa v rodine, u iteka vytvára podmienky kontinuálnej
pedagogickej podpory, vedie diea v procesoch napodobovania a experimentovania
v oblasti:
- sluchového vnímania, vzbudzovanie záujmu a pozornosti dieaa o zvukové javy
a re rozmanitými hrami a cvi eniami, napr. diea si vyberá zo súboru hra iek tú,
ktorá vydala ur itý zvuk, rozlišuje smer zdroja zvuku, lokalizuje zvuk v priestore,
- zrakového vnímania a odzerania, hry a cvi enia na zrakovú pamä a pozornos
a tieS DCHSívanie stabilných prostriedkov (znakov) a významov neverbálnej
komunikácie v rámci prirodzených pohybov tela, gestikulácie, mimiky, o ného
kontaktu, napr. zatlieskanie – si úspešný, prst na ústa – potichu, pohladenie –
chválim a at .,
- dotykovo-pohybového vnímania najmä pri vyHSívaní hmatu aj rôznych polôh
a pohybov tela v komunikácii, v rozmanitých situáciách a innostiach v priestore,
s dôrazom na príjemné záSitky a pocity,
- uchu a chuti ur ovaním ich pôvodu, vlastností a rozdielov medzi nimi, napr. pri
potravinách, pachoch a vôach v prostredí,
- hrubej a jemnej motoriky, senzomotoriky a grafomotoriky, metódami
predvádzania a napodobovania aj experimentovania a vlastného objavovania
pohybov, s dôrazom na spojenie pohybu s rytmom,
- predstavivosti a fantázie dieaa prostredníctvom projektívno-kresbových
a umelecko-expresívnych metód, konštruktívnych a tvorivých hier,
- slovnej zásoby a porozumenia obsahu pojmov prezeraním a pomenúvaním
obrázkov, hra iek, predmetov a javov v blízkom okolí, a konkrétnymi skúsenosami
a záSitkami s nimi.
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Uiteka v komunikácii s dieaom so sluchovým postihnutím:
 participuje na rozvíjaní komunika ných zru ností dieaa poda odporú aní odborníkov aj
za úzkej spolupráce s rodi mi, v zmysle vzdelávacieho programu pre deti so sluchovým
postihnutím,
 s dieaom udrSuje zrakový kontakt, hovorí prirodzene, zretene artikuluje, nekri í,
negestikuluje dieau pred tvárou,
 komunikuje s dieaom tvárou v tvár, nestojí aleko (0,5 – 2 m) alebo oproti oknu i
svetelnému zdroju, nepobehuje po miestnosti, nelistuje v knihe, pri hovorení neje a pod.
– dieau umCSuje odzeranie,
 pri komunikácii je u iteka tvárou vo výške o í dieaa, aby odzeranie nebolo skreslené
výškovou rozdielnosou,
 vytvára akusticky pokojné prostredie a optimálne svetelné podmienky pre odzeranie,
 ak má nepo ujúce diea záujem dozvedie sa o om je re , vysvetlí mu to individuálne,
pokojne a bez odkladu, aby malo obraz o dianí, momentálnej situácii,
 pomáha si kreslením, písaním na papier, ak sa nedokáSe v istej situácii s dieaom
dorozumie.

14. 3 Špecifický prístup vo výchove a vzdelávaní detí so zrakovým postihnutím
Pri výchove a vzdelávaní dieaa so zrakovým postihnutím sa u iteka musí dokonale
a dôsledne oboznámi s diagnózou, prognózou a reálnymi moSnosami zrakovej práce
dieaa. V osobnostnej výbave u iteky okrem iných vlastností musí dominova
trpezlivos, taktnos a komunikatívnos. U iteka s vedomím, Se obmedzená schopnos
zrakovej kontroly diea limituje a spomauje vo výkonoch aj v pohybe, individualizuje jeho
výchovu a vzdelávanie v súlade so vzdelávacím programom pre deti so zrakovým
postihnutím.
Uiteka vo výchovno-vzdelávacej innosti dieaa so zrakovým postihnutím
zohaduje:
 absenciu, neúplnos, prípadne skreslenie zrakových vnemov a predstáv,
 zhoršenú kvalitu analyticko-syntetickej
innosti spojenú s horšou rozlišovacou
schopnosou,
 zníSenú mieru koncentrácie dieaa,
 potrebu individuálneho prístupu a pomalšieho pracovného tempa,
 poruchy vizuálno-motorickej koordinácie, i farebného videnia,
 obmedzenia súvislej zrakovej práce, pohybu,
 neadekvátnu verbálnu aj neverbálnu komunikáciu,
 neprimerané emocionálne reakcie,
 narušenie sociálnych vzahov.
Uiteka vo výchove a vzdelávaní dieaa so zrakovým postihnutím:
 pravidelne istí dieau okuliare, pomáha dieau DCHSíva kompenza nú techniku,
reeduka né pomôcky,
 upravuje poda vizuálnych potrieb dieaa obrázky, pracovné listy, pouSívané symboly,
napr. pravidlá spoluSitia v triede,
 veci dieaa ukladá ISdy na to isté miesto, aby si ich kedykovek našlo,
 DCHSíva kontrastné farby hra iek, obrázkov, orienta ných bodov,
 kaSdú prezentovanú vec, skuto nos, dej opisuje, vysvetuje,
 komentujte, verbalizuje svoju innos, ak je v nej diea zú astnené,
 pri prezentovaní predmetov, znázorovaní na ploche vyuSíva výrazný kontrast
s podkladom (tmavé predmety na svetlom pozadí a naopak),
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umCSuje dieau voný prístup k prezentovanému predmetu a individuálne oboznámenie
sa s ním poda jeho konkrétnych moSností,
neahá, ani netla í pred sebou nevidiace diea, ale ISdy ho vezme za ruku a vysvetlí
dieau postup premiestnenia, ponúkne dieau pomoc pri pohybe, aj ke ju diea o to
neSiada,
nekri í Pozor! ak je diea pred prekáSkou, v nebezpe enstve,
zastaví diea a vysvetlí o akú prekáSku sa jedná (napr. schod), pomôS9 dieau túto
bezpe ne prekona. (Lopúchová, 2007)

Uiteka vo výchove a vzdelávaní dieaa so zrakovým postihnutím zabezpeuje:
 vhodné osvetlenie:
- kontroluje potrebnú intenzitu osvetlenia v miestnosti,
- dbá, aby svetlo dopadalo na pracovný stôl dieaa zava, šikmo zhora,
- stará sa o individuálne prisvietenie malou lampou poda potrieb dieaa,
- u detí citlivých na svetelné podnety (svetloplaché deti) svetlo tlmí úpravou interiéru,
napr. závesmi na oknách,
 nehlu né prostredie:
- eliminuje vysoký hluk, ktorý môSe diea rozptyova, zniSova jeho pozornos
a negatívne ovplyvova jeho náladu,
- má na zreteli, Se naopak bezhlukové prostredie komplikuje orientáciu dieaa
so zrakovým postihnutím,
 bezpe ný pohyb a ochranu zdravia:
- vytvára priestorové podmienky pre bezpe ný pohyb dieaa, ak premiestni nábytok,
pomôSe dieau s orientáciou v zmenenom prostredí,
- sleduje, aby neboli pootvorené dvere, dvierka na skrinkách, odsunuté stoli ky
od stola, rozhádzané predmety v priestore, kde sa diea pohybuje,
- farebne ozna í nebezpe né plochy a miesta, napr. sklenené povrchy, schody,
mimoúrovové plochy.
Uiteka vo výchove a vzdelávaní dieaa so zrakovým postihnutím rozvíja:
 citlivos tela, vnímanie pohybov a polôh tela, dotykové, hmatové vnímanie dieaa,
 priestorovú orientáciu v prostredí, kde sa diea momentálne nachádza,
 sústredené po úvanie, rozlišovanie a lokalizovanie zvukov a hlasov v prostredí, kde sa
diea pohybuje,
 samostatnos dieaa v sebaobsluSných aktivitách,
 zrakovú pamä a rozlišovanie predmetov, obrázkov, symbolov, detailov a ich farieb,
tvarov, obrysov,
 technické a grafické zru nosti pri vytváraní produktov, aby diea koordinovalo pohyby
ruky, tela so zrakovou a sluchovou kontrolou,
 komplexné DCHSívanie všetkých zmyslov u dieaa.
Uiteka v komunikácii s nevidiacim dieaom:
 je opatrná na DCHSívanie slov Pozri sa!, Vidíš?, aj ke iba 5 % detí nevidiacich nevidí
úplne,
 vyjadruje sa jasne a konkrétne, primerane mCSnostiam porozumenia u dieaa,
 artikuluje a hovorí zretene, dostato ne nahlas, nespráva sa k ovito,
 podporuje neverbálne informácie ISdy hlasovými,
 upúta pozornos na seba oslovením dieaa jeho krstným menom, podaním ruky,
dotykom,
 verbálne komentuje všetko, oho je diea sú asou,
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dbá, aby sa kaSdá osoba v kontakte s dieaom predstavila menom, aj ke diea uS
známe osoby poznáva po hlase.
U iteka môSe participova na reedukácii zraku u detí s poruchami binokulárneho videnia, a
to na základe odporú aní oftalmológa a pod vedením špeciálneho pedagóga pedagogickými
metódami.

14. 4 Špecifický prístup vo výchove a vzdelávaní detí s telesným postihnutím
Diea s telesným postihnutím v materskej škole má ma vytvorené priaznivé podmienky, aby
sa cítilo by úspešné a osobnostne napredovalo. Z hadiska špeciálnych výchovnovzdelávacích potrieb dieaa sa priestory materskej školy bezbariérovo upravujú, vybavujú
kompenza nými a rehabilita nými pomôckami a zariadeniami. U iteka pomáha s ich
vyHSívaním do takej miery, aby sa zabezpe ilo pohodlie a spokojnos dieaa, o najvyššia
moSná miera jeho mobility, samostatnosti a nezávislosti a tieS prosperita dieaa
vo výchovno-vzdelávacích innostiach.
Uiteka u dieaa s telesným postihnutím rešpektuje:
 do asné, dlhodobé alebo trvalé problémy v motorických schopnostiach dieaa,
 zníSenú schopnos koncentrácie pozornosti,
 ahkú unavitenos,
 atypické, mimovoné, neprirodzené pohyby, grimasy a gestá,
 zmeny emócií a reakcií v závislosti od zmien prostredia, nálady dieaa,
 adapta né a sociálne problémy.
Uiteka dieau s telesným postihnutím pomáha v oblasti:
 mobility, ak sa diea pohybuje na špeciálnom vozíku alebo DCHSíva podporné palice,
barly alebo má protézu,
 fixácie tela, ak diea poHSíva ortézy, ktoré podopierajú postihnuté asti tela, fixujú ich
v ur itej polohe,
 polohovania, ak diea poHSíva pomôcky, ktoré mu umCSujú zdravotne vhodné sedenie,
leSanie, relaxáciu.
Uiteka vo výchove a vzdelávaní dieaa s telesným postihnutím rešpektuje:
 informuje sa o zdravotnom stave dieaa, o výchovno-vzdelávacích potrebách dieaa
vzhadom na klinickú diagnózu, rešpektuje odporú ania lekára, špeciálneho pedagóga
a fyzioterapeuta pri pohybovom rozvoji dieaa,
 má na zreteli, Se telesné postihnutie má vplyv na celistvú osobnos dieaa, nielen na
jeho motorickú zloSku a pokroky dieaa úzko súvisia s postojmi a správaním sa okolia vo
vzahu k nemu,
 buduje klímu sociálneho porozumenia, eduka nými hrami a innosami deti u í
empatickému správaniu, ohaduplnosti, pomoci a vnímaniu dieaa ako rovnocenného
partnera, a nie ako „odkázaného postihnutého“,
 do najvyššej moSnej miery vedie diea k samostatnosti, aby bolo o najmenej závislé od
iných, zodpovedne sa pritom radí s rodi mi aj odbornými zamestnancami, aby nedošlo
k zhoršeniu v diagnóze,
 poskytuje dieau vyššiu asovú dotáciu na hry a eduka né innosti,
 dôsledne uplatuje individuálny prístup a toleranciu k dispozíciám dieaa,
 pomáha dieau strieda polohy tela poda momentálnych potrieb a to v zmysle postupov
odporú aných od špeciálneho pedagóga alebo fyzioterapeuta,
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umCSuje dieau pouSíva všetky indikované pomôcky (lokomo né, rehabilita né,
ortopedické, polohovacie),
rozvíja jemnú motoriku, grafomotorické zru nosti a kognitívne schopnosti dieaa,
zaisuje bezpe nos dieaa vhodnou úpravou prostredia,
presúva diea na vozíku z jedného miesta na druhé, len ak ho o tom informuje.

V priestore triedy, ktorú navštevuje diea s telesným postihnutím sa odporúa nainštalova
nerozbitné zrkadlo. Diea získa moSnos kontrolova a regulova pohyby svojho tela a
sledova úpravu svojho zovajšku.
U iteka vo výchove a vzdelávaní dieaa s telesným postihnutím úzko spolupracuje
s asistentom u itea (ak v materskej škole pracuje), s rodi om dieaa, ktorý môS9
poskytova dieau v materskej škole osobnú asistenciu, špeciálnym pedagógom,
fyzioterapeutom at .

14. 5 Špecifický prístup vo výchove a vzdelávaní detí chorých a zdravotne
oslabených v podmienkach materskej školy
Medzi naj astejšie dlhodobé ochorenia detí patria:
 poruchy kardiovaskulárneho (srdcovo-cievneho systému),
 záchvatové ochorenia (epilepsia),
 poruchy dýchacieho systému (spôsobené alergiami),
 poruchy gastrointestinálneho (Salúdo no- revného) systému,
 poruchy urotopoetického systému (mo ového) systému,
 poruchy metabolizmu (diabetes melitus, fenilketonúria, neznášanlivos lepku),
 poruchy imunitného systému,
 onkologické ochorenia.
Deti choré a zdravotne oslabené m^Su by vzdelávané v triede materskej školy spolu s inými
demi. Pri prijímaní týchto detí do materskej školy musia by dodrSiavané ur ité pravidlá pre
zabezpe enie bezpe nosti a ochrany zdravia konkrétneho dieaa, ostatných detí v triede,
ale aj u iteliek materskej školy, ktoré prichádzajú s demi do kontaktu.
Diea choré a zdravotne oslabené nevy leujeme z kolektívu ostatných detí, alebo
neodmietame. DôleSité je oboznámi sa s priebehom ochorenia, moSnými obmedzeniami
dieaa, so spôsobom DCHSívania kompenza ných pomôcok, i iných zariadení, ktoré diea
DCHSíva, spôsobom poskytovania prvej pomoci pri náhlom prepuknutí príznakov ochorenia.
Pre diea s rôznymi ochoreniami je dôleSité, aby sa mohlo v rámci svojich moSností o
najintenzívnejšie zaradi do kolektívu a zú astova sa aktivít spolu s ostatnými demi, pri
zabezpe ení intenzívnejšej starostlivosti o dieaa zo strany u iteky, alebo prípadnej
spoluú asti rodi ov dieaa.
Uiteka pri deoch chorých a zdravotne oslabených zohaduje:
 vplyv daného ochorenia na celkový osobnostný rozvoj dieaa,
 rýchlu unavitenos dieaa,
 zníSenú úrove pozornosti a koncentrácie dieaa (ovplyvovanú napr. podávaním
liekov),
 moSné narušenie funkcie pamäte a myslenia (ovplyvované napr. podávaním liekov).
Uiteka sa pred nástupom dieaa chorého a zdravotne oslabeného do materskej
školy citlivo informuje od rodia/zákonného zástupcu dieaa o:
 celkovom obraze a stave dieaa pri ochorení,
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obmedzeniach, ktoré ochorenie pre diea a jeho okolie predstavujú,
spôsobe pouSívania a údrSby kompenza nej pomôcky/kompenza ných pomôcok,
spôsobe podávania liekov, nutných pre diea v prípade náhleho prepuknutia príznakov
ochorenia, o spôsobe poskytnutia prvej pomoci dieau v prípade komplikácií pri
ochorení,
 ú inku liekov, ktoré sú dieau priebeSne podávané,
 špecifikách pri príprave a podávaní jedál (diéty pri poruchách metabolizmu, spôsob a as
podávania stravy).
V materskej škole, v ktorej sú prijaté deti choré a zdravotne oslabené, je nevyhnutné vytvára
atmosféru priaznivú pre všetkých zú astnených na výchove a vzdelávaní. V prípade, Se je to
moSné, umoSni rodi om/zákonným zástupcom dieaa zú astova sa výchovnovzdelávacích inností a aktivít materskej školy.

14. 6 Špecifický prístup vo
komunikanou schopnosou

výchove

a

vzdelávaní

detí s

narušenou

U iteka materskej školy sa spolupodiea na logopedickej prevencii v dvoch úrovniach:
1. plánuje a uskuto uje efektívnu výchovu a vzdelávanie, aby sa optimálne rozvíjali
re ovo-jazykové schopnosti a komunikatívne kompetencie kaSdého dieaa v triede,
2. vyHSíva vhodné metódy a stratégie, ktorými podporuje optimálny rozvoj osobnosti dieaa
s narušenou komunika nou schopnosou.
Optimálny rozvoj komunikatívnych kompetencií dieaa predstavuje ciele, prostriedky
a podmienky edukácie „ušité na mieru dieaa,“ aby bolo schopné osvojova si a vyuSíva
re ovo-jazykové prostriedky na aktívne zvládanie rozmanitých komunika ných situácií
v beSnom Sivote aj vo vzdelávaní.
Uiteka vo výchove a vzdelávaní dieaa s narušenou komunikanou schopnosou:
 akceptuje osobnos dieaa a špecifiká jeho komunika ných schopností,
 je reálna, úprimná a prirodzená v komunikácii, nezakrýva svoje emócie,
 je empatická, schopná diea pochopi a trpezlivo po úva,
 je orientovaná na hadanie moSností predchádzania, zmierovania, prípadne
odstraovania komunika ných bariér u dieaa,
 rešpektuje špecifické komunika né schopnosti dieaa nech sú na akejkovek úrovni
rozvoja, berie do úvahy všetky moSné formy komunikácie dieaa, ktoré je schopné
DCHSíva,
 podporuje diea v komunikácii, zameriava sa na obsah jeho sebavyjadrujúcej výpovede,
 neupozoruje diea na nedostatky jeho re ového prejavu, nekritizuje ho za chyby, ale
naopak, poskytuje dieau rozvojové podnety v oblasti, kde sú deficity najvýznamnejšie,
 reaguje na re dieaa, dáva mu spätnú väzbu, oceuje diea za pokroky v re i.
Uiteka predchádza narušeniu komunikanej schopnosti dieaa tak, Ge sa:
 vyhýba negatívnym Sivotným situáciám, ktoré môSu spôsobi vznik, prípadne môSu
zhorši narušenú komunika nú schopnos dieaa (napr. nevyzýva diea
so zajakavosou, aby sa verbálne prezentovalo pred skupinou, ak o to nemá záujem,
diea, ktoré má nesprávnu výslovnos, nenúti viacnásobne opakova nesprávne
vyslovené slovo a pod.),
 pedagogickým diagnostikovaním posudzuje úrove rozvoja re i dieaa v oblasti slovnej
zásoby, výslovnosti aj zretenosti re i, gramatickej správnosti hovorených prejavov aj
komunika ných kompetencií v pragmatickej jazykovej rovine,
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v prípade odhalených porúch alebo identifikovaných rizík narušenej komunika nej
schopnosti konzultuje s rodi mi dieaa moSnosti logopedickej starostlivosti,
stimuluje rozvoj re i dieaa v orientácii na jeho individuálny re ový a komunika ný
potenciál ciemi, obsahom, metódami a prostriedkami predprimárneho vzdelávania,
eduka nými podmienkami zmieruje vplyv narušenej komunika nej schopnosti na rozvoj
osobnosti dieaa a jeho sociálnu pozíciu, vzahy a kontakty s dospelými aj ostatnými
demi.

Uiteka vo výchove a vzdelávaní dieaa s narušenou komunikanou schopnosou
uplatuje stratégie a metódy rozvoja rei dieaa tak, G-:
 poskytuje správny re ový vzor, aby deti mali permanentnú príl9Sitos po u správnu
výslovnos, spisovnú a zrozumitenú re , o predpokladá sebazdokonaovanie sa
u iteky v jazykových kompetenciách a rovnako kultiváciu jej komunika ných prejavov,
 rozvíja obratnos a koordináciu artikula ných orgánov dieaa v súlade s jeho celkovým
psychomotorickým rozvojom, a to najmä rozvíjaním pohybových, grafomotorických
a percep no-motorických
schopností
vyHSívaním
procesov
napodobovania
a experimentovania v hrách, eduka ných aktivitách,
 rozvíja a upevuje správnu techniku dýchania prostredníctvom hrových a motivovaných
aktivít pri rôznych príleSitostiach a organiza ných formách pobytu detí v materskej škole,
 rozvíja impresívnu zloS?u re i stimuláciou vnímania (percipovania) a porozumenia re i
v procese komunikácie so zameraním na rozvoj fonematického uvedomovania
a schopnosti aktívneho po úvania,
 rozvíja expresívnu zlCS?u re i v rovine analyticko-syntetických procesov pri vytváraní
re ového prejavu s pohotovým reagovaním na vonkajšie dianie, situácie a okolnosti, aj
v rovine najjednoduchšej, ale pre zrozumitenos výpovede podstatnej zloSky expresie –
artikula nej schopnosti,
 podporuje rané prejavy schopností ítania a písania detí, ktoré sú výsledkom
individuálnej kognitívnej aktivity detí pri postupnom vstupovaní do kódu písanej re i,
 rozvíja predpoklady na ítanie a písanie v základnej škole,
 utvára a rozvíja vzah dieaa k detskej knihe a záujmu o ítanie a písanie
vo všeobecnosti,
 uplatuje rytmizáciu a pohyb v sprievode básní, piesní, hier, riekaniek, hudobnopohybových hier at .,
 reguluje hlasitos re ového prejavu detí rôznymi hrami od šepotu, tichej re i, aS po
hlasný re ový prejav a dbá na to, aby si deti od ostatných nevynucovali pozornos
krikom, a tým si zárove uvedomuje, Se kri anie nem^Se by ani prejavom autority
pedagóga.
Uiteka vo výchove a vzdelávaní dieaa s oneskoreným vývinom rei:
 odporú a rodi om/zákonným zástupcom návštevu logopéda, ak je diea staršie ako tri
roky:
- DCHSíva jednoduché vety alebo „slovovety“ a má nízku slovnú zásobu,
- slová, ktoré hovorí, sú skomolené a málo zrozumitené,
- nemá potrebu komunikova, nekomentuje o robí,
o potrebuje, si pýta neverbálne (napr. ukazovaním alebo sa obslúSi samé),
- dlhodobo odmieta komunikova s niektorou osobou, i viacerými osobami,
 po diagnostikovaní dieaa logopédom alebo inými odborníkmi u iteka vo výchove
a vzdelávaní rešpektuje ich odporú ania, spolupodiea sa na rozvoji re i dieaa,
 dodrSiava zásady rozvoja re i dieaa s oneskoreným vývinom re i:
- neupozoruje diea na chyby v re i, nevy íta dieau, Se málo a zle hovorí,
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poskytuje dieau podnety a vzory hovorenia jeho za lenením medzi zdravo
komunikujúce deti,
preferuje rozvoj obsahovej stránky re i (porozumenia a vyjadrovania sa) nad
správnou výslovnosou,
rozvíja neverbálnu komunikáciu, mimiku, gestá, pohyby tela dieaa, ako podporu
dorozumievania sa,
realizuje asto s dieaom dychové a artikula né cvi enia a napodobuje s ním rôzne
zvuky z beSného Sivota,
pomenúva predmety a obrázky ich názvami, prípadne vyberá zo skupiny pomenované,
akceptuje akékovek prejavy hovorenia dieaa, FB5Sí sa za kaSdých okolností
o vzájomné porozumenie si s dieaom,
spolupracuje za kaSdých okolností s rodi mi dieaa, aby mali jednotný vplyv na
rozvoj re i dieaa.

Oneskorený vývin re i môSe ma rôzne prí iny a môSe by sprievodným symptómom iného
postihnutia.
Uiteka v stimulano-preventívnom pôsobení na deti s narušenou komunikanou
schopnosou v spolupráci s rodimi/zákonnými zástupcami uplatuje metódy
logopedickej prevencie (modifikované poda Lechta, 1995):
 Metódu paralelného komentovania – u iteka sprevádza, komentuje jednoduchými
vetami kaSdodenne sa opakujúce Sivotné situácie a dianie, v ktorých sa diea nachádza,
 Metódu paralelného opisovania – u iteka akoby v roli dieaa verbalizuje, opisuje jeho
momentálne konanie a pocity,
 Metódu korek nej spätnej väzby – ak diea povie nie o chybne, u iteka zopakuje po
om jeho výpove , ale prirodzene uS v správnej podobe,
 Metódu rozšíreného napodobovania – u iteka zopakuje výpove dieaa a pritom ju v
primeranej miere obsahovo rozšíri,
 Metódu alternatívnych otázok – u iteka koncipuje otázky dieau ako otvorenú
alternatívu, aby predchádzala odpovediam typu áno - nie,
 Metódu doplovania viet – o sebavyjadrujúce myšlienky, postoje a názory dieaa, ktoré
sú produktom myslenia, hodnôt a postojov dieaa.

14. 7 Špecifický prístup vo výchove a vzdelávaní detí s poruchami aktivity
a pozornosti
Poruchy pozornosti ADD (attention deficit disorder) a porucha pozornosti sprevádzaná
hyperaktivitou ADHD (attention deficit-hyperactivity disorder) nie je mCSné povaSova za
ochorenie, ktoré je moSné vylie i. Deti s týmito syndrómami z tejto poruchy nevyrastú, aj
ke sa prejavy v jednotlivých obdobiach vývinu dieaa menia. Najvä ší podiel na tom, ako
sa deti budú vyvíja a o dosiahnu, majú dospelí.
V predškolskom veku sa dá objektívne ur i, i ide o dané poruchy 5S okolo 5. – 6. roku
Sivota dieaa, niektoré zahrani né literárne zdroje hovoria o 7. roku Sivota dieaa. Pred
týmto obdobím je moSné pozorova ur ité primárne prejavy v správaní dieaa
predškolského veku a primeraným prístupom okolia (rodiny a materskej školy) eliminova
fixovanie týchto prejavov. Pri práci s takýmito demi je nutné po íta s faktom, Se trvalá
náprava prejavov týchto syndrómov poas tejto etapy jeho Givota nie je moGná, je len
ovplyvnitená vyuSívaním vhodných eduka ných a reeduka ných metód a stratégií.
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Charakteristické prejavy dieaa s poruchou pozornosti ADD/ADHD
Rozdiel medzi týmito dvomi syndrómami, ktoré sa asto stotCSujú je v tom, Se diea so
syndrómom ADD nie je hyperaktívne. Takéto deti vä šinou nevyrušujú, nehnevajú, ani na
seba iným spôsobom neupútavajú u itekinu pozornos. Pre diea, ktoré trpí týmto
syndrómom, to môGe by vJGny problém, pretoG- je asto príinou jeho nízkeho
sebaponímania.
Uiteka zohaduje charakteristické prejavy dieaa s ADD syndrómom, ktorými sú :
 ahká rozptýlitenos vonkajšími podnetmi,
 problémy s po úvaním a plnením aj jednoduchých pokynov,
 problémy so zameraním a udrSaním pozornosti,
 problémy pri sústredení sa na úlohu a s jej dokon ením,
 nevyrovnaný výkon v innosti, neustále sa mení výkon dieaa (niekedy je schopné úlohu
splni, inokedy nie),
 „vypínanie“ pozornosti, o môSe vyzera ako zasnenos,
 neporiadnos dieaa, problémy so samostatnou prácou,
 ustráchanos dieaa.
Diea s ADHD je diea, u ktorého sa okrem vyššie uvedených prejavov asto objavuje
aj hyperaktivita.
Uiteka u dieaa s ADHD syndrómom zohaduje:
 vysokú mieru aktivity:
- vyzerá, akoby bolo v neustálom pohybe a nepokoji,
- nemá v pokoji ruky ani nohy, vrtí sa, padá zo stoli ky,
- vyhadáva predmety vo svojom okolí, s ktorými sa hrá,
- nedokáSe zotrva na mieste, stále sa prechádza (behá) po priestore,
 impulzivitu a nízke sebaovládanie:
asto vykrikuje, neovláda pohnútku hovori,
- nemôSe sa do ka, aS na neho príde rad,
- najskôr reaguje, aS potom premýša ( asto s tým spôsobuje problémy seba aj svojmu
okoliu),
- zapája sa do fyzicky nebezpe ných inností a neuvedomuje si nebezpe nos
situácie,
- má problémy pri prechode na inú innos,
- správa sa agresívne, na rôzne podnety reaguje neprimerane,
- je sociálne nezrelé.
Deti so syndrómom ADD a ADHD danými problémami majú spravidla vemi nízke
sebaponímanie a sú zna ne frustrované. (Riefová, 1999)
MoGné prístupy a riešenia vzahu diea – uiteka:
 diea prija také, aké je, nepotlá a vzdor dieaa, nevnucova mu svoju vôu – takáto
reakcia dospelej osoby môSe vyvola protireakciu v podobe agresívneho správania,
vzdoru a negativizmu dieaa, neznamená to vyhovie dieau v jeho poSiadavke,
 diea motivova k lepšiemu sebaovládaniu,
 poskytnú dieau pocit bezpe ia z pevne stanovených hraníc,
 od dieaa o akáva len také prejavy, ktorých je schopné (od hyperaktívneho dieaa
nemôSeme ILSadova, aby sedelo pokojne na stoli ke, pretoSe to nie je schopné),
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uvedomi si, Se prístup u iteky k dieau m^Se ma pozitívny aj negatívny ú inok, môS9
zníS= alebo posilni prejavy nepokoja,
základným predpokladom pri práci s dieaom je systematické a jednotné pôsobenie
všetkých osôb, ktoré participujú na výchove a vzdelávaní dieaa (obidve u iteky
v triede, rodi ia, starí rodi ia, terapeuti at .),
uvedomi si, Se zákazy, okrikovanie a trestanie majú malý efekt, u asto trestaných detí
sa ako reakcia prejavuje agresívne a deštruktívne správanie, v ich podvedomí vzniká zlý
sebaobraz a sebaponímanie, ktoré sa premieta do neprimeraných reakcií v správaní
dieaa,
eliminova odmietanie dieaa, odmietaním dieaa sa zvyšuje u neho napätie
a frustrácia.

Uiteka sa v interakcii a komunikácii s dieaom snaGL:
 porozumie, pre o sa diea správa nevhodne, zisti moSné prí iny z rodinnej a školskej
anamnézy,
 ur i pravidlá a hranice pri komunikácii s dieaom a ostatnými demi v triede – deti
musia vedie, aké innosti ich akajú, o v ur itých situáciách smú a o nie, pravidlá
sa dajú dodrSiava len vtedy, ak sú premyslené aj prirodzené následky za ich
porušenie,
 by dôsledná v DCHSívaní pravidiel a výchovných opatrení,
 zachova pri akejkovek situácii pokoj – s dieaom sa vSdy rozpráva pokojne a pomaly
(pokia je to moSné), ovláda hnev,
 prezentova rozhodnos v poSiadavke – nerozhodné, nedostato né stanovenie hraníc
deti „nepo ujú“, je nutná rozhodnos v poSiadavke, v intonácii hlasu, v postoji, v mimike;
diea musí cíti, Se svoju poSiadavku myslíme váSne, neosvoji si negatívny prístup pri
formulovaní DCSiadaviek (presta, nesmieš, znovu si to pokazil, at .),
 zabezpe i pravidelnos denného reSimu detí a niektorých stereotypov,
 motivova diea k sebaovládaniu, resp. k sebakontrole, o je v predškolskom veku
vzhadom na nezrelos CNS pomerne náro né,
 zapája deti do zaujímavých a pohybových aktivít, v ktorých môSe diea aspo iasto ne
uvoni napätie,
 rešpektova zvýšenú potrebu individuálneho vedenia – proces zapamätania je u takýchto
detí pomalší a trvá dlhšie, neS sa zafixuje, je dôl9Sité, aby bola facilitátorka trpezlivá,
 aby pokyn na innos dieaa obsahoval len jednu poSiadavku, na stole ma menej
hra iek, menej pomôcok – viac podnetov diea rozptyuje,
 vyHSíva jednoduché pomôcky, jednoduchých tvarov (diea nedokáSe samé „filtrova“
rozptyujúce podnety),
 za leova diea do menších skupín,
 postupne prenáša na diea zodpovednos, pri akejkovek innosti nezabudnú ceni
snahu a úsilie dieaa, aj ke výsledok nebol dokonalý,
 nau i sa pri práci s dieaom rozoznáva varovné signály a situácie skôr, neS dôjde ku
„konfliktu“ s dieaom, alebo medzi demi,
 predchádza výbuchom dieaa a odvráti ich pozornos od negatívnych javov,
 voli optimálny prístup k dieau, ktoré má záchvat zlosti; nie je dobrý ani príliš tvrdý, ani
povoný prístup – diea skôr reaguje na dotyk, pohad do o í, gesto,
 odvies diea pri silnom výbuchu zlosti od ostatných detí,
 nepred@Sova zbyto ne konflikt trvaním na svojej poSiadavke.
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14. 8 Špecifický prístup vo výchove a vzdelávaní detí s autizmom alebo
pervazívnymi vývinovými poruchami

alšími

Klasifikácia pervazívnych vývinových porúch poda Svetovej zdravotníckej organizácie
(WHO) v desiatej revízii medzinárodnej klasifikácie chorôb (ICD-10) charakterizuje
pervazívne vývinové poruchy ako skupinu porúch charakterizovaných kvalitatívnym
zhoršením vzájomných spolo enských interakcií a spôsobu komunikácie a obmedzeným
stereotypne sa opakujúcim repertoárom záujmov a aktivít. Tieto kvalitatívne abnormality sú
prenikavým rysom správania jedinca vo všetkých situáciách, aj ke ich stupe môSe by
rôzny. U vä šiny detí s autizmom alebo alšími pervazívnymi vývinovými poruchami uS od
útleho veku moSno vo vývine zaznamenáva ur ité odlišnosti od beSného vývinu. Okrem
niekoko málo výnimiek sa chorobný stav prejavuje v priebehu prvých piatich rokov Sivota.
Obvykle, ale nie ISdy, sa vyskytuje ur itý stupe celkového narušenia kognitívnych funkcií,
ale poruchy sú definované poda správania, ktoré je odlišné vzhadom na mentálny vek
jedinca ( i uS je jedinec oneskorený alebo nie). V odborných kruhoch sa vyskytuje ur itý
nesúhlas s delením tejto celkovej skupiny pervazívnych vývinových porúch do podskupín.
V niektorých prípadoch je autizmus alebo alšie pervazívne vývinové poruchy spojené
a pravdepodobne vyvolané nejakým chorobným stavom (medzi najobvyklejšie patria detské
k e, vrodené osýpky, tuberózna skleróza, mozgová lipidóza a anomálie fragilného
chromozómu X). Poruchy by sa mali diagnostikova na základe prejavov správania, bez
ohadu na prítomnos i neprítomnos akéhokovek pridruSeného chorobného stavu.
Viacmenej takýto stav musí by kódovaný zvláš. PretCSe mentálna retardácia nie je
univerzálnym rysom pervazívnych vývinových porúch, je dôleSité, pokia je prítomná, aby
bola kódovaná zvláš pod F70-F79. (http://www.autizmus.info/autizmus/?k=1&p=clanky&sm=30)
Autizmus je jednou z najzávaSnejších porúch v procese vývinu dieaa. V sú asnosti sa
autizmus chápe ako pervazívna (zasahujúca celú osobnos jedinca) vývinová porucha,
ktorá pretrváva po as celého Sivota. Pre autizmus je typická tzv. autistická triáda (porucha
v oblasti komunikácie, sociálnych vzahov a záujmov a predstavivosti). Na zlepšenie Sivota
osôb s autizmom má najdôleSitejší vplyv na vedeckých základoch polCS9B[ podporovanie
vývinu dieaa pod špeciálnopedagogickým vedením.
Uiteka zohaduje nasledujúce symptómy dieaa s autizmom alebo alšími
pervazívnymi vývinovými poruchami:
a) v oblasti komunikácie
 neuvedomovanie si sociálneho významu DCHSívania re i a potešenia z komunikovania,
 slabé porozumenie informácií vyjadrených výrazmi tváre, gestami, intonáciou hlasu a pod.,
 prítomnos abnormalít re i (echolálie – diea opakuje slová alebo vety ihne ako odzneli
alebo neskôr, zamieanie osobných zámen „ja – ty“, diea o sebe hovorí v druhej alebo
tretej osobe),
 oneskorenie, prípadne úplná absencia vývinu re i,
 stereotypné a repetitívne DCHSívanie jazyka, výskyt nelogizmov,
 doslovné porozumenie a doslovné DCHSívanie slov,
 zlyhávanie v nadväzovaní a udrSiavaní normálnej komunikácie (diea komunikuje
spôsobom, akým vie a nie, akým sa od neho o akáva),
 poškodená nonverbálna komunikácia (mimika, gestá, absencia primeraného výrazu
tváre, resp. hlasu v ur itej situácii),
b) v oblasti sociálnych vzahov
 problém nadviaza sociálny kontakt a udrS5 sociálnu interakciu primeranú veku,
 vyhýbanie sa zrakovému kontaktu (zvláštnos pohadu bez signaliza ného významu),
 nedostato ná schopnos napodobovania,
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problémy s vlastnou identitou, absencia sociálneho uvedomovania sa,
výskyt emo nej lability (výbuch hnevu a pla u bez zjavného vonkajšieho pri inenia),
neschopnos komunika ne vyjadri svoje sociálne zámery a potreby tak, aby boli
pochopitené pre ostatných,
 neadekvátne chápanie funkcií a významu reciprocity v sociálnej interakcii (deti pozorujú
len to, o je konkrétne, viditené a reálne),
c) v oblasti imaginácie
 problém s generalizáciou (zovšeobecovaním),
 deficit imaginatívnej hry (nedokáSu sa hra „akoby“, „akoSe“), nepochopenie vtipu, hádanky,
 neštandardné a nefunk né zaobchádzanie s predmetmi a hra kami, uspokojenie
nachádzajú v innostiach, ako je roztá anie, hojdanie, mávanie, hádzanie, presýpanie
najrôznejších predmetov, búchanie s nimi a pod.,
 nezáujem o nové innosti a hra ky (resp. slabý záujem),
 stereotypná innos so vzahovými prvkami, ako je triedenie, radenie, zoskupovanie
predmetov poda ur itého kú a (napr. tvar, farba) a alšie.
U kaSdého dieaa s autizmom alebo alšími pervazívnymi vývinovými poruchami sa môS9
výskyt tu uvedených príznakov a ich rozsah líši, dôl9Sité je uvedomova si, Se tieto prejavy
dieaa a jeho vývin v jednotlivých oblastiach nie je moSné ovplyvni spôsobom, ktorý sa
vyHSíva u detí intaktných.
U detí s autizmom alebo alšími pervazívnymi vývinovými poruchami môSeme pozorova
charakteristiky, asto ozna ované ako silné stránky – zvä ša rozumejú vizuálnym
informáciám, ktoré zodpovedajú ich úrovni, prispôsobia sa nau eným rutinám a pravidlám,
majú dobrú mechanickú pamä, v primeranom prostredí pri témach zodpovedajúcich ich
záujmom majú zvýšenú koncentráciu a výdES.
Výchova a vzdelávanie detí s autizmom alebo alšími pervazívnymi vývinovými poruchami
v podmienkach materskej školy beSného typu sa môSe realizova len vtedy, ak sú vytvorené
adekvátne podmienky:
Personálne podmienky – pedagogickí zamestnanci pôsobiaci v špeciálnej triede pre deti
s autizmom alebo alšími pervazívnymi vývinovými poruchami musia sp a kvalifika né
predpoklady v zmysle platnej legislatívy1. Pre ich úspešnú špeciálnopedagogickú innos je
Siaduce, aby boli odborne zorientovaní v oblasti práce s demi s autizmom alebo alšími
pervazívnymi vývinovými poruchami.
Aj pri individuálnom za lenení dieaa s autizmom alebo alšími pervazívnymi vývinovými
poruchami do triedy spolu s ostatnými demi sa odporú a, aby sa u iteka svojím alším
vzdelávaním (štúdium odbornej literatúry, ú as na seminároch, prednáškach, kontinuálnom
vzdelávaní a i.) oboznamovala s postupom pri práci s dieaom s autizmom alebo alšími
pervazívnymi vývinovými poruchami. Musí systematicky spolupracova so špeciálnym
pedagógom, psychológom at ., ktorý jej poskytuje odbornú pomoc z hadiska plánovania a
vyhodnocovania eduka ných rozvojových úloh, špecificky prispôsobených pre konkrétne
diea. Z dôvodu závaSBCFti postihnutia je nutnosou, aby v takejto triede boli sú asne
prítomní dvaja pedagogickí zamestnanci. Uvedenú situáciu je moSné rieši vytvorením
pracovného úväzku pre asistenta u itea.
Priestorové podmienky – vytvoreniu vhodných priestorových podmienok pre špeciálnu
triedu pre deti s autizmom alebo alšími pervazívnymi vývinovými poruchami, ale aj
priestorov pre individuálne za lenenie dieaa do triedy s ostatnými demi sa musí venova
zvýšená pozornos, nakoko tieto priestory okrem sp ania všetkých hygienických


1

Vyhláška MŠ SR . 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifika né predpoklady a osobitné kvalifika né poSiadavky pre
jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
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a bezpe nostných noriem a predpisov, musia by prispôsobené špecifickým potrebám
dieaa, napr. vy lenenie asti pre jeho nerušenú innos, resp. oddych dieaa a i. Okrem
triedy, kde sa bude realizova výchova a vzdelávanie, je vo vä šine prípadov potrebné
vymedzi priestory aj v šatni, jedálni, umyvárni, na školskom dvore.
Materiálne podmienky – v špeciálnej triede pre deti s autizmom alebo alšími pervazívnymi
vývinovými poruchami je základným materiálnym vybavením detský nábytok. Efektívnos
výchovy a vzdelávania je priamo závislá od ILHSívania špeciálnych u ebných pomôcok,
napr. tzv. škatuový systém, špeciálne pomôcky na rozvíjanie jemnej a hrubej motoriky
vytvorené s ohadom na špecifické záujmy detí, kompenza né pomôcky (napr. na relaxáciu)
a alšie u ebné pomôcky (eduka né programy pre osobný po íta , audiotechnika). Pri
individuálnom za lenení dieaa do triedy spolu s ostatnými demi je potrebné materiálne
zabezpe i triedu podobne ako špeciálne triedy pre detí s autizmom alebo alšími
pervazívnymi vývinovými poruchami, ale v menšom rozsahu.
Tímovos – starostlivos o diea s autizmom alebo alšími pervazívnymi vývinovými
poruchami v podmienkach materskej školy si vySaduje tímovú prácu. U iteka spolupracuje
nielen s rodi mi, ale aj s inštitúciami, odbornými pracoviskami a odborníkmi, najmä
s odborníkmi v centre špeciálnopedagogického poradenstva so zameraním na autizmus
alebo alšie pervazívne vývinové poruchy – špeciálnym pedagógom, lie ebným pedagógom,
školským logopédom, detským psychológom, všeobecným lekárom pre deti a dorast,
detským psychiatrom, resp. alšími odborníkmi (špecializovanými na detský autizmus alebo
alšie pervazívne vývinové poruchy), ktorí zohrávajú v predprimárnej výchove a vzdelávaní
dieaa dôleSitú úlohu.
Uiteka vo výchove a vzdelávaní detí s autizmom alebo alšími pervazívnymi
vývinovými poruchami:
 štrukturalizuje – vytvára špecifické podmienky, v ktorých sa uplatuje štrukturalizované
vyHSívanie priestoru, asu, innosti,
 vizualizuje – vizuálne spracúva informácie prostredníctvom fotografií, obrázkov,
symbolov,
 uplatuje individuálny prístup,
 vytvára špeciálne adaptované prostredie – prispôsobuje prostredie materskej školy
(triedy, jedálne, šatne) špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám dieaa, ktoré
pôsobí ako pomocný nástroj na kompenzáciu postihnutých schopností, resp.
na ich rozvíjanie (tzv. adaptívne prostredie).
Následne vytvára komunikatívnoaugmentatívny systém (spôsob dorozumievania nahradzujúci slovnú komunikáciu), napr.
karti ky so znázornením predmetov, osôb, inností, komunika né karty, kresby
napomáhajúce orientácii dieaa a pod. v rámci adaptívneho prostredia a celkovej
komunikácie smerujúcej k dieau. Toto špeciálne vytvorené prostredie (bez rušivých
momentov, aby koncentrácia a pozornos dieaa bola zameraná výlu ne na predmet
innosti) pouSíva po as celej dochádzky dieaa do materskej školy. Úrove, obsah
a formy adaptívneho prostredia sa menia poda potrieb dieaa. (Thorová, 2006)
Uiteka zohaduje poGiadavku vizuálnej štrukturalizácie:
 priestoru – kde sa má uskuto ni didaktická aktivita, innos, práca,

asovej schémy – kedy a ako dlho bude diea realizova istý typ aktivít,
 postupu a obsahu innosti – ako a o bude diea vykonáva.
Štruktúrovaný priestor špeciálnej triedy pre deti s autizmom u iteka vytvorí takým
spôsobom, Se rozdelí priestor triedy na asti (zóny, detské kútiky) s vymedzeným ú elom
na uskuto ovanie inností s rôznym zameraním. Variabilitou detského nábytku (skrinkami
s poli kami, detskými stolmi, stoli kami) vymedzí hranice kútikov, napr.:
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kútik na prácu vo dvojiciach (u iteka a diea),
kútik na samostatnú prácu dieaa,
kútik na skupinovú prácu detí,
kútik na relaxáciu (suchý bazén, polohovatené vaky, po úvanie hudby – wolkmen a pod.),
kútik na stolovanie detí,
kútik na prácu s osobným po íta om a pod.

Štruktúrovaný priestor pre individuálne za lenené dieaa do triedy s ostatnými demi
u iteka lení podobným spôsobom, ako v prípade špeciálnej triedy pre deti s autizmom
alebo alšími pervazívnymi poruchami, pri om zohaduje podmienky konkrétnej triedy,
špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieaa ako aj výchovno-vzdelávacie potreby
intaktných detí (t. j. detí bez zdravotného postihnutia).
Pre diea s autizmom alebo alšími pervazívnymi poruchami je nevyhnutné vytvori:
 kútik na prácu vo dvojiciach, v ktorom sa uskuto uje intenzívna výu ba,
 kútik na samostatnú prácu, kde diea samostatne vykonáva to, o uS vie ( o získalo
zmysluplnou innosou v kútiku „práca vo dvojiciach“) s malými obmenami napr. dieau
sa vymení len u ebná pomôcka, nie však postup pri vykonávaní príslušnej innosti,
 kútik na relaxáciu, aby diea v rámci da malo moSnos kompenzova svoje napätie
svojou obúbenou innosou,
 kútik na nerušené stolovanie.
Ak to podmienky triedy umCSujú, môSu sa zriadi i alšie kútiky. Zretené fyzické a vizuálne
hranice kútikov je potrebné oznai rovnakými symbolmi, ako sú symboly v dennom
poriadku dieaa. V prípade, Se je diea na niSšej vývinovej úrovni, u iteka pouSije
predmetný symbol (reálne predmety, napr. audiokazeta vizualizuje kútik na po úvanie
hudby), ak je diea na vyššej vývinovej úrovni, DCHSije piktogram (obrázková karta) alebo
kartu s písaným slovom. Symboly dieau umCSujú porozumie, o sa bude odohráva, kde
sa to bude odohráva a o konkrétne sa bude od neho o akáva.

Obrázky: Štruktúrovaný priestor triedy – eduka né/hrové kútiky
Denný poriadok ako vizualizovaný systém inností (pozostávajúci z obrázkov, piktogramov
alebo slov) je primárnou súasou štruktúrovanej výchovy a vzdelávania. Je
oznamovacím prostriedkom pre deti, aké aktivity a v akom poradí sa budú uskuto ova
v priebehu jedného da. Ide o konkrétnu referenciu plánovaných inností, prezentovaných
vizuálnou formou, t. j. spôsobom ahko pochopiteným pre deti s autizmom alebo alšími
pervazívnymi poruchami.
Denný poriadok sa tvorí individuálne, vychádza zo špeciálnych výchovno-vzdelávacích
potrieb a aktuálnej vývinovej úrovne dieaa. Na pláne denného poriadku je vhodné umiestni
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fotografiu konkrétneho dieaa. Pre diea je dôleSité, aby si v rámci denného poriadku našlo
aj svoju obúbenú innos. Pre jednoduchú manipuláciu sa odporú a DCHSíva symboly
na podloSke upevnenej na stene, nástenke, bo nej stene skrinky a pod. pripevnené
pomocou suchého zipsu. Pod denný poriadok sa odporú a umiestni zberný košík, do
ktorého diea odkladá symboly uS uskuto nených inností. Symboly jednotlivých inností da
môSu by zoradené vo vertikálnej, alebo v horizontálnej podobe plánu reSimu da. Denný
poriadok je umiestnený tak, aby diea malo k nemu voný prístup.
Denný poriadok pri individuálnom za lenení dieaa s autizmom alebo alšími pervazívnymi
poruchami do triedy s ostatnými demi sa odporú a vyhotovi tieS vyššie uvedeným
spôsobom.

Obrázky: Organizácia postupnosti denných inností dieaa, kútik na samostatné innosti
dieaa
V záujme kvalitnej výchovy a vzdelávania dieaa s autizmom alebo
alšími
pervazívnymi poruchami sa odporú a:
 výchovu a vzdelávanie uskuto ova výlune poda individuálneho vzdelávacieho
programu, a to nielen pri individuálnom zalenení, ale aj v špeciálnej triede,
 aby východiskom pre obsah a definovanie špecifických cieov individuálneho
vzdelávacieho programu bolo pedagogické pozorovanie konkrétneho dieaa vo vzahu
k úrovni jeho sociálnej adaptácie, komunikácie, existujúcich kognitívnych schopností
a mentálneho veku v sú innosti s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva,
 individuálnu formu práce kombinova so skupinovou formu, ktorá je nevyhnutná
na rozvíjanie základných sociálnych a komunikatívnych kompetencií dieaa s autizmom,
 osvojovanie nových schopností a poznatkov uskuto ova v reálnych a zmysluplných
innostiach (napr. sebaobsluSné innosti, stolovanie, pohybové a relaxa né cvi enia,
pohybové hry a pod.), a to s dennou pravidelnosou,
 zadanie úloh rozpracova na najjednoduchšie kroky v postupnom poradí (vytvori
pre diea procesuálne schémy jednotlivých inností), ktoré je diea schopné uskuto ni
na svojej vývinovej úrovni; znázornenie postupu ukáSe, v akom poradí a ako je potrebné
úlohu vykona (napr. nafotené reálne fotografie postupnosti umývania rúk),
 zadáva postupne dieau úlohy, ktoré sú jednoduchšie, zaru ujú úspech dieaa, t. j.
splnenie úlohy.
Nácvik novej úlohy je potrebné uskuto ova najprv v kútiku „práca vo dvojici“ (u iteka –
diea), ke diea zvládne túto innos, môSe ju samostatne vykonáva v kútiku „samostatná
práca“ s malými obmenami. Neskôr môSe u iteka zvoli aj skupinovú formu práce a to tak,
Se k dvojici pri lení alšie diea, alebo spojí dve dvojice detí, ktoré uS majú nadobudnuté
ur ité kompetencie pre innos, ktorú budú robi spolo ne (napr. spolo enská hra pexeso).
Špecifické ciele individuálneho vzdelávacieho programu diea dosahuje najmä vyHSívaním
tzv. škatuového systému (cielene pripravené pomôcky s konkrétnymi úlohami, ktoré má
diea splni, sú uloSené v jednotlivých škatuliach).
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Obrázky: Štruktúrované u enie s vyHSívaním škatuového systému
Plnenie úlohy uloSenej dieau sa odporú a organizova nasledovne:
 štruktúrovaná situácia za ína vizuálnym signálom (individuálny plán denného poriadku,
ktorý je vybavený predmetným symbolom (t. j. obrázkom predmetu) alebo piktogramom
konkrétnej aktivity, ktorú má diea za a vykonáva,
 diea odlepí symbol a odchádza do príslušného kútika, kde sa bude aktivita realizova
(napr. samostatná práca) a na vopred ur ené miesto ho prilepí prostredníctvom suchého
zipsu,
 inštrukcia v konkrétnom kútiku sa vykoná bu na predmetnej úrovni alebo na úrovni
piktogramov (poda vývinovej úrovne dieaa); niekedy je nutné poskytnutie tzv. promptu,
t. j. fyzicky (vlastnými rukami) vies pohyby rúk dieaa pri vykonávaní jednotlivých krokov
innosti, kým nie je schopné postupova bez pomoci na predmetnej úrovni alebo
na úrovni piktogramu; podnetový materiál (u ebné pomôcky) pre jednotlivé úlohy sa
nachádza v samostatných škatuliach, ktoré sú ulCSené na poli ke kútika na avej strane,
 diea si zoberie prvú škatuu z poli ky na avej strane, polCSí ju na stôl, odlepí z nej
piktogram a prilepí ho na ur ené miesto na stole, za ktorým sedí (vizualizácia za iatku
innosti). Škatuu otvorí a vykoná ur enú úlohu (napr. navlieka farebné guô ky poda
vzoru uS navle ených farebných guô ok na šnúrke); po skon ení úlohy diea vloSí
u ebné pomôcky spä do škatule, zatvorí ju a odlCSí na pravú stranu poli ky,
 za takto dokon enú úlohu je diea odmenené (posilnenie Siadaného správania); odmeny
sú primárne, napr. jedlo, sladkosti, po úvanie hudby, obúbená stereotypná innos
dieaa, alebo sekundárne, napr. verbálna pochvala a pohladenie; dôl9Sité je, aby
odmena dieau priniesla uspokojenie,
 v prípade, Se diea odmieta dokon i úlohu, u iteka, poda moSností s rukami dieaa
túto aktivitu dokon í (kaSdá úloha by mala by dokon ená, aby mohla by škatua
prenesená na pravú stranu) a následne diea odmení obúbenou odmenou,
 po skon ení innosti v tomto kútiku (ak sú všetky škatule, v ktorých sú dané úlohy
splnené a prenesené na pravú stranu poli ky, je práca v kútiku skon ená), diea odlepí
príslušný symbol a odchádza k svojmu plánu denného poriadku, kde ho vloSí
do zberného košíka (ulCSeného pod denným poriadkom),
 z plánu denného reSimu odlepí alší piktogram, ktorý nasleduje (alebo predmetný
symbol) a odchádza do príslušného kútika, v ktorom bude túto innos vykonáva (napr.
kútik „práca s po íta om“),
 v priebehu da tak diea postupne vlCSí do zberného košíka všetky symboly
uskuto nených inností. Posledný symbol na pláne denného reSimu vizualizuje dieau
odchod domov (napr. miniatúrna detská topánka – predmetný symbol, fotografia
vlastného domu alebo karta s napísaným slovom „domov“).
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NajdôleSitejším cieom organizácie práce s dieaom s autizmom alebo alšími pervazívnymi
poruchami je vizuálnou štrukturalizáciou nahradi chýbajúce schopnosti dieaa, ktoré nemá
vybudované (t. j. nedokYSe vedome vykonáva innosti poda postupnosti vyjadrenej slovnou
inštruktáSou, slovným pokynom, alebo na základe prirodzene odpozorovanej zauSívanej
postupnosti), a to v záujme dosiahnutia jeho o moSno najvä šej samostatnosti v beSnom
Sivote a v príprave na vyu ovanie v škole.
Pri výchove a vzdelávaní detí s autizmom alebo inými pervazívnymi vývinovými poruchami
sa postupuje poda Vzdelávacieho programu pre deti s autizmom alebo alšími pervazívnymi
vývinovými porucham ISCED 0 – predprimárne vzdelávaniei, schváleného Ministerstvom
školstva Slovenskej republiky pod íslom CD-2008-18550/39582-1:914 da 26. mája 2009.

14. 9 Špecifický prístup vo výchove a vzdelávaní detí s viacnásobným
postihnutím
Viacnásobné postihnutie moSno vymedzi ako fenomén, ktorý je dôsledkom sú innosti
prítomných postihnutí i narušení. Ich interakciou a vzájomným prekrývaním vzniká tzv.
„synergetický efekt“, t. j. nová kvalita postihnutia, odlišná od jednoduchého sú tu postihnutí,
narušení. Tento fenomén má výrazne individuálny charakter podmienený vzájomnou väzbou
kompenza ných mechanizmov. (Vašek, 2003)


Viacnásobné postihnutie nie je moSné chápa ako s ítanie dvoch alebo viacerých postihnutí,
ale tak, Se viacnásobné postihnutie vzniká dôsledkom sú innosti viacerých prítomných
postihnutí i narušení, ktoré sú neoddelitenou sú asou daného dieaa.
Je moSné vytvori niekoko skupín kombinácií postihnutí, do ktorých moSno deti
s viacnásobným postihnutím za leni, ale je to len orienta né, pretoSe jednotlivé postihnutia
sa u daných detí odlišujú prí inou, dobou vzniku, prejavmi, mierou, rozsahom, at .
Viacnásobné postihnutie je moSné zhrnú do 3 najzákladnejších skupín:
1. Mentálne postihnutie v kombinácii s nejakým alším postihnutím (predstavuje
najpo etnejšiu skupinu viacnásobne postihnutých)
2. Slepo-hluchota (predstavuje najaSšiu formu viacnásobného postihnutia)
3. Poruchy správania v kombinácii s alším postihnutím i narušením. (Vašek, 2001)
Cieom výchovy a vzdelávania detí s viacnásobným postihnutím rôzneho stupa je
dosahovanie Siaducich pokrokov v úrovni kompetencií v oblasti psychomotoriky,
sebaobsluhy, myslenia, komunikácie – v prípade potreby s rozvíjaním aj náhradných foriem
komunikácie (posunky, obrázky, piktogramy, iné), sociability – schopnosti fungova
v spolo nosti a správania.
Uiteka vo výchove a vzdelávaní dieaa s viacnásobným postihnutím vyHSíva prístupy
popísané pri jednotlivých druhoch a stupoch postihnutia v súvislosti so stanovenou
diagnózou a závermi špeciálnopedagogickej diagnostiky viacerých odborných zamestnancov
(napr. psychológa, špeciálnych pedagógov poda odborného zamerania – psychopéd,
logopéd, surdopéd, tyflopéd at .).
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14. 10 Výchova a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
v materskej škole
Za diea zo sociálne znevýhodneného prostredia poda Pedagogicko-organiza ných
pokynov pre školy a školské zariadenia na školský rok 2010/2011 (s. 43) sa povaSuje diea,
ak sp a súasne minimálne tri z nasledujúcich kritérií:
a) pochádza z rodiny, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a príjem rodiny je
najviac vo výške Sivotného minima,
b) aspo jeden z rodi ov alebo osoba, ktorej je diea zverené do osobnej starostlivosti
patrí do skupiny znevýhodnených uchádza ov o zamestnanie,
c) najvyššie ukon ené vzdelanie rodi ov je základné, alebo aspo jeden z rodi ov nemá
ukon ené základné vzdelanie,
d) neštandardné bytové a hygienické podmienky rodiny (napr. diea/Siak nemá
vyhradené miesto na u enie, nemá vlastnú poste, nie je zavedená elektrická prípojka
a pod.),
e) vyu ovací jazyk školy je iný, neS jazyk, ktorým hovorí diea v domácom prostredí.
Špecifický prístup vo výchove a vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného
prostredia
V súlade s § 107 školského zákona sa výchova a vzdelávanie detí zo sociálne
znevýhodneného prostredia uskuto uje s vyuSitím špecifických metód a foriem. Poda
potrieb materské školy vytvárajú pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia
individuálne podmienky, pod ktorými sa rozumie:
a) vzdelávanie poda individuálneho vzdelávacieho programu,
b) úprava organizácie výchovy a vzdelávania,
c) úprava prostredia, v ktorom sa výchova a vzdelávanie uskuto uje a
d) vyHSitie špecifických metód a foriem výchovy a vzdelávania.
Pri výchove a vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia sa dodrSiavajú
všeobecné princípy výchovy a vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením.

14. 11 Výchova a vzdelávanie detí s nadaním v materskej škole
Výchova a vzdelávanie detí s nadaním sa uskuto uje v materských školách (poda
školského zákona) so zameraním na rozvoj:
a) intelektového nadania (všeobecného intelektového nadania; špecifického
intelektového nadania),
b) umeleckého nadania,
c) športového nadania,
d) praktického nadania.
Na úrovni predprimárneho vzdelávania môSu deti s nadaním získa pomocou
modifikovaných eduka ných metód, ktoré zodpovedajú ich špeciálnym výchovnovzdelávacím potrebám, detailnejšie poznatky a hlbšie porozumenie vzahom medzi nimi.
Kú ové kompetencie, ktoré si majú osvoji, sú však tie isté, aké si majú osvoji ostatné deti.
V školskom vzdelávacom programe sa pri charakterizovaní podmienok a pripravenosti
materskej školy na výchovu a vzdelávanie detí s nadaním zameriame na:
 rozvíjanie konkrétneho druhu nadania (intelektové, umelecké, športové, praktické),
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priestorové úpravy (napr. vytvorenie tried na individuálnu alebo skupinovú výchovnovzdelávaciu innos nadaných detí, príprava telocvi ne, športovísk, ateliéru, hudobných
siení a pod.),
spoluprácu so školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie,
spoluprácu s externými odborníkmi – u itemi vyššieho stupa, so športovými trénermi,
s aktívnymi umelcami a pod.,
zapojenie tútorov – spomedzi pedagógov, externých spolupracovníkov školy, Siakov
základnej školy, vysokoškolských študentov do práce s nadanými demi,
odborné personálne zabezpe enie – absolvovaná odborná príprava pedagogických
zamestnancov, servis psychológa, utvorenie a práca odborného tímu,
spoluprácu s rodi mi/zákonnými zástupcami vrátane ich informovaného súhlasu
so zaradením dieaa do programu pre nadaných,
materiálne zabezpe enie vzdelávania nadaných detí – špeciálne pracovné zošity,
encyklopédie, alternatívne u ebné materiály, u ebné pomôcky, výpo tová a rozmnoSovacia technika a pod.,
prácu s demi poda individuálneho vzdelávacieho programu (v prípade individuálnej
integrácie),
zriadenie špeciálnej triedy; premyslenie podmienok za akých sa takáto trieda zriadi, napr.
po et detí s príslušným nadaním, prípadne poSadovaný stupe nadania, osobitné
podmienky zaradenia do takýchto tried – napr. talentové skúšky a ich obsah,
špecifiká hodnotenia vzdelávacích výsledkov nadaných detí;
na rozvíjanie konkrétneho druhu nadania, s rešpektovaním obohacovania a rozširovania
u iva nad rámec u ebných osnov školského vzdelávacieho programu.

Vo výchove a vzdelávaní detí s nadaním je moSné postupova poda skupinového
vzdelávacieho programu v prípade, ak sú v beSnej triede integrovane vzdelávané deti
s rovnakým druhom nadania. Skupinový výchovno-vzdelávací program môSe by
formulovaný ako sú as školského vzdelávacieho programu. Obsahuje tieto náleSitosti:
 modifikáciu u ebných osnov,
 špecifiká organizácie a formy vzdelávania,
 špecifiká hodnotenia detí,
 poSiadavky na zabezpe enie špeciálnych u ebných pomôcok,
 zabezpe enie spolupráce s príslušnými odborníkmi – poda druhu rozvíjaného
nadania.
V individuálnej dokumentácii kaSdého dieaa však musia by okrem základných informácií
o om uvedené aj informácie o špecifikácii druhu a štruktúry jeho nadania s opisom silných
a slabých stránok jeho osobnosti.
Modifikácie vzdelávacieho procesu vo výchovno-vzdelávacej innosti nadaných detí
Modifikácie sú odlišnosti a odchýlky od beSných vzdelávacích postupov vyplývajúcich zo
špecifík osobnosti, schopností a nadania. Najvýraznejšie modifikácie sa uplatujú v obsahu
a metódach. (Jurášková, 2008)
Obsah môSe by rozšírený, preh bený alebo obohatený. Cieom modifikácie obsahu nie je
samoú elné podávanie nových informácií a faktov, ale rozvíjanie zru ností pri narábaní
s informáciami – uplatovanie vyšších úrovní myslenia pri práci s faktami. Informácie pritom
slúSia ako prostriedok (nie cie) modifikácie obsahu.
Metódy moSno interpretova ako spôsob sprostredkovania obsahu. Bezprostredným
výsledkom metodického pôsobenia je aktivita dieaa:
 rozmýšanie nad otázkou, odpove ,
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vytvorenie, vyslovenie návrhu,
vytvorenie produktu,
rozvíjanie, formovanie a podpora: vyšších úrovní myslenia, tvorivosti, kritického myslenia
a argumentácie, zru nosti v práci s informáciami, samostatnosti a spolupráce,
komunikácie a prezenta ných zru ností, reedukácia moSných problémových prejavov.
Metódy výchovy a vzdelávania nadaných detí by mali sp a tieto charakteristiky:
 viacpodnetnos,
 induktívnos,
 aktivizovanos.
Uiteka vo výchove a vzdelávaní nadaných detí:
 pozná eduka né potreby nadaných detí,
 pozná základné znaky a prejavy, vlastnosti a charakteristiky jednotlivých druhov nadania,
 akceptuje špecifiká nadaných detí,
 uplatuje neautoritatívny, nedirektívny prístup k deom,
 uplatuje vlastnú iniciatívu a tvorivos,
 experimentuje a prispôsobuje obsah u iva nadaniu detí,
 akceptuje, Se nadané deti:
- rýchlo chápu, pamätajú si a triedia poznatky a informácie do systémov,
- potrebujú dostatok zaujímavých, pestrých informácií, podnetných a stimulujúcich
úloh,
- nepotrebujú vea opakovaní, precvi ovania a upevovania u iva,
- nemajú radi mechanické, jednoduché a opakujúce sa úlohy,
- potrebujú odpovede na otázky, ktoré kladú, radi sa zapájajú do diskusií
a argumentujú, majú vysokú potrebu o svojich názoroch hovori,
- potrebujú dostato ný priestor a as na sebavyjadrenie, preukázanie svojich
schopností, zru ností a záujmov,
- potrebujú by citlivo, taktne a vysoko profesionálne hodnotené vzhadom na ich
ctiSiadostivos a perfekcionizmus,
 pomáha kvalitným hodnotením prekonáva pocity neúspechu, zlyhania a pomáha dieau
stanovova si reálne ciele.
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15. Komunikácia v štátnom jazyku v materských školách
s vyučovacím jazykom národnostných menšín
Jadranka Földesová – Katarína Guziová – Judit Gyetvai
Normatívne vymedzenie komunikácie v štátnom jazyku v materských školách
s vyuovacím jazykom národnostných menšín.
Právo na výchovu a vzdelávanie detí obanov Slovenskej republiky (alej len SR),
príslušníkov národnostných menšín a etnických skupín v SR zaruuje ústavný zákon
. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, kde sa v l. 34
ods. 2 písm. a) uvádza:               
                        
              . Z h adiska zabezpeenia výchovy
a vzdelávania národnostných menšín k najdôleIitejším všeobecne záväzným právnym
predpisom a medzinárodným dokumentom Rady Európy ratifikovaným Slovenskou
republikou patria:
 Zákon . 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 Zákon . 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 Zákon . 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach
a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(antidiskriminaný zákon) v znení neskorších predpisov
 Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín (Oznámenie Ministerstva
zahraniných vecí Slovenskej republiky . 160/1998 Z. z. – platnos v SR od
01. 02. 1998)
 Európska charta regionálnych alebo menšinových jazykov (Oznámenie Ministerstva
zahraniných vecí SR . 588/ 2001 Z. z. – platnos v SR od 01. 01. 2002)
Školy s vyuovacím jazykom národnostných menšín tvoria neoddelite nú súas výchovnovzdelávacej sústavy v Slovenskej republike. Rovnocennos obsahu a rozsahu vedomostí
detí škôl s vyuovacím jazykom národností s de mi škôl so štátnym vyuovacím jazykom
je zabezpeená základnými pedagogickými dokumentmi. Komunikáciu v štátnom jazyku
v materských školách s vyuovacím jazykom národností ustanovuje § 12 ods. 3 školského
zákona, v ktorom sa uvádza, Ie           
                 
        . V zmysle školského zákona sa výchova a vzdelávanie
v materských školách uskuto uje pod a vzdelávacích programov a to štátneho a školského
vzdelávacieho programu. V zmysle štátneho vzdelávacieho programu v materských školách
alebo triedach, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskuto uje v jazyku príslušnej
národnostnej menšiny, je súas ou výchovno-vzdelávacej innosti aj komunikácia v štátnom
– slovenskom jazyku. Komunikácia v štátnom jazyku je vlenená do obsahových
a výkonových štandardov v tematickom okruhu UDIA v kognitívnej oblasti nasledovne:
 poúva s porozumením,
 reagova neslovne na otázky a pokyny,
 reagova slovne na jednoduché otázky jednoslovnou, viacslovnou odpoveou alebo
jednoduchou frázou,
 komunikova jednoduchými vetnými konštrukciami v štátnom jazyku,
 =<AIíva spisovnú podobu štátneho jazyka.
Organickou súas ou profilu absolventa predprimárneho vzdelávania je aj komunikácia
v štátnom jazyku. Východiská, námety, zásady, metódy a formy komunikácie v štátnom
jazyku v materských školách s vyuovacím jazykom národnostných menšín ponúka
Metodický list na osvojovanie štátneho jazyka v materských školách s vyuovacím
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jazykom národnostných menšín vydaný Štátnym pedagogickým ústavom v roku 2008.
Komunikácia v štátnom jazyku sa realizuje poda uebných osnov školského
vzdelávacieho programu, ktoré sú vypracované minimálne v rozsahu vzdelávacích
štandardov ustanovenom štátnym vzdelávacím programom. Komunikácia v štátnom
jazyku je ich integrálnou súasou.
Pedagogicko-psychologické aspekty komunikácie v štátnom jazyku.
Obdobie predškolského veku je najrozhodujúcejším obdobím aj z h adiska rozvíjania
reových a jazykových spôsobilostí loveka. Z tohto dôvodu sa v materských školách s iným
vyuovacím jazykom neI slovenským javí moI;<? uskuto ova komunikáciu v štátnom
jazyku ako ve mi dôleIitá. Výhodou tohto obdobia je, Ie die a komunikatívne zrunosti
v štátnom jazyku môIe získava o najprirodzenejším spôsobom prostredníctvom audioorálnej a imitatívnej metódy v hrách a hrových innostiach.
Audio-orálnou metódou sa asociácie (vz ahy, spojenia) vytvárajú priamo bezprostredne
a v spojitosti so zmyslovým vnímaním a s innos ou. Uenie štátneho jazyka sa uskuto uje
intuitívne, neuvedomene, bez hlbšieho chápania gramatických a lexikálnych pravidiel.
Výslovnos sa systematicky uí na fonetickej báze. Zmyslu viet die a rozumie zo situácie
a z kontextu, najmä prostredníctvom innosti (vlastnej aktivity), ktorú sprevádza re, priom
sa vyuIívajú primerané uebné pomôcky.
Vzh adom na to, Ie tak materinský, ako aj iný jazyk si die a osvojuje predovšetkým
napodob ovaním – imitáciou, rozhodujúcu úlohu v komunikácii v štátnom jazyku v materskej
škole má uite ka. V prípravnej fáze osvojovania štátneho jazyka de mi sa kladie dôraz na
poskytovanie reového vzoru uiteky deom, dominuje reová aktivita uite ky
v slovenskom jazyku. Deti majú príleIitos poúva slovenský jazyk a vníma jeho odlišnos
od svojho materinského jazyka. Poas vnímania reového prejavu uite ky sa deti postupne
zapájajú do komunikácie neverbálne. S postupujúcim vekom die a a a rozširujúcim sa
poznaním vzrastá aj podiel vlastnej reovej aktivity detí v štátnom jazyku.
Uite ka vytvára podmienky na sebarozvoj die a a, podnecuje reový prejav die a a,
napomáha jeho reovému vyjadreniu sa v štátnom jazyku. Pre deti predškolského veku sú
dôl2Iité opakované podnety.
Pri osvojovaní aktívnej slovnej zásoby v štátnom jazyku je preto potrebné vedome vytvára
príleIitosti na opakovanie slov, slovných spojení a jednoduchých vetných modelov a ich
následné imitovanie a upev ovanie v najrôznejších situáciách. Je potrebné zdôrazni
a uvedomi si, Ie v 4iadnej fáze komunikácie v štátnom jazyku sa nepribli4ujú
a nenacviujú slová izolovane, ale deti sa zoznamujú s ucelenými prejavmi, s rytmom,
intonáciou aj melódiou štátneho jazyka. Potrebné je pritom rešpektova individuálne
a vekové osobitosti detí a poznatky osvojené v materinskom jazyku. Die a môIe len aIko
porozumie , alebo rozpráva o nieom v štátnom jazyku, omu ešte nerozumie a nedokáI2
to vyjadri v materinskom jazyku. Túto skutonos je dôleIité zoh adni v prípravnej aj
realizanej fáze komunikácie v štátnom jazyku.
Úinnos tejto komunikácie zvyšuje jej uplatovanie v prirodzených situáciách
vo všetkých organizaných formách denného poriadku, nenásilne, prí aIlivými
a zaujímavými spôsobmi s vyAIitím audio-orálnej a imitatívnej metódy.
Plánovanie, projektovanie komunikácie v štátnom jazyku v materských školách
s vyuovacím jazykom národnostných menšín.
Plánovanie, projektovanie komunikácie v štátnom jazyku v materských školách s vyuovacím
jazykom národnostných menšín je súasou plánov výchovno-vzdelávacej innosti. To
znamená, I2 sa neodleuje, neplánuje izolovane od ostatných výchovnovzdelávacích inností, je súasou kaIdého obsahového celku uebných osnov.
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Pred samotným plánovaním, projektovaním si uite ka premyslí:
 výber výkonového štandardu (špecifického cie a) z uebných osnov školského
vzdelávacieho programu,
 formulovanie (operacionalizáciu) výchovno-vzdelávacieho cie a v zmysle taxonómie
cie ov vyuovania s oh adom na rozvojové moInosti detí a s rešpektovaním ich
individuálnych a vekových osobitostí,
 vyAIitie zistení pedagogickej diagnostiky so zámerom nepre aIova , resp.
nepodce ova potenciál detí, priom sa prihliada na poznatky detí osvojené
v materinskom jazyku, na ktoré nadväzuje komunikácia v štátnom jazyku,
 výber stratégií výchovno-vzdelávacej innosti (konkrétnych prí aIlivých hier a inností
v súinnosti s témou daného obsahového celku, ktoré umoInia de om citové
uspokojenie a moInos dosiahnu konkrétne výchovno-vzdelávacie ciele),
 výber edukaných zdrojov pre uite ku i deti vo vz ahu k plánovanej innosti
a oakávaným výkonom die a a, podmienkam a moInostiam uite ky i materskej
školy.
UkáIka integrácie (zalenenia) komunikácie v štátnom jazyku do uebných osnov školského
vzdelávacieho programu je uvedená v prílohe . 14.
UkáIky plánovania, projektovania so zvýraznením komunikácie v štátnom jazyku
v materských školách s vyuovacím jazykom národnostných menšín sú uvedené v prílohe
. 15.
Námety na komunikáciu v štátnom jazyku v materských školách s vyuovacím
jazykom národnostných menšín v jednotlivých organizaných formách denného
poriadku.
Komunikácia v štátnom jazyku v materských školách s vyuovacím jazykom národnostných
menšín prebieha od pasívnej slovnej zásoby k aktívnej slovnej zásobe postupnými krokmi.
Najprv deti poúvajú, vnímajú a rozlišujú zvukovú stránku slov, postupne slovám porozumejú
a reagujú neverbálne. Neskôr =<AIívajú jednoslovné, jednoduché a rozvité vety, pouIívajú
spisovnú podobu štátneho jazyka.
NEPREHLIADNITE: Námety, uvedené v nasledujúcom texte sú vhodné aj pri výchovnovzdelávacej innosti v triedach, v ktorých sú prijaté deti cudzincov, migrantov, azylantov
a deti z jazykovo znevýhodneného prostredia.
Prezentované námety je potrebné vníma tak, Ie nie sú myslené na jeden de v kaIdej
organizanej forme, ale Ie ich zaradenie záleIí od situaného rozhodnutia uite ky. Dôraz sa
pritom stále kladie na to, Ie komunikácia v štátnom jazyku sa musí uskuto ova
v prirodzených situáciách. Nemalo by sa/nesmie sa ale sta , Ie v niektorý de nebude ani
raz zaradená komunikácia v štátnom jazyku. Dá sa predpoklada , Ie poas niektorých dní
bude komunikácia v štátnom jazyku intenzívnejšia, v iné dni menej intenzívna, ale BIdy sa
realizova bude.
Námety na situácie s dominanciou poúvania
Prvým krokom pri osvojovaní štátneho jazyka je jeho poúvanie. Deti majú v materskej
škole príleIitos poúva štátny jazyk a vníma jeho odlišnos od materinského jazyka
v rôznych situáciách. Majú dostatoné mnoIstvo asu a jazykových príleIitostí na poúvanie
a sluchové vnímanie reového prejavu uite ky. VyAIívajú sa pritom rôzne druhy hier;
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metódy vysvet ovania, opisu, rozprávania; dramatizáciu; demonštráciu pohybu, innosti;
pozorovanie; prácu s knihou; individuálne, skupinové a frontálne formy uenia.
Poas hier a hrových inností v námetovej hre na mamiky uite /ka s bábikou v ruke
môIe zaspieva de om slovenskú uspávanku Spi bábika zavri oká. Krásu slovenských
uspávaniek vyuIíva aj poas prípravy detí na odpoinok. Pri prezeraní obrázkových kníh
môIe de om preíta krátke literárne texty v slovenskom jazyku. Zárove ukazuje na
obrázky, ilustrácie vyjadrujúce obsahovú stránku literárneho diela. Podobný postup vyuIíva
pri prezentácii rozprávkového príbehu na poítai. Zapojením sa do dramatickej hry zahrá
de om s bábkami krátky príbeh v štátnom jazyku. V hre na stavbárov pomenúva v štátnom
jazyku ve kos , farbu, tvar kociek a áut, s ktorými sa deti hrajú, môIe im pritom zaspieva
piese o aute. V jednotlivých námetových hrách môIe uite ka oboznámi deti s názvami
jednotlivých povolaní v štátnom jazyku a innos ami, ktoré sú pre ne charakteristické.
Vpohybovom a relaxanom cviení v rušnej asti sa môIu vyAI6 nahrávky detských
vokálnych skladieb naspievaných v štátnom jazyku. Deti v rytme piesní chodia, behajú,
skáu, poskakujú a pod. Poas cvienia uite ka môIe vyuI6 farebné telovýchovné náinie,
ktorému pri jeho rozdávaní de om v štátnom jazyku prirauje farbu. Celé cvienie slovne
komentuje v štátnom jazyku s názorným predvádzaním cvikov a deti ju napodob ujú
pohybom. MôIe pritom vyuI6 motiváciu vo vz ahu k téme, resp. slovenské riekanky.
Vedukanej aktivite pri hre s pexesom pri triedení zvierat na domáce a lesné môIe uite ka
vybra najznámejšie zvieratá zo skupiny domácich a lesných, pomenova ich, uri ich farbu,
ve kos v štátnom jazyku, resp. napodobni ich zvuky, ma uškami zahra krátku rozprávku.
V hudobných aktivitách deti slovenskú piese , ktorú spieva uite ka, môIu sprevádza hrou
na rytmických nástrojoch, alebo tlieskaním, plieskaním, lúskaním a dupaním. V hudobnopohybových hrách uite ka spieva piesne v štátnom jazyku, pohybom improvizuje obsah
a deti ju pohybom napodob ujú.
Pri pobyte vonku poas vychádzky sa môIu de om priblíI6 názvy niektorých dopravných
prostriedkov v štátnom jazyku, ich farba a ve kos . Poas pozorovania prírody spoznávajú
kvety, vtáky, hmyz, ich názvy v štátnom jazyku. Vo viactriednej materskej škole, kde sú triedy
aj s vyuovacím jazykom slovenským aj s jazykom príslušnej národnostnej menšiny sa
v rámci hier na školskom dvore odporúa zaraova spoloné hudobno-pohybové a kruhové
hry. Deti z tried s vyuovacím jazykom národnostných menšín napodob ujú ostatné deti
pohybom.
Po odpoinku, poas hygieny je vhodné vyuI6 piesne v štátnom jazyku (Otvor oká, Svie
slnieko, Vyjdi, vyjdi slnieko, Umývam si rúky), poas stolovania =<AIíva výrazy
spoloenského správania sa v štátnom jazyku. Pri príchode, odchode detí domov
z materskej školy uite ka môIe deti pozdravi v slovenskom jazyku.
Námety na situácie, v ktorých deti neslovne reagujú na otázky a pokyny uiteky
alším krokom pri osvojovaní štátneho jazyka je na základe porozumenia reagova
neslovne na otázky a pokyny uite ky. Pravidelným kontaktom so štátnym jazykom,
opakovaním pojmov, výrazov, slovných spojení zaínajú deti chápa ich význam a na
základe porozumenia na ne postupne reagujú.
V hrách a hrových innostiach, napr. v námetovej hre na obchod s ovocím a zeleninou
sa uite ka zapojí do hry v úlohe kupujúceho a vypýta si od die a a v úlohe predávajúceho
v štátnom jazyku niektoré druhy ovocia a zeleniny. P<AIíva pritom zdvorilostné výrazy. Die a
na základe poznania a porozumenia uite ke podáva Ielaný druh ovocia a zeleniny. V hre na
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domácnos uite ka poskytne de om formiky rôznej ve kosti na vykrajovanie rôznych druhov
peiva. Po ozdobovaní môIe navrhnú , aby ich na peká ukladali pod a ve kosti – ím si
osvojujú výrazy v štátnom jazyku. Známu rozprávku môIu deti na základe rozprávania
uite a/ky pohybovo dramatizova (O ve kej repe).
V pohybových a relaxaných cvieniach deti reagujú na základe slovného opisu známeho
cviku, alebo uritého pohybu, pomenovania asti tela a pod. (ruky, nohy, dáme ruky hore,
dole, pred seba, nohy máme spolu, otoíme sa, /2Iíme, chodíme, skáeme, sadneme
si, ahneme si, vstaneme, cviíme a pod.). V rámci motivaných cviení sa odporúa
zaraova aj slovenské riekanky (Zacvime si, Raz – dva). V cviení s rôznym
telovýchovným náiním uite ka náinie pomenúva aj v štátnom jazyku (máme malé, ve ké
loptiky, ervené, zelené, modré, Ilté šatky, krúIky, vrecúška a pod.).
V edukanej aktivite s konštruktívnym alebo výtvarným zameraním pri zhotovovaní
výtvorov, produktov z rôzneho materiálu uite ka pomenúva v štátnom jazyku známe druhy
materiálov (papier, drevo, piesok, hlina a pod.), výtvarné a technické pomôcky, ktoré sa
=<AIívajú na spracovanie výtvorov (noInice, lepidlo, hlina, ceruzky, farby, štetce) a innosti
s nimi spojené (striháme, lepíme, kreslíme, modelujeme). V didaktickej hre Nájdi predmet
rovnakej farby deti v triede vyh adávajú predmety farby pomenovanej v štátnom jazyku.
V tejto hre uite ka zárove predmety pomenúva, ím vyuIíva m<Inosti rozširovania
pasívnej slovnej zásoby detí v štátnom jazyku. V hudobno-pohybových hrách Do mesteka
Poriadkova, Oli Janko na základe spevu uite a/ky deti napodob ujú pohybom jednotlivé
innosti (uesa , umýva , utiera , obúva , oblieka , tancova ).
Námety na situácie, v ktorých deti slovne reagujú na jednoduché otázky
Pri osvojovaní aktívnej slovnej zásoby v štátnom jazyku je potrebné vedome vytvára
príleIitosti na opakovanie slov, slovných spojení a jednoduchých vetných modelov. Deti
na základe opakovaných podnetov postupne zanú reagova slovne na jednoduché
otázky jednoslovnou, viacslovnou odpove ou alebo jednoduchou frázou Uite /ka
v tejto fáze osvojovania si štátneho jazyka vyuIíva hry, metódy rozhovoru, opisu, situanú,
inscenanú metódu, demonštráciu pohybu, innosti v individuálnych aj skupinových formách
uenia sa.
V hrách a hrových innostiach uite ka môIe s de mi nadviaza rozhovor, v ktorom kladie
de om otázky v štátnom jazyku zamerané na opis innosti, urenie farby, ve kosti, mnoI?tva
predmetov v hre (hrám sa, kreslím, varím, peiem, ešem, staviam, ítam, malá, ve ká
kocka, bábika, ervená, zelená, modrá ceruzka, tri, štyri autá a pod.). V námetovej hre
na kniInicu rozhovor orientuje na obrázky v knihe, v hre na cestovanie na miesta, kde deti
cestujú (k starej mame, do Bratislavy, k lekárovi, do školy a pod.). V dramatizácii rozprávky
Rukavika uite ka hrá rolu rozprávaa a deti hrajú zvieratká, priom vyuIívajú slovné
repliky, alebo jednoslovne odpovedajú v štátnom jazyku.
V pohybových a relaxaných cvieniach môIu deti na osvojené texty slovenských
riekaniek pohybovo improvizova ( avá nôIka, pravá nôIka, Postavím si domek).
V pohybovej hre Na húsky deti odpovedajú na otázky kladené uite om/kou v štátnom
jazyku. V hudobno-pohybovej hre Kozika je v záhrade deti po dospievaní piesne vedú
rozhovor medzi záhradníkom a kozou. Po skonení dialógu sa deti nahá ajú po obvode
kruhu. Pri odkladaní náinia uite /ka poIaduje od detí pomenova jeho farbu v štátnom
jazyku.
Spájanie pohybovej a reovej aktivity je pre deti prirodzené a výrazne napomáha procesu
uenia aj uenia sa štátnemu jazyku.
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V edukanej aktivite pri poznávaní predmetov môIe uite /ka vyuI6 didaktickú hru, v ktorej
die a opisuje vlastnosti hraiek (bábika je malá, na hlave má vlasy, oi, uši, nos, ústa,
obleenú má ervenú sukniku). Hra Obliekam si bábiku je zameraná na správne
pomenovanie jednotlivých astí odevu a jednotlivých astí tela. Otázky v hre kladie uite ka
v štátnom jazyku, deti na ne odpovedajú tieI v štátnom jazyku. Pravidlá hry H adaj farby sú
zamerané na vyh adávanie predmetov pod a vopred urenej farby. Deti okrem farby urujú aj
názov predmetu v štátnom jazyku. Po prednese rozprávky O koze uite ka s de mi
reprodukuje jej obsah prostredníctvom otázok v štátnom jazyku (kde sa skryla koza, kto ju
vyhá al z diery, komu sa podarilo kozu vyhna z diery, kde beIala koza). Vo výtvarných
innostiach otázky rozhovoru smerujú k opisu konených výtvorov detí v štátnom jazyku.
Pri vychádzke a pobyte vonku na školskom dvore, pri oboznamovaní sa s predmetmi
a javmi v prirodzenom prostredí si deti môIu formou dialógu, hádaniek opakova názvy
zvierat, dopravných prostriedkov, kvetov a pod. MôIu háda piesne, básne, ktoré poznajú
o jednotlivých predmetoch. S de mi z tried s vyuovacím jazykom slovenským sa spolone
zahrajú slovenské pohybové alebo hudobno-pohybové hry. Deti z tried s vyuovacím
jazykom národnostných menšín sa do hier zapájajú pohybom a spevom.
Poas stolovania deti =<AIívajú zdvorilostné výrazy (nech sa pái, akujem, prosím
si, neprosím si, dobrú chu ). Po odpoinku pri obliekaní uite /ka nadviaIe s de mi
rozhovor v štátnom jazyku zameraný na asti odevu, ktoré si deti obliekajú, na farbu,
ve kos .
Námety na situácie, v ktorých deti komunikujú jednoduchými vetnými konštrukciami
v štátnom jazyku
astým upev ovaním uI zapamätaných a aktívne =<AIívaných slov a vetných modelov
vzrastá u detí podiel vlastnej reovej aktivity v štátnom jazyku. Deti postupne komunikujú
jednoduchými vetnými konštrukciami v štátnom jazyku. Uite ka vyAIíva AI náronejšie
metódy zamerané predovšetkým na samostatný súvislý prejav detí.
V hrách a hrových innostiach v námetovej hre na kniInicu uite ka podíde k hrajúcim
sa de om a podnecuje ich k rozprávaniu pod a obrázka v knihe. Zárove sa môIe detí spýta
na názov rozprávky, postavy, ktoré v rozprávke vystupujú, na ich vlastnosti,
o sa im v rozprávke páilo, nepáilo. Po skonení dramatickej hry v materinskom jazyku
uite ka navodí s de mi, divákmi reprodukciu v štátnom jazyku. Deti zárove môIu vyjadri
pocity, záIitky z hry. V dramatickej hre sa deti vyjadrujú verbálne v štátnom jazyku, ale
aj neverbálne pomocou hudobných nástrojov, pohybom, s vyAIitím mimiky, gestikulácie,
spevu.
V pohybových a relaxaných cvieniach uite ka vyuIíva cvienie na slovenské riekanky,
alebo deti cviia na texty slovenských detských, resp. udových piesní. Záver cvienia môIe
vyAI6 na hodnotenie v štátnom jazyku. Deti opíšu, ako cviili, o sa im v cviení podarilo,
páilo.
V edukanej aktivite pri poznávaní domácich zvierat môIu deti v štátnom jazyku
porovnáva ich ve kos , urova mláatá, mnoIstvo. Rôzne edukané programy
znázor ujúce situácie de om známe z vedomostného i reového h adiska sú vhodné
na verbálne komentovanie. Jednoduchými a rozvitými vetami, príp. aj súvetiami rozprávajú
o situáciách, ktoré programy zachytávajú. V didaktických hrách pomenúvajú v štátnom
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jazyku skutoné predmety, vyberajú predmety pod a totoInosti a spolupatrinosti, triedia
osoby, zvieratá, predmety pod a vonkajších znakov.
Pobyt vonku v prírode sa môIe vyAI6 pri bezprostrednom pozorovaní na rozprávanie
v štátnom jazyku o kvetoch, ich farbách, ve kosti, mnoIstve, ale aj o hmyze (vela, mravec,
motý ) a vtákoch. Po návrate z pobytu vonku deti rozprávajú záIitky, ktoré z.Iili spolone
na lúke. Uite ka nechá deti samostatne hovori v kratších celkoch, nieko kými jednoduchými
a rozvitými vetami.
Deti postupne dokáIu osvojenú slovnú zásobu vrátane jednoduchých vetných modelov
v štátnom jazyku =<AIíva v rôznom kontexte. Na základe kultivovaného jazykového
a reového vzoru uite ky prakticky uplat ujú jazykový cit v hovorenom prejave, pou4ívajú
spisovnú podobu štátneho jazyka.
PredloIené námety naznaujú moIné spôsoby realizácie komunikácie v štátnom jazyku
v materských školách s vyuovacím jazykom národnostných menšín v prirodzených
situáciách. Od uplatnenia situaného rozhodovania a pedagogickej tvorivosti uite a/ky
závisí, v ktorých situáciách zrealizuje komunikáciu v štátnom jazyku.


UkáIka spracovania plánu výchovno-vzdelávacej innosti v materskej škole s vyuovacím
jazykom národnostných menšín je uvedená v prílohe . 6.
Odborná terminológia v maarskom a ukrajinskom jazyku je uvedená v prílohe . 7.
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Viera Hajdúková – Jadranka Földesová – Lucia Pašková – Monika Miňová
– Oľga Filáková – Mária Králiková – Janka Martinovičová
Úrovne riadenia materskej školy (makro, mezzo, mikro úrove)
Hierarchiu riadenia a štátnej správy v školstve v Slovenskej republike tvoria stupne:
 Centrálny stupe – makroriadenie (zabezpeuje ho ministerstvo alebo iný ústredný
orgán štátnej správy v školstve)
 Stredný stupe – mezoriadenie (zabezpeujú ho krajské školské úrady ako orgány
miestnej štátnej správy v školstve, školské úrady, zriaovatelia)
 Základný stupe – mikroriadenie (zabezpeujú ho školy, školské zariadenia)
Makroriadenie školstva (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky)
Makroriadenie (vonkajšie riadenie) má prevaHne koncepný charakter, zjednocuje
a zosúlauje innos riadených na základe právnych, ekonomických, organizaných
a pedagogických noriem, a tým vytvára podmienky na innos škôl a školských zariadení.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR má svoje kompetencie vo vz ahu ku
školám a školským zariadeniam ustanovené v § 14 zákona . 596/2003 Z. z.
Mezoriadenie (tieH moHno vníma ako vonkajšie riadenie) školstva
Na tejto úrovni identifikujeme krajské školské úrady (ako orgány miestnej štátnej správy
v školstve), školské úrady a zriaovateov materských škôl.
Kompetencie krajských školských úradov voi materským školám sú ustanovené v § 8
zákona . 596/2003 Z. z. Kompetencie školských úradov sú ustanovené v § 7 zákona .
596/2003 Z. z. Vo vzahu k materským školám školské úrady nemajú zákonom
stanovené kompetencie, no i napriek tomu vykonávajú vo viacerých prípadoch vo vz ahu
k nim tie isté innosti, ako voi základným školám. Kompetencie obce ako zriaovate a
voi materským školám sú ustanovené v § 6 zákona . 596/2003 Z. z.
Mikroriadenie (vnútorné riadenie) materských škôl má charakter prev)Hne operatívneho
riadenia a zabezpeuje realizáciu školských vzdelávacích programov.
V rámci mikroriadenia materskej školy môWeme identifikova nasledovnú štruktúru:
Správny orgán
Riaditeka
materskej školy

Samosprávne
orgány

Rada školy

Poradné orgány
riaditeky

Výkonné orgány

Pedagogická rada
Metodické
zdruWenie

Zástupkya
riaditeky
Vedúca školskej
jedálne

KaWdý jeden komponent mikroriadenia sa svojím spôsobom, v rámci svojich oprávnení
a kompetencií podiea na mikroriadení materskej školy.
Doposia sme nartli riadenie z h adiska subjektov (stupov) riadenia – t. j. KTO riadi?
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Okrem tohto hadiska, môWeme na riadenie materských škôl nazera aj z h adiska dejov
(fáz) procesov riadenia – t. j. AKO riadi? Z tohto hadiska hovoríme o:








plánovaní,
organizovaní,
motivovaní a kontrole, ale aj
stanovení cieov,
rozhodovaní,
vedení udí,
hodnotení.

alším hadiskom v riadení je h adisko objektov riadenia, t. j.
hovoríme o:




O riadi? Z tohto hadiska

pedagogickej innosti pedagogických zamestnancov,
odbornej innosti odborných zamestnancov,
innosti nepedagogických zamestnancov.

O úspešnom, i kvalitnom riadení na mikroúrovni hovoríme vtedy, ak je materská škola
vzdelávacia inštitúcia:
 pre deti predškolského veku (s láskavým humánnym prístupom k nim), v ktorej vládne
klíma dôvery a rodinnej pohody, uplatuje sa v nej prosociálny výchovný štýl,
 v ktorej pracujú kvalifikované a odborne zdatné uiteky, ich práca je profesionálna,
pedagogický kolektív je stabilizovaný,
 v ktorej vládnu dobré medziudské vz ahy,
 poskytujúca kvalitnú výchovno-vzdelávaciu innos a deti dosahujú dobré výchovnovzdelávacie výsledky,
 ktorá má jasné koncepné zámery a ciele,
 ktorá školský vzdelávací program realizuje v úzkej spolupráci a partnerstve s rodinou
a so zriaovateom,
 v ktorej sú spokojné a š astné deti,
 v ktorej sa rešpektujú práva detí a dbá sa o harmonický cielený (zámerný) rozvoj ich
osobnosti,
 ktorú riadi schopný manaWér,
 v ktorej je úinný kontrolný systém,
 ktorej prostredie je pre deti podnetné a bezpené, má dobré materiálno-technické
a priestorové vybavenie (vrátane vybavenia IKT), má vysokú estetickú hodnotu,
 ktorá je otvorená, podporuje inovácie, úzko spolupracuje so základnou školou
a so širokou verejnos ou,
 ktorá uplatuje a umDWuje individuálny prístup k de om,
 ktorej innos dobre hodnotia a podporujú rodiia i zriaovate,
 v ktorej je vysoká zaškolenos detí a dobrá pripravenos na základnú školu,
 ktorá úzko spolupracuje s poradenskými zariadeniami,
 realizujúca mnoWstvo aktivít, ktorými sa prezentuje na verejnosti, ponúka doplnkové
aktivity,
 v ktorej vedenie materskej školy podporuje kontinuálne vzdelávanie a uiteky sa ho
ochotne zúastujú,
 v ktorej sú uiteky schopné sebareflexie vlastnej práce,
 v ktorej sú uiteky flexibilné, vypracúvajú projekty, zapájajú sa do medzinárodnej
spolupráce,
 v ktorej sa dodrWiavajú všeobecne záväzné právne predpisy,
 v ktorej sú kompetencie jasne vymedzené,
 ktorá má dostatok finanných prostriedkov na svoju innos ,
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v ktorej finanné ohodnotenie uiteliek je primerané náronosti a spoloenskej hodnote
ich práce.

Kúovou postavou riadenia materskej školy je riadite ka. Od jej schopnosti vies
a motivova udí vo vekej miere závisí úspešnos celej materskej školy.
Osobnos riadite ky materskej školy
PoWiadavky na kvalifikané predpoklady riaditeky materskej školy vymedzuje zákon
. 317/2009 Z. z. Oblasti, za ktoré riaditeka materskej školy zodpovedá vymedzuje zákon
. 596/2003 Z. z. Okrem zákonom stanovených poWiadaviek by mala riaditeka disponova aj
schopnos ou kompetentne kona a adekvátne sa správa v rôznych situáciách a innostiach.
Od toho, ako dokáWe aktivizova svoje schopnosti a aplikova poznatky, vedomosti, odborné,
personálne i sociálne zrunosti, hodnoty, postoje a osobnostné vlastnosti, závisí kvalita
riadenia materskej školy.
Riaditeka materskej školy musí disponova týmito kúovými kompetenciami:
Informané kompetencie– ide o schopnos vyuWíva rôzne informané zdroje, nájs v nich
potrebné informácie, vedie ich kriticky zhodnoti a pouW> na riešenie problémov, efektívne
sprostredkova informácie iným v rôznych podobách, v priamom styku, aj prostredníctvom
digitálnych technológií.
V procese riadenia riadite ka:
 získava informácie z rôznych dostupných informaných zdrojov (printových aj
elektronických),
 orientuje sa v informáciách získaných z rôznych dostupných informaných zdrojov,
rozumie im, pri riešení problémov vie zhodnoti ich JWitonos , prínos, pravdivos ,
spoahlivos a aktuálnos , vyJWíva ich v prospech materskej školy,
 zabezpeuje prenos informácií a ich úinné uplatovanie v praxi,
 vyJWíva osobné rozhovory, pedagogické rady a pracovné porady, zasadnutia
metodického zdruWenia, ale aj písomné oznamy a usmernenia sprostredkované na
informaných tabuliach, nástenkách, paneloch,
 v styku s rodiovskou a širšou verejnos ou vyuWíva rôzne spoloensko-kultúrne aktivity,
diskusné fóra, oznamy na nástenkách, školský asopis, webovú stránku, elektronickú
poštu a pod.,
 poítaovú gramotnos vyJWíva na administratívne spracovanie pedagogickej a alšej
dokumentácie, rýchly prístup k najaktuálnejším informáciám, urýchovanie prenosu
informácií medzi školou, zriaovateom, základnými školami, kultúrno-spoloenskými
inštitúciami at.

Uebné kompetencie–ide o schopnos motivácie pre vzdelávanie a sebavzdelávanie.
Motivácia je podstatou uenia spolu so schopnos ou ui sa. Uenie sa pre vlastné
uspokojenie, vlastný záWitok charakterizuje vnútornú motiváciu. Pre vonkajšiu motiváciu je
charakteristické, We uenie nepramení z vnútornej potreby, ale je podmienené vplyvom
vonkajších initeov. Riadite ka z h adiska profesijného rastu v procese vzdelávania
a sebavzdelávania:
 vyJWíva vnútornú aj vonkajšiu motiváciu,
 motivuje sa pred kaW9ou innos ou (príprava na výchovno-vzdelávaciu innos , riadený
rozhovor s uitekami, rodimi, zriaovateom, semináre, prednášky, konferencie,
porady at.),
 uvedomuje si zodpovednos za vlastné uenie sa,
 má prehad o prioritných potrebách odborného profesijného rastu podriadených
pedagogických zamestnancov,
 plánuje a systematicky zabezpeuje realizáciu kontinuálneho vzdelávania,
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chce sa ui , uí sa so záujmom a motivuje k tomu aj ostatných pedagogických
zamestnancov materskej školy,
overuje si do akej miery si naštudované informácie osvojila, ako dokáWe spája nové
vedomosti s tým, o uW pozná a ako ich v daných situáciách dokáWe efektívne pouW> .


Kognitívne kompetencie – ide o schopnos efektívne rieši problémy, kriticky a tvorivo
myslie ; schopnos jednoznane a objektívne definova problém, identifikova a navrhova
moWné riešenia, vedie zvoli a realizova optimálne riešenie, zhodnoti výsledky a dôsledky
riešenia problému.
Úspešnos riešenia konkrétnych problémov materskej školy je podmienená úrovou
kritického a tvorivého myslenia riaditeky. Kvalitu kritického myslenia urujú kritériá ako sú
pruWnos (schopnos hada úinné riešenia), presnos (spôsobilos výstiWne postrehnú
a formulova problémy, úlohy a dôsledne postupova pri ich riešení), h bka (spôsobilos
postrehnú podstatné súvislosti a vz ahy), šírka (schopnos zvaWova pri riešení problémov
a úloh všetky súvislosti, ktoré môWu ovplyvni správnos riešenia alebo dôsledky vyplývajúce
z riešenia). Uplatnenie kritického myslenia v hodnotení konania a správania zamestnancov
má vplyv na kvalitu ich výkonov. Efektivita riadenia sa dosiahne len vtedy, ak bude
akceptova , podporova a nie ubíja rozvoj a uplatnenie tvorivého myslenia aj ostatných
zamestnancov pri plnení stanovených cieov. 
Riadite ka musí:
 objektívne analyzova rozmanité situácie,
 zisti príiny vzniku problémov analyzovaním podkladov, dôkazov a argumentov a nájs
spôsoby nápravy,
 vedie v riadení nachádza nové, neobvyklé riešenia,
 meni , modifikova informácie,
 vidie medzery, nedostatky v riešení,
 domyslie , dotvori , dovies myšlienku do konca.
Interpersonálne kompetencie–ide o schopnos pozna a dodrWiava spoloenské pravidlá
a normy; schopnos ui sa s ostatnými a od nich, kooperova s inými pri dosahovaní
spoloného ciea v súlade s morálnymi normami, s uvedomením a prijatím osobnej
zodpovednosti.
V kaWdej sociálnej skupine platia isté sociálne normy a pravidlá, ktorých poznanie
a dodrWiavanie umDWuje jednotlivým lenom plni spoloné ciele. Kooperácia riaditeky
s ostatnými zamestnancami materskej školy je základnou podmienkou plnenia spoloných
cieov, ako aj formovania medziudských vz ahov. Kvalita a priebeh kooperácie v materskej
škole sú podmienené skladbou a zloWením kolektívu, charakterom a zlDWitos ou cieov,
potrebou a schopnos ou kooperovania.
Riadite ka výkon 3)Hdého jednotlivca:
 zhodnocuje a vyJWíva pre celý kolektív; úspech spolonej práce pripisuje všetkým,
 uvedomuje si, We cieom dosiahnutia úspechu nie je len posilnenie kolektívu, ale aj
jednotlivcov,
 jednotlivcom rozdelí v kolektíve role so zodpovednos ou za iastkové úlohy, od ktorých
závisí výsledok celku,
 pri plnení úloh analyzuje nezaujato, pokojne, bez emócií, poukazuje na dosiahnuté
pozitíva a negatíva, na príiny a dôsledky neplnenia úloh,
 Wiada sumarizáciu výsledkov skupiny od jednotlivcov,
 vyhodnocuje výsledky jednotlivcov vo vnútri skupiny,
 vedie jednotlivých lenov kolektívu k vzájomnému poznaniu, dôvere, otvorenej
komunikácii, akceptácii, aktívnemu poúvaniu sa, pomoci, konštruktívnemu riešeniu
konfliktov a ochote spolupracova .
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Komunikané kompetencieide o schopnos vyjadrova sa ústne a písomne, primerane k
situácii.
V komunikácii so zamestnancami riadite ka:
 predkladá úlohy jasne a zrozumitene,
 v dialógu sa dokáWe profesionálne a osobnostne presadi s akceptovaním názorov
ostatných,
 na otázky odpovedá profesionálne, so znalos ou problematiky, konkrétne a zrozumitene,
 vo verbálnej komunikácii uplatuje partnerský, nie autoritatívny vz ah; pouWíva
primerané tempo, intenzitu hlasu; hovorí gramaticky správne; udrWiava zrakový kontakt
s hovoriacim; prostriedky neverbálnej komunikácie vyuWíva primerane,
 so zamestnancami komunikuje formálne aj neformálne,
 pred verejnos ou dokáWe profesionálne prezentova dosiahnuté výsledky opodstatnenou
argumentáciou, presadi potreby a poWiadavky detí a zamestnancov,
 písomnou formou strune, jasne, jednoznane, v zmysle platnej legislatívy, gramaticky
a štylisticky správne dokáWe sformulova koncepné zámery, ciele, úlohy, oznámenia,
pochvaly, ocenenia, rozhodnutia, odporúania, opatrenia, upozornenia, usmernenia,
 uplatnením partnerského vz ahu v komunikácii nevtieravým spôsobom šíri pedagogickú
osvetu v rodiovskej a širšej verejnosti.

Personálne kompetencie – ide o schopnos vyuWíva sebapoznávanie, sebakontrolu
a sebareguláciu.
Pri sebapoznaní si riadite ka odpovedá na otázky:
 akou riaditekou som,
 aká mám by ,
 aká chcem by ,
 o mám urobi ,
 o môWem urobi .
Poznanie vlastných mDWCDHtí, schopností, kladov a nedostatkov vedie k porozumeniu seba
samého a k rozhodnutiu, o v budúcnosti v konaní a správaní zmeni .
Na základe dobrého sebapoznania je riadite ka schopná:
 cieavedome a plnohodnotne disponova so svojimi fyzickými a psychickými vlohami,
schopnos ami a potenciálmi,
 ma kontrolu nad vlastným konaním a správaním,
 sebakontrolou a sebaovládaním usmerova vlastné správanie v sociálnych situáciách,
v styku so zamestnancami, rodimi a širšou verejnos ou,
 potláa impulzívnos , okamWité popudy, chcenie, citovú stránku svojej psychiky
a podriaova svoju innos riešeniu vytýených úloh a normám udského
spolJC6Wívania,
 na dosiahnutie stanovených cieov vynaklada primerane vysokú mieru motivácie,
 aktivizova svoje schopnosti, vôové vlastnosti (iniciatíva, usilovnos , vytrvalos ,
disciplinovanos at.),
 dodrWiava spoloenské, kultúrne i právne normy, k omu vedie aj ostatných zamestnancov,
 vo verejnom Wivote vystupova sebaisto, asertívne presadzova a prezentova záujmy
materskej školy.
Celú innos a prácu riaditeky materskej školy teda determinujú jej kúové kompetencie,
charakterové a osobnostné vlastnosti. Ak je vybavená mnoWstvom kompetencií, ochotou
vytrvalo pracova , odhodlanos ou, húWevnatos ou, ochotou riskova a vzbudzova nadšenie
u iných, môWe kultivova deti, uiteky, môWe riadi aj vychováva a vzdeláva .
Okrem riaditeky, významné miesto v systéme riadenia kvality materskej školy patrí
3)Hdému jej zamestnancovi.
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Riaditeka má svojich podriadených motivova, podporova v alšom vzdelávaní
a podporova tímovos práce. DôleWitou podmienkou úspešnosti riadiacej práce je aj
schopnos delegova kompetencie, právomoci, i oprávnenia na spolupracovníkov.
Prenos kompetencií na podriadených spolupracovníkov je otázkou dôvery.
Významným predpokladom úspešnosti procesu riadenia kvality je systémový prístup
a orientácia na procesy. V riadení zohráva významnú rolu proces spätnej väzby.
Existencia spätnej väzby umDWuje vnútorné sebariadenie systému a tým aj vznik
sebarozvíjajúceho procesu. (Albert, 2002)
Kultúra materskej školy, školská klíma
Významnú rolu v materskej škole zohráva kultúra školy a školská klíma. Kultúra školy
zaha v sebe špecifické rty konkrétnej školy, najmä uznávané hodnoty, postoje, normy,
symboly, rituály, preferované správanie aktérov školského Wivota; vz ahy školy k okoliu,
sociálnym partnerom a rodiom. (Prcha, Walterová, Mareš, 2003)
Kultúra školy pôsobí na školskú klímu, ktorú charakterizuje trvalé pr:Wívanie školskej kultúry
úastníkmi školy. (ObdrWálek, 1998) Klíma školy vyjadruje kvalitu interpersonálnych vz ahov
a sociálnych procesov, ktoré fungujú v danej škole tak, ako ju vnímajú, pr:Wívajú a hodnotia
uitelia, deti, príp. zamestnanci školy. (Prcha, Walterová, Mareš, 2003)
Dobrá školská klíma vedie ku spokojnosti uiteliek a detí, ktorí následne prispievajú k rozvoju
dobrej kultúry školy. Súas ou klímy materskej školy je klíma pedagogického zboru, klíma
triedy, klíma celej materskej školy, zariadenie materskej školy, procesy v nej prebiehajúce,
spôsob jej riadenia, spôsob riadenia výchovno-vzdelávacej innosti. Školská klíma je vemi
flexibilná, dynamická, podliehajúca zmenám.
Na vytváraní klímy materskej školy sa podieajú:
 zloWenie pedagogického zboru,
 veková vyváWenos pedagogického zboru; skúsenosti starších pedagógov, ochota ku
zmenám,
 štruktúra pedagogického zboru poda prístupu k de om (demokratický, liberálny,
autoritatívny).
Materskú školu s priaznivou klímou zvyajne riadi empatická riaditeka s demokratickým
prístupom k podriadeným. V takomto prostredí vzrastá sebadôvera, sebavedomie detí
i zamestnancov. astá je spolupráca medzi všetkými zúastnenými. Uiteky sú samostatné
a menej direktívne. Lepšie chápu potreby a záujmy detí.
Pozitívna klíma materskej školy z h adiska poHiadaviek a potrieb detí:
 podporuje samostatné objavné uenie sa,
 podporuje celostný osobnostný rozvoj detí,
 poskytuje de om istotu, We budú akceptované,
 umDWuje de om z6Wíva úspech,
 umDWuje spravodlivý prístup k de om bez výhrad,
 umDWuje de om spolupodiea sa na rozvoji materskej školy a pod.
Pozitívna klíma materskej školy z h adiska poHiadaviek uiteliek:
 podporuje preWívanie pocitu úspechu z profesionality,
 umDWuje sebarealizáciu kaW9ej uiteky,
 podporuje samostatnos a slobodu v pedagogickej innosti,
 umDWuje pr:Wíva pocit uznania a spravodlivého ohodnotenia.
Pozitívna klíma materskej školy z poh adu rodiov detí:
 akceptuje kompetencie rodiov,
 poskytuje rodiom pocit istoty a dôvery v spravodlivé zaobchádzanie s ich de mi,
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vytvára priestor na vzájomné akceptovanie sa uiteliek a rodiov,
podporuje otvorenos pDWiadavkám rodiov.

Materské školy majú robi všetko pre to, aby nebol rozdiel medzi tým, akú by si priali klímu
a aká v nich v skutonosti je. Vytvori pozitívnu klímu je moWné, ale na to je potrebné
pracova s prostredím školy, s jeho objektívnymi a subjektívnymi faktormi.
V materských školách môH-me na zisovanie školskej klímy vyuH1:







dotazník (pre uiteky a rodiov),
posudzovacie škály,
rozhovory s de mi, zamestnancami aj rodimi,
pozorovanie,
analýzu produktov detských výtvarných a pracovných inností,
historické metódy.

Tak ako školská kultúra ovplyvuje (pozitívne alebo negatívne) školskú klímu, v istých
momentoch a obdobiach naopak školská klíma ovplyvuje (tieW pozitívne alebo negatívne)
školskú kultúru. Dobrá klíma podporuje spokojnos detí, uiteliek i ostatných
zamestnancov, rodiov, o v konenom dôsledku priaznivo ovplyvuje efektivitu innosti
materskej školy.
Analýza práce materskej školy
Pri plánovaní budúcich zmien (aj v súvislosti so zavedením dvojúrovového modelu
vzdelávacích programov a z toho vyplývajúcej potreby vypracova , resp. aj upravi , inovova
revidova školský vzdelávací program) je potrebné, aby materská škola hadala odpovede na
štyri základné otázky: Kde sme?; Kde sa chceme dosta ?; Ako sa tam dostaneme? a o pre
to urobíme?
Nájs odpovede na tieto otázky pomôWe materským školám aj uplatnenie SWOT analýzy,
ktorá je jednou z najpoJWívanejších komplexných metód kvalitatívneho vyhodnocovania
všetkých dôleWitých stránok fungovania materskej školy. Podstata tejto metódy je
v identifikácii a ohodnotení jednotlivých stránok, oblastí vplývajúcich na kvalitu, ktoré sa
rozdeujú do štyroch základných skupín:
•

S (strenghts) silných stránok a W (weaknesses) slabých stránok organizácie – sú to
prevaWne vnútorné initele, t. j. initele vo vnútri organizácie; v prípade materských škôl
k nim patria, napr. uiteky, riaditeka školy, stratégie výchovno-vzdelávacej innosti
at.,

•

O (opportunities) moWností a T (threats) hrozieb (obáv, rizík, prek]Wok) – sú to
prevaWne vonkajšie initele, t. j. initele mimo organizácie, v prípade materských škôl
k nim patria, napr. právne predpisy, nedostatoné financovanie zo strany zriaovatea,
nízka populácia detí at.

SWOT analýza by sa mala realizova poda analytického systému, ktorý je zaloWený na
logike známej v anglitine pod skratkou RADAR, kde R – results – výsledky; A – approach –
prístup; D – deployment – rozšírenie; A – assessment – hodnotenie; R – review –
preskúmanie. Ide o progresívny prístup k monitorovaniu a následnej analýze dosiahnutých
výsledkov a aktuálneho stavu materskej školy na základe preskúmania prístupov
k jednotlivým innostiam poda modelu EFQM. Poda Kucka (2000) táto metóda predstavuje
výrazný kvalitatívny pokrok v prístupe organizácie k hodnoteniu jej výsledkov, ich príin a
dôsledkov. Do praxe bola uvedená v roku 2000 a zatia predstavuje špiku v aplikovaných
systémoch sebahodnotenia. Aj ke bola vyvinutá pre pouWitie v podnikateskej sfére (EFQM
– model excelentnosti) je potrebné, aby jeho základné prvky boli implementované aj do sféry
riadenie materskej školy.
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Systém RADAR charakterizuje tieto základné prvky nasledovne (Pisoová, 2008):
 Uplatovanie princípu pravdy
Analýza musí by úprimná, musia by odstránené bariéry strachu, zámery musia by
podporené faktami, nepripúš a sa pracova s dohadmi a domnienkami.
 Uplatovanie princípu komplexnosti
Jednotlivé zistenia sa musia analyzova v súvislostiach, nesmú sa vytrháva z kontextu,
zistenia sa nesmú deformova , t. j. neprikrášova ani nedramatizova .
 Uplatovanie tímovej práce
Sebahodnotenie sa musí vykonáva v tíme, pri om sa vyluuje subjektívny pohad
jednotlivca, kaWdý len musí pracova spolone osvojenou jednotnou metodikou.
 Uplatovanie podpory vedenia
Analýza sa môWe vykonáva len na základe záujmu, podpory a aktívnej úasti vedenia,
cieom nesmie by o najvyššie hodnotenie, ale objektívne stanovenie silných a slabých
stránok organizácie.
 Uplatovanie vonkajšieho poh adu
Všetky innosti a procesy je potrebné analyzova
z pohadu „druhej strany“
(rodiov/zákonných zástupcov detí, uiteliek materských škôl, zriaovatea a pod.). Pri
EDJWívaní informácii zvonka sa nesmú vybera len pozitívne, ale aj kritické hodnotenia.
SWOT analýzu moWno povaWova za otvorené sebahodnotenie materskej školy ako
organizácie.
ObdrWálek, Horváthová (2004) uvádzajú, We pri hodnotení školy rozlišujeme dve dimenzie:
vnútorné prostredie školy (deti, uitelia, zamestnanci, manaWéri a rodiia), ktoré môWeme
ovplyvova vo vlastnej kompetencii a vonkajšie prostredie (budúce deti, rodiia, uitelia, iné
školy, budúci zamestnávatelia a zriaovatelia, komunita, spolonos , štát), ktoré môWeme
ovplyvova nepriamo. Kombináciou vonkajších a vnútorných initeov vznikajú stratégie,
ktoré nám ukáWu ako má škola pri zvyšovaní kvality postupova .
Pri SWOT analýze vedenie materskej školy, uiteky, rodiia a pod. metódou brainstormingu
hodnotia jednotlivé stránky, oblasti innosti materskej školy a zaraujú ich do jednotlivých
skupín (S, W, O, T).
Pri zisovaní silných stránok sa pýtame, napr.: o robíme dobre? Aké sú prednosti našej
materskej školy? V om je naša materská škola úspešná? Preo sme úspešnejší ako iná
materská škola?
Pri zisovaní slabých stránok sa pýtame, napr.: o robíme nesprávne/zle? oho by sme
sa mali vyvarova ? omu by sme mali venova väšiu pozornos ? V om sme menej
úspešní ako iná materská škola?
Pri zisovaní moHností sa pýtame, napr.: Ktoré trendy v súasnosti najviac ovplyvujú
kvalitu výchovy a vzdelávania? V om sú naše najväšie šance? o oakávajú od nás
rodiia, verejnos ?
Pri zisovaní hrozieb (obáv, rizík, pr-3MHok) sa pýtame, napr.: Aké prekáWky na ceste
k zlepšeniu nám hrozia? Aké aktivity vyvíja susedná materská škola? Aké máme finanné,
i ekonomické problémy? Aká je naša perspektíva z hadiska personálnych podmienok? Ako
na našu innos vplýva socio-ekonomický status rodín detí? Ako ovplyvnia našu kvalitu
vzdelávacie aktivity ponúkané Metodicko-pedagogickým centrom?
SWOT analýzu zaíname vymenovaním silných stránok materskej školy, napr.: Uvete
v om je naša materská škola dobrá, ktoré sú jej silné stránky, v om je lepšia ako susedná
materská škola at.
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Pokraujeme vymenovaním slabých stránok materskej školy, t. j. stránok, oblastí, ktoré sa
nám v materskej škole nepozdávajú.
Pri vymenúvaní slabých stránok hodnotíme vlastnú materskú školu a nie napr. postavenie
materských škôl v danom okrese, i v Slovenskej republike.
alej pokraujeme vymenovaním moWností, ktoré by mohla materská škola vyuW> a rizikami
(hrozbami), ktoré by jej v tom mohli zabráni .
Ak chce materská škola, aby sa v nej uskutonili pozitívne zmeny, aby došlo k náprave, musí
zistené moWnosti a riziká preformulova na problémy, lebo základným predpokladom riešenia
problému je jeho identifikácia a správna formulácia.
SWOT analýzou sa môWe preskúma súasný stav pedagogického zboru a zloWenie detí,
funknos pedagogickej dokumentácie, úrove výchovno-vzdelávacej innosti, zalenenie
rozmanitých stratégií do výchovno-vzdelávacej innosti, spokojnos uiteliek, spolupráca
materskej školy s rodimi/zákonnými zástupcami, s inštitúciami a alšie faktory, ktoré
ovplyvujú výchovno-vzdelávaciu innos materskej školy, riadenie materskej školy,
postavenie materskej školy v rámci danej lokality a pod.
alšou metódou, ktorú môWeme pri analýze práce materskej školy vyuW> je STEPE analýza
– analýza spoloenských (sociálnych), technologických, ekonomických, politických
a ekologických faktorov ovplyvujúcich kvalitu materskej školy.
•

Spoloenské, sociálne faktory – demografická krivka; Wivotný štýl; poWadovaná
úrove vzdelania,

•

Technologické faktory – objavy; nové technológie; výskum a jeho výsledky,

•

Ekonomické faktory – výdavky na školstvo; výška HDP,

•

Politické faktory – stabilita vlády; programové vyhlásenie vlády; štátna vzdelávacia
politika,

•

Ekologické faktory – narábanie s odpadmi, recyklácia, iné zdroje energie a jej šetrenie,
ochranárske aktivity.

Závery z obidvoch analýz následne vyJWije materská škola na o najkvalitnejšie spracovanie
školského vzdelávacieho programu (príp. na jeho úpravu, inovovanie, revidovanie) a na
celkové skvalitnenie práce materskej školy.
Autoevalvácia
Autoevalvácia je plánovité, systematické skúmanie uritých pedagogických javov
pod a vopred prijatých a uznávaných kritérií a vytýených cie ov, ktoré si vypracuje
riadite ka materskej školy prípadne aj alší vedúci pedagogickí zamestnanci
materskej školy. Sebaevalvácia – sebavyhodnocovanie – autoevalvácia je podstatou
overovania, zlepšovania a aj zvyšovania kvality.
Autoevalváciu nemoHno stot7Hova s externou evalváciou vykonávanou Štátnou
školskou inšpekciou, ale v podstate zaha tie isté oblasti ako externá evalvácia.
KaWdého evalvátora – hodnotite a (interného aj externého) zaujíma:
 realizovaný školský vzdelávací program,
 procesy výchovy a vzdelávania a ich výsledky, ciele, podmienky (alebo zdroje) a
 riadenie.
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Autoevalvácia je základným prvkom efektívneho plánovaného rozvoja materskej školy.
UmDWuje autoreguláciu materskej školy. Na jej dobrý výsledok má výrazný vplyv klíma,
v ktorej sa uskutouje. Ak sa autoevalvácia neuskutouje v klíme dôvery, spolupráce
a otvorenej komunikácie, je neefektívna, je len formálna.
Autoevalvácia uskutoovaná v materskej škole je systematickým zberom, triedením
a hodnotením získaných údajov, informácií poda uritých kritérií. Poda Nezvalovej (2002)
je autoevalvácia charakterizovaná týmito znakmi:
 cie je jasný,
 zameriava sa na priority,
 je ekonomická,
 je obsahovo citlivá,
 z jednotlivých astí vytvára celok,
 je flexibilná,
 poskytuje viac návod ako to robi , ako o robi ,
 poskytuje slobodu pri zavádzaní zmien,
 poskytuje nástroje na prácu,
 je aktívne orientovaná,
 vedie ku zlepšeniu jednotlivca a školy.
V materskej škole sa autoevalvácia uskutouje väšinou jedenkrát za školský rok, aj ke
niektoré oblasti (napr.: priebeh a výsledky výchovy a vzdelávania) sa evalvujú (hodnotia)
spravidla dvakrát za školský rok.
Pravidelné sebavyhodnocovanie umDWuje zisti dynamiku vývoja materskej školy, ako
a v om sa mení v ase (v om je lepšia ako pred rokom, dvoma, tromi rokmi a v om je
horšia, v om sú jej nedostatky). Autoevalvácia umDWuje materskej škole identifikova jej
silné i slabé stránky, diagnostikova , o je potrebné v materskej škole zlepši , ktoré sú jej
hlavné priority. UmDWuje naplánova si innosti potrebné na zlepšenie/zvýšenie kvality
materskej školy.
Autoevalvácia sa nedá jednoznane popísa . Neexistuje jediná správna metóda alebo
postup ako ju uskutoova. Nástroje autoevalvácie – sú to konkrétne metódy, formy
a prostriedky slúWiace na objektívne zis ovanie kvality materskej školy. Patria k nim:
 pozorovanie,
 brainstorming,
 anketa,
 dotazník,
 rozhovor,
 obsahová analýza dokumentácie materskej školy,
 metaanalýza,
 ankety,
 diskusie,
 projektové metódy,
 analýza produktov detských inností, pracovné listy,
 sociometrické metódy,
 hospitácie.
V procese autoevalvácie môWeme identifikova tieto fázy (jednotlivé fázy je potrebné chápa
skôr v teoretickej rovine, lebo v praxi neexistujú jedna bez druhej izolovane, ale sa vzájomne
prelínajú a dop ajú).
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1. motivaná

Je spojená s asom, ke vzniká potreba vykonáva
autoevalváciu, riaditeka „získava spojencov“ na jej realizáciu a
prijatie. Bez presvedenia o jej potrebe sa nedá vykonáva .

2. prípravná

Zaha
tvorbu
plánu
autoevalvácie
(vrátane
cieov
autoevalvácie), urujú sa pravidlá, upresuje sa poatie
faktorov najvýraznejšie ovplyvujúcich kvalitu materskej školy;
pre túto fázu je typický myšlienkový chaos, hadanie, diskusie,
a dohadovanie, hadanie informácií, externých odborníkov
(poradcov).

3. realizaná

Konkretizujú sa doterajšie zistenia, urujú sa konkrétne postupy;
plán sa priebeWne aktualizuje a upravuje; dokonený je výber
faktorov najvýraznejšie ovplyvujúcich kvalitu materskej školy.

4. evalvaná

Získavajú a vyhodnocujú sa údaje a informácie, na základe
ktorých sa následne spracúva evalvaná správa.

5. korektívna

Uzatvára sa celý proces autoevalvácie; nastáva proces inovácií,
zmien, korektúr (napr. predchádzajúcich cieov, uebných osnov
školského vzdelávacieho programu, metód a foriem výchovnovzdelávacej innosti, organizanej štruktúry materskej školy).

Poznámka: Spracované poda: ízení kvality, Praha 1999
Pri autoevalvácii by sa materské školy mali zamera na hodnotenie:
 školského vzdelávacieho programu,
 stratégií výchovno-vzdelávacej innosti,
 výsledkov výchovy a vzdelávania,
 podmienok výchovy a vzdelávania (vrátane klímy a kultúry materskej školy, spolupráce
materskej školy s rodinou a inými inštitúciami),
 kvality riadenia.
Pri hodnotení školského vzdelávacieho programu sa materská škola zameriava
predovšetkým na to, i:
 sú ciele výchovy a vzdelávania vymedzené v školskom vzdelávacom programe
stanovené v súlade s ciemi a princípmi výchovy vzdelávania ustanovenými
v školskom zákone,
 sú ciele výchovy a vzdelávania rozpracované na konkrétne podmienky materskej
školy, i korešpondujú s poslaním materskej školy ako inštitúcie a i sú vzájomne
prepojené a reálne,
 zameranie materskej školy zodpovedá oakávaniam a potrebám detí a ich
rodiov/zákonných zástupcov (ako zákazníkov materskej školy),
 i školský vzdelávací program dostatone akceptuje všetky deti navštevujúce
materskú školu, teda i okrem beWnej populácie detí rešpektuje, napr. aj deti so
zdravotným znevýhodnením, deti nadané, deti zo sociálne znevýhodneného
prostredia, deti s odloWenou povinnou školskou dochádzkou at.
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KaWdá materská škola je povinná zvýšenú pozornos venova hodnoteniu uebných osnov
školského vzdelávacieho programu. Zis uje, i uebné osnovy:
 sú vypracované minimálne v rozsahu vzdelávacích štandardov Štátneho
vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie,
 obsahujú aj rozširujúcu vzdelávaciu ponuku, a ak ju obsahujú, i rozšírená
vzdelávacia ponuka rešpektuje podmienky materskej školy (personálne, priestorové a
materiálno-technické) a i deti nepre aWuje,
 nie sú predimenzované (príliš rozsiahle, podrobné),
 jednotlivé obsahové celky/projekty na seba nadväzujú, tvoria spolu kompaktný celok,
aké sú vzájomné vz ahy medzi nimi,
 obsahujú vhodné stratégie výchovno-vzdelávacej innosti a uebné zdroje,
 obsahujú primerané predpokladané trvanie jednotlivých obsahových celkov/projektov
z hadiska ich obsahu,
 svojím spracovaním (obsahom i rozsahom) rešpektujú osobitosti uenia sa detí
v predškolskom veku ako aj štýly uenia sa jednotlivých detí.
Odporúanými metódami hodnotenia školského vzdelávacieho programu sú:
rozhovory; ankety; dotazníky; diskusie; analýza pedagogickej dokumentácie; analýza
produktov detských inností (portfólia detí); pedagogické pozorovanie – hospitácie at.
Pri hodnotení stratégií výchovno-vzdelávacej innosti sa materská škola zameriava
na to, i sa:
 pri plnení uebných osnov pouWívajú vhodné stratégie výchovno-vzdelávacej
innosti,
 pri plnení uebných osnov pouWívajú primerané metódy (teda také, ktoré
rovnomerne rozvíjajú jednotlivé poznávacie procesy – vnímanie, pamä , myslenie,
re, pozornos , predstavy, fantáziu, prostredníctvom ktorých sa de om
sprostredkúvajú plnohodnotné informácie pútavou, citovo pôsobivou formou; ktoré
umDWujú de om podiea sa na vlastnom osobnostnom rozvoji; ktoré deti
nepre aWujú; prostredníctvom ktorých uiteka efektívne dosahuje stanovené ciele
at.),
 rešpektuje osobné tempo detí,
 prihliada na typ temperamentu a prev)Hujúci druh inteligencie detí.
Odporúanými metódami hodnotenia stratégií výchovno-vzdelávacej innosti sú:
pedagogické pozorovanie – hospitácie; analýza plánovania, projektovania, programovania
výchovno-vzdelávacej innosti; analýza uebných osnov školského vzdelávacieho programu;
analýza produktov detských inností (portfólia detí); analýza pracovných listov a pracovných
zošitov; rozhovory; diskusie; autoevalvané dotazníky pre uiteky at.
Pri hodnotení výsledkov výchovy a vzdelávania vyuWívame najmä: pedagogické
pozorovanie – hospitácie, ale aj rozhovory; diskusie; pedagogické rady, zasadnutia
metodického zdruWenia. Osobitnú pozornos je potrebné venova sebahodnoteniu
uiteliek.
Podmienky výchovy a vzdelávania (vrátane klímy a kultúry MŠ, spolupráce materskej školy
s rodinou a inými inštitúciami) môWu hodnoti riaditeky, uiteky, nepedagogickí
zamestnanci, ale aj napr. rodiia. VyJWíva sa pri tom môWu viaceré metódy a nástroje:
dotazníky, ankety, rozhovory, diskusie, sociometrické metódy at.
Pri hodnotení kvality riadenia ide v podstate o proces autoevalvácie riaditeky, v ktorom
sa zameriava na to, ako kvalitne riadi plnenie koncepných zámerov a cieov školy, ako riadi
a usmeruje výchovno-vzdelávaciu innos , ako kvalitne riadi udí (pedagogických
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aj nepedagogických zamestnancov – i je kolektív stabilizovaný), ako riadi materiálne
a finanné zdroje a ako zabezpeuje tok informácií vo vnútri materskej školy aj navonok.
V procese hodnotenia kvality riadenia majú ale významné miesto aj zamestnanci materskej
školy. Riaditeka môWe vyuW> napr. dotazník na zistenie názorov jednotlivých zamestnancov
materskej školy (pedagogických, odborných, nepedagogických) na kvalitu jej riadenia,
na kvalitu klímy a kultúry školy ako aj na spoluprácu materskej školy, napr. s rodimi,
základnou školou, zriaovateom.
Hospitaná innos v materskej škole
Hospitaná innos (popri priebeWnom pozorovaní výchovy a vzdelávania, kontrole
dochádzky, kontrole pedagogickej dokumentácie at.) je najastejšou, ale aj
najnáronejšou formou kontrolnej innosti riadite ky.
Jej cie om je nielen analyzova prácu uiteliek, ale aj poskytnú im odbornú pomoc
najmä v oblasti pedagogického riadenia výchovno-vzdelávacej innosti, pri plánovaní,
projektovaní, programovaní výchovno-vzdelávacej innosti a jej realizácii tak, aby deti
dosahovali stanovené ciele spôsobmi, ktoré zabezpeia ich celostný osobnostný rozvoj
(rozvoj ich kúových kompetencií) v súlade s ich schopnos ami a rozvojovými
moWnos ami.
Rys (1975) chápe hospitáciu ako „formu získavania informácií o práci, metódach, organizácii
a pracovných výsledkoch jednotlivých uiteliek (aj uiteských kolektívov) z hadiska
získavania skúseností hospitujúceho alebo z hadiska potrieb pedagogického riadenia
školskej výchovno-vzdelávacej práce“. Rys (1975) alej uvádza, We pedagogická hospitácia
je aj „prostriedok pedagogickej diagnostiky, a to prostriedok metodologicky rýdzo
pedagogický. Hospitácia je cestou na získavanie objektívnych informácií o uritej
pedagogickej situácii, a to cestou pedagogického pozorovania“.
Aby bola hospitácia innos ou kvalitnou a úinnou, musí by :
 plánovaná,
 systematická,
 premyslená,
 funkná,
 vykonávaná metodicky správne,
 vykonávaná pokia moWno pravidelne, ale aj poda aktuálnej situácie,
 vykonávaná napr. aj na poWiadanie konkrétnej uiteky,
 zaznamenávaná,
 vyJWívaná na alší rozvoj a zvyšovanie kvality,
 komplexná.
Uskutouje sa poda plánu, ktorý je vytvorený na základe podmienok konkrétnej materskej
školy a tieW poda aktuálnej potreby (napr. s aWnos rodiov, nová uiteka a pod.).
Je nesprávne a najmä nedostatoné, vykonáva hospitácie len vtedy, ke má riaditeka
na ne as.
Povinnos vykonáva hospitanú innos (ako špecifickú formu vnútornej kontroly
školy) nepriamo pre riaditeku vyplýva aj z § 5 ods. 2 písm. e) a f) zákona . 596/2003 Z. z.
(riaditeka okrem iného#!+#(,/#!
# .! !/!!#+! + '"). Posilnenie zodpovednosti riaditeky
za kaWdoroné hodnotenie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
(ak v materskej škole pracujú) je ustanovená aj v § 52 zákona . 317/2009 Z. z.
Povinnos vykonáva hospitanú innos riaditeke materskej školy ustanovuje aj l. 11 ods.
14 písm. b) Pracovného poriadku pre pedagogických zamestnancov a ostatných
zamestnancov škôl a školských zariadení, ktorý vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky pod íslom 2010-8851/18548:1-141, ktorý nadobudol úinnos
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15. júna 2010. Je v om uvedené: $    !'/ #!
!/"  +   #+ !, #! !'/ -!
    #+ +! ! #+ ! !"+! # !/!
 #  
!"+!-/-.!
!#+!+
- '/#!"!# ##+!" ' #%.
Tento pracovný poriadok je vzorový na vypracovanie pracovného poriadku škôl a školských
zariadení (alej len „škola“), ktoré sú zamestnávatemi, a pre zriaovateov, ktorí sú
zamestnávatemi pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ostatných
zamestnancov škôl.
Tvorba plánu hospitanej innosti
Vnútorný systém kontroly vo všeobecnosti zaraujeme do riadenia, ako jeden z dôleWitých
komponentov ovplyvujúcich zvyšovanie kvality materskej školy. Školským zákonom sa v § 7
ods. 4 písm. m) a n) ustanovuje, We súas ou školského vzdelávacieho programu musí by
vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí a vnútorný systém kontroly a hodnotenia
zamestnancov školy.
Vyhláška o materskej škole v § 9 ods. 4 písm. c) ustanovuje, We alšou dokumentáciou
materskej školy je aj plán vnútornej kontroly školy.
Aj z vyššie uvedených dôvodov je opodstatnená tvorba dobre premysleného a funkného
plánu hospitanej innosti, ktorý je súasou plánu vnútornej kontroly školy. Len ak
má materská školy dobrý plán vnútornej kontroly školy, môWeme hovori o systematickom,
plánovanom a kvalitu materskej školy rozvíjajúcom vnútornom systéme kontroly
a hodnotenia.
Obsah ani rozsah plánu hospitanej innosti nestanovuje Wiadny predpis. Plán hospitanej
innosti môWe ma rozmanitú podobu a rozsah. Dôl:Wité je, aby bol funkný, premyslený
a reálny a aby sa prostredníctvom neho zamerala pozornos na:
• kúové stránky výchovno-vzdelávacej innosti z hadiska uenia uiteliek, 
• kúové stránky výchovno-vzdelávacej innosti z hadiska uenia sa detí. 
Plán hospitanej innosti musí vyhovova odborníkovi, ktorý ho bude pouWíva –
najastejšie riaditeke materskej školy (príp. zástupkyni riaditea základnej školy s materskou
školou pre materskú školu, príp. zástupkyni riaditeky materskej školy v materskej škole,
ktorej súas ou je viacero alokovaných pracovísk – bývalých samostatných materských
škôl).
Pri tvorbe plánu hospitanej innosti sa odporúa:
•

vypracovanie analýzy predchádzajúceho obdobia – kde sme boli: doterajšia kvalita
a výsledky výchovno-vzdelávacej innosti – aké problémy, nedostatky sa objavovali
v uplynulom školskom roku, o sa nepodarilo a preo,

•

vypracovanie analýzy súasného stavu – kde sme: vekos školy, poet
pedagogických zamestnancov a ich kvalifikané predpoklady, pedagogická spôsobilos ,
d Wka pedagogickej praxe, zaínajúca uiteka, vlastné asové moWnosti riaditeky a pod.,

•

vypracovanie strunej analýzy plánovaných zámerov a cie ov materskej školy – o
chceme dosiahnu: aké sú ciele materskej školy, na o je potrebné prioritne sa zamera
v hospitanej innosti, o môWe prinies problémy, o potrebujeme zisti a u koho, aké


1

PZ – pedagogického zamestnanca

2 OZ

– odborného zamestnanca
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kompetencie sú delegované a na koho, ktoré oblasti výchovno-vzdelávacej innosti
je potrebné intenzívne sledova a pod.,
•

premyslie spôsob vykonávania hospitanej innosti – ako to chceme urobi: ako asto,
aké druhy hospitácií zvolíme a preo, poda akých kritérií (hodnotiacich pravidiel) budeme
hodnoti , ako vyJWijeme zistené informácie na zefektívnenie výchovno-vzdelávacej
innosti v materskej škole a pod.

Hospitaná innos musí ma urité, dopredu dané ukazovatele – indikátory kvality
výchovno-vzdelávacej innosti (tak z hadiska uenia uiteliek, ako aj z hadiska uenia sa
detí), ktoré sú všetkým zainteresovaným známe, a ktoré zjednocujú hodnotiaci proces
v prípade, We ho vykonáva viac udí3. Tieto ukazovatele si vytvára materská škola sama4.
V prílohe . 8 uvádzame príklady indikátorov kvality uenia uiteliek, príklady indikátorov
kvality uenia sa detí a príklady indikátorov plánovania, projektovania výchovno-vzdelávacej
innosti.
Hospitaná innos ako jedna z foriem kontroly je zameraná na zistenie skutoného stavu
a úrovne výchovno-vzdelávacej innosti, ktorú riaditeka konfrontuje s poWadovanou úrovou.
„Obsahová stránka hospitácií musí by premyslená tak, aby séria hospitácií u jedného uitea
podala celkový obraz o jeho pedagogickej práci aj osobnosti, všetky hospitácie potom obraz
o pedagogickej situácii v škole“. (Rys, 1975) Ukazovatele, ktoré si tvoria materské školy
môWeme rozdeli do štyroch oblastí.
1 Ciele materskej školy
•
•
•

•
•
•

zodpovedanie výchovno-vzdelávacej innosti poslaniu školy, zameranie výchovnovzdelávacej innosti v súlade s poslaním, smerovaním materskej školy,
plnenie cieov obsiahnutých v uebných osnovách školského vzdelávacieho programu,
plánovanie, projektovanie, programovanie výchovno-vzdelávacej inností s ohadom na
potreby a záujmy detí, rešpektujúc schopnosti, individuálne vzdelávacie potreby
a rozvojové moWnosti detí,
aktívne informovanie rodiov o osobnostnom rozvoji ich detí,
ochrana súkromia rodiny a zachovávanie mlanlivosti o jej vnútorných záleWitostiach,
ohaduplné, taktné a diskrétne správanie sa k rodiom,
poskytovanie len vyWiadaných informácií, ochrana osobných údajov detí.

2 Organizácia výchovno-vzdelávacej innosti
•

•
•
•
•
•
•

vytváranie priaznivej psychosociálnej atmosféry, rešpektovanie biorytmu, striedanie
aktívnych a oddychových (relaxaných) aktivít, vyváWené striedanie spontánnych
a riadených inností v rozpise denných inností (v dennom poriadku),
dodrWiavanie asu na pobyt detí vonku,
rešpektovanie individuálnej potreby a formy aktivity, odpoinku i spánku detí,
zabezpeenie plnohodnotného pitného reWimu poas celého da,
priestorové usporiadanie a materiálne vybavenie triedy zabezpeujúce bezpenos ,
samostatnos a súkromie detí,
vytváranie podmienok na individuálne, skupinové i frontálne innosti,
zabezpeenie plnohodnotnej výchovno-vzdelávacej innosti poas všetkých
organizaných foriem denného poriadku.



3 Napr. vo viactriednej materskej škole alebo v spojenej materskej škole, kde je hospitaná innos delegovaná aj na
zástupkyu; prípadne v spojenom subjekte – základná škola s materskou školou, kde hospitanú innos v organizanej zloW@e
materská škola vykonáva zástupkya riaditea školy pre materskú školu.
4 V prílohe . 8 uvádzame príklady indikátorov kvality uenia uiteliek, príklady indikátorov kvality uenia sa detí a príklady
indikátorov plánovania, projektovania, programovania výchovno-vzdelávacej innosti.
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3 Proces uenia
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

individuálny prístup pri adaptácii novoprijatých detí – umDWovanie postupnej adaptácie
detí aj za úasti rodiov,
rešpektovanie potrieb detí (všeobecných udských, vývinových a individuálnych),
napomáhanie ich uspokojovaniu,
rešpektovanie všetkých detí ako individuálnych, jedinených bytostí bez ohadu
na pohlavie, rasu, sociálny pôvod a spoloenské postavenie ich rodiov,
neznevýhodovanie jedných detí na úkor iných, rešpektovanie detí so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, rešpektovanie a ochrana práv detí, nemanipulovanie
s de mi,
uplatovanie pedagogického štýlu podporujúceho aktívnu úas detí na riadení
výchovno-vzdelávacej innosti a ich samostatné rozhodovanie,
rešpektovanie osobného tempa a štýlov uenia sa detí,
vyhýbanie sa negatívnym slovným komentárom,
podporovanie samostatnosti detí,
pozitívne hodnotenie detí a podporovanie aktivít umDWujúcich ich sebahodnotenie,
uplatovanie inovaných a progresívnych trendov vo výchovno-vzdelávacej innosti,
dodrWiavanie odporúaných metodických postupov vychádzajúcich z poznatkov vývinovej
psychológie, didaktiky a iných príbuzných vied,
podporovanie uvedomelej disciplíny a zdravého sú aWenia,
predchádzanie neadekvátnemu obmedzovaniu a organizovaniu detí, ako aj nezdravému
rivalstvu,
budovanie a upevovanie vz ahov dôvery a tolerancie s de mi a medzi de mi,
uplatovanie prosociálneho výchovného štýlu,
pedagogicky úinné (efektívne) vyuWívania pracovného asu na realizáciu výchovnovzdelávacej innosti,
vzájomná spolupráca uiteliek,
aktívne samovzdelávanie a úas na alšom vzdelávaní organizovanom Metodickopedagogickým centrom alebo inými vzdelávacími inštitúciami majúcimi na to oprávnenie
zo zákona . 317/2009 Z. z. zvyšovanie a rozširovanie kvalifikácie,
uplatovanie pedagogického taktu, snaha o pedagogické majstrovstvo.

4 Proces a výsledky uenia sa detí
záujem o innos (osvojovanie si návykov a zruností),
reakcia na stimuláciu a motiváciu,
aktívny podiel na priebehu a riadení výchovno-vzdelávacej innosti,
hodnotové a emocionálne postoje, úrove sebahodnotenia a tvorivosti,
úrove vedomostí, zruností, schopností a návykov vo vz ahu k uebným osnovám
školského vzdelávacieho programu,
• výchovno-vzdelávacie výsledky v perceptuálno-motorickej, kognitívnej a sociálnoemocionálnej oblasti,
• podiel na rozvíjaní vlastných kúových kompetencií.
Pred samotným vykonávaním hospitanej innosti si riaditeka musí uvedomi , We ak nemá
by jej vykonávanie samoúelné, musí vychádza z cieov a poslania konkrétnej materskej
školy, musí rešpektova špecifiká jej vnútornej organizácie a musí rešpektova odbornú
pedagogickú vyspelos uiteliek v nej pracujúcich. V neposlednom rade, musia by na jej
vykonávanie pripravené aj deti (t.j. deti majú právo vedie , preo je niekedy v ich triede
okrem ich uiteliek obas aj riaditeka).
•
•
•
•
•

Ak má by hospitaná innos vykonávaná odborne, efektívne a úelne (t.j. ak má vies
k zlepšeniu kvality výchovno-vzdelávacej innosti) je potrebné:
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pred hospitáciou
 pokia to situácia dovouje, oznámi termín a cie hospitácie hospitovanej uiteke
s predstihom,
 oboznámi sa s cieom/ciemi výchovno-vzdelávacej innosti uiteky v konkrétny
de,
 stanovi si cie hospitácie smerom k uiteke i k de om (o sa bude sledova ),
 pokia hospitácia nadväzuje na predchádzajúcu, oboznámi sa so záznamom z nej,
 hospitácii venova dostatok asu (prichádza vas, neodbieha , nevybavova iné
záleWitosti (kvôli objektivite posúdenia kvality je dôl:Wité sledova o moWno najdlhší
asový úsek),
v priebehu hospitácie
 prís na hospitovanú innos s uritým asovým predstihom, vytvori pozitívnu
atmosféru na hospitáciu,
 výchovno-vzdelávaciu innos pozorova z miesta s dobrým výhadom na uiteku
aj deti,
 správa sa nenápadne, výchovno-vzdelávaciu innos neruši zbytoným pohybom
po triede, listovaním v dokumentácii,
 nezasahova uiteke do innosti,
 vyvarova sa subjektivity pozorovania,
 pozorované javy a situácie zaznamenáva (písomne do záznamového hárku, robi
videonahrávku alebo audionahrávku – s predchádzajúcim súhlasom hospitovanej
uiteky),
po hospitácii
 pohospitaný rozhovor robi o najskôr po hospitácii (kvôli zachovaniu „erstvosti“
poznatkov hospitujúcej aj hospitovanej), ale pritom da hospitovanej uiteke
dostatoný as na prípravu na hodnotiaci rozhovor,
 pohospitaný rozhovor uskutoova v príjemnom prostredí, neprerušova ho
vykonávaním iných inností,
 poskytnú dostatoný priestor na vyjadrenie uiteke, diskutova , nevnucova svoje
predstavy, vychádza z pozitív, vhodnými otázkami sa snaW> privies uiteku
k rozpoznaniu kvalít svojej práce (príp. chýb a nedostatkov, k hadaniu vhodnejších
postupov),
 poas rozhovoru prihliada na teoretické vedomosti i praktické skúsenosti uiteky,
 hodnoti , chváli skutonosti, ktoré si to zaslúWia, snaW> sa by maximálne
objektívna,
 spolone s uitekou hada cesty na odstránenie zistených nedostatkov a chýb,
 pri poukázaní na nedostatok voli citlivý spôsob komunikácie, ak je nedostatkov viac,
zamera sa na tie najzávaWnejšie (nevyíta drobnosti a malichernosti najmä ak je
zrejmé, We sa objavili napr. kvôli tréme uiteky),
 formulova odporúania a úlohy, uri termíny a spôsob kontroly ich splnenia (napr.
následné hospitácie),
 pedagogický zbor materskej školy zoznámi so zisteniami z hospitanej innosti – vo
všeobecnej rovine (napr. na zasadnutiach pedagogických rád), prija následné
opatrenia,
 pri zverejovaní zistení z hospitanej innosti by taktná: chváli verejne, chyby
vytýka osobne („medzi štyrmi oami“).
Dôl:Witou súas ou hospitanej innosti je aj spracovanie písomného záznamu5
z pedagogického pozorovania. Na dôsledné spracovanie hospitaných zistení, ich


5V

praxi sa stretávame s rôznymi druhmi záznamov. Je na rozhodnutí kaW9ej riaditeky, i pouWije niektorý z uW hotových, alebo
si spracuje svoj vlastný.
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analýzu, interpretáciu a vyhodnotenie potrebuje ma riaditeka dostatok teoretických
vedomostí, ale aj zrunos vedie tieto vedomosti aplikova a vyuW> v praxi.
Neexistuje Wiadna predpísaná forma ako by záznam z hospitácie mal vyzera , o všetko by
mal obsahova . Ak má ma dostatonú výpovednú hodnotu, má by :
•
•

•
•
•
•

úplný – t. j. mal by zachytáva podstatu pozorovaného javu, procesu (s ohadom na cie
hospitácie),
formálne správny – t. j. mal by obsahova základné identifikané údaje (dátum konania
hospitácie, meno uiteky, meno hospitujúcej, cie a predmet pozorovania, podpisy
hospitujúcej a hospitovanej), mal by by itatený, bez gramatických chyb,
preukázate ný – t. j. mal by zachytáva len preukázatené javy a skutonosti,
objektívny – t. j. nemal by obsahova subjektívne vyjadrenia hodnotitea,
vypovedajúci – t. j. mal by da obraz o pozorovanej výchovno-vzdelávacej innosti
aj nezainteresovanému itateovi minimálne v popisnej, najmä však v procesovej rovine,
jednoznaný – t. j. mal by by korektný a nemal by obsahova informácie, ktoré by sa
dali interpretova rôznym spôsobom.

KaWdý záznam má obsahova jasné a jednoznané závery reflektujúce cie hospitácie.
Je vhodné, ak záznam obsahuje klady aj nedostatky, silné stránky a oblasti vyWadujúce
zlepšenie (tak vo vz ahu k osobnostnému rozvoju detí ako aj k výchovno-vzdelávacej
innosti uiteky). V prípade, ak sa zistia nedostatky, hospitujúca by mala hospitovanej uloW>
splnitené, meratené a kontrolovatené odporúania alebo opatrenia.
So záznamom sa musí uiteka preukázate ne oboznámi, má by vopred pouená o tom,
W: sa k záznamu môWe písomne vyjadri . V prípade, We uiteka odmietne záznam podpísa ,
mala by sa táto skutonos do záznamu v prítomnosti alšej osoby zaznamena .
Kvôli sledovaniu profesijného rozvoja uiteky, pre potreby kaWdoroného hodnotenia, pre
potreby osobného ohodnotenia, pre prípad prešetrovania s aWnosti, pre prípad, We sa
v materskej škole budú musie vykona personálne zmeny at., by sa záznamy
z hospitanej innosti mali archivova.
Z odborného hadiska je vykonávanie hospitanej innosti vemi dôleWité. Uiteky potrebujú
ma istotu, We ich výchovno-vzdelávacia innos je akceptovaná riaditekou aj ostatnými
kolegami. Hospitaná innos je prostriedkom motivácie (najmä pozitívne hodnotenie
uspokojuje prirodzenú udskú potrebu uznania a ocenenia). Je významným prostriedkom
rozvíjania odborných profesijných kompetencií uiteky.
Zistenia z hospitanej innosti napomáhajú aj diferencovanému finannému hodnoteniu
uiteliek. Hospitácie je potrebné vníma ako najefektívnejší spôsob hodnotenia kvality
výchovy a vzdelávania v materskej škole.
Pozitívne i negatívne zistenia z hospitácií by riaditeka mala systematicky vyJWíva pri
metodickom usmerovaní uiteliek, ale i v komplexnom riadení materskej školy v záujme
skvalitnenia výchovno-vzdelávacej innosti i celého fungovania materskej školy. V dobrých
(efektívnych) školách je frekvencia hospitanej innosti riaditeky astejšia, ako v školách
menej dobrých.
Významné postavenie v rámci hospitanej innosti majú aj vzájomné hospitácie uiteliek.
Sú významným nástrojom zvyšovania úinnosti výchovno-vzdelávacej innosti
a zlepšovania/zvyšovania kvality konkrétnej materskej školy.
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16. 1 Poradné orgány riadite ky
Neoddelitenou súas ou pedagogického riadenia je aj innos poradných orgánov riaditeky
– pedagogickej rady a metodického zdruH-nia.
Pedagogická rada
Pedagogická rada bola súas ou pedagogického riadenia v materských školách aj pred
schválením vyhlášky o materskej škole – vtedy bola nazvaná ako „pedagogická porada“
a Wiadny právny predpis ju explicitne neustanovoval ako poradný orgán riaditeky materskej
školy.
Pedagogická rada je kolektívny orgán, v ktorom sa spája osobná zodpovednos
3)Hdého jej lena so skupinovou zodpovednosou pedagogickej rady ako celku.
Poda Pavlova (2001) pedagogická rada plní (upravené a doplnené):


informanú funkciu
 informuje o najaktuálnejších a najzávaWnejších otázkach výchovno-vzdelávacej
innosti v materskej škole,
 informuje o platných právnych predpisoch (informácie majú by aktuálne, konkrétne,
sprístupnené v primeranom rozsahu a racionálnym spôsobom; informovanie
predstavuje obojstranný proces – od riaditeky k uitekám i naopak),



jednotiacu funkciu
 pedagogická rada prijíma spoloné uznesenia, záväzné pre všetkých jej lenov,
priom jednotný prístup nevyluuje právo na vlastný názor k6Wdého jej lena,
 zvýrazuje sa osobná zodpovednos za prijaté uznesenia a ich plnenie,
 pedagogická rada je nástrojom zabezpeenia jednotného pedagogického pôsobenia
všetkých pedagogických zamestnancov materskej školy,



rozhodovaciu funkciu (chápeme ju ako kompetenciu prija rozhodnutie, ktoré vo
vzahu k riadite ke materskej školy má odporúajúci charakter)
 pedagogická rada nemá rozhodovacie právomoci v tom zmysle, aby nariaovala
riaditeke prijatie konkrétnych opatrení, môWe jej len odporúa uritý postup,
 pre lenov pedagogickej rady majú uznesenia pedagogickej rady záväzný charakter,



formatívnu funkciu
 pedagogická rada formuje odborné profesijné kvality svojich lenov aktívnou
výmenou odborných názorov a prezentovaním profesijných postojov,
 podporuje tvorivé, aktívne a kritické riešenie aktuálnych otázok výchovy
a vzdelávania,



kontrolnú a hodnotiacu funkciu spoívajúcu v kontrole a hodnotení plnenia prijatých
uznesení



poradnú/poradenskú funkciu
 vystupuje ako odborne najkompetentnejší lánok poradenstva pri prijímaní rozhodnutí
riaditekou materskej školy,
 vystupuje ako odborne najkompetentnejší lánok poradenstva pri formulácii
odporúaní metodickému zdruWeniu,
 riaditeka je v súlade s § 7 ods. 2 školského zákona povinná s pedagogickou radou
prerokova školský vzdelávací program,
 riaditeka je v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky o materskej škole povinná s pedagogickou
radou prerokova ostatné podmienky prijímania detí do materskej školy,
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 riaditeka je v súlade s § 153 ods. 1 školského zákona povinná s pedagogickou radou
prerokova školský poriadok,


odborno-metodickú funkciu
 pedagogická rada koordinuje všetky odborno-metodické otázky súvisiace s výchovnovzdelávacou innos ou.

Obsahom zasadnutí pedagogických rád je predovšetkým
odborných otázok súvisiacich s výchovou a vzdelávaním.

riešenie

aktuálnych

Rokovania pedagogickej rady sa riadia plánom innosti, ktorý tvorí spravidla súas plánu
práce školy. Obsah plánu innosti pedagogickej rady sa môWe aktualizova aj v priebehu
školského roka. Zmena obsahu (jeho doplnenie, príp. redukcia) sa prerokúva v úvode
zasadnutia pedagogickej rady.
Pri tvorbe plánu zasadnutí pedagogickej rady sa vychádza z:





koncepného zámeru rozvoja materskej školy,
krátkodobých cieov a úloh z plánu práce materskej školy,
analýzy plánu práce za uplynulý školský rok,
dispozícií Pedagogicko-organizaných pokynov ministerstva školstva pre školy a školské
zariadenia na príslušný školský rok.

Zasadnutia pedagogickej rady bývajú spravidla 4-krát rone (môWe ich by aj viac). Okrem
riadnych zasadnutí (poda plánu innosti pedagogickej rady), sa mbWu, v závislosti od
aktuálnych potrieb, uskutoni aj mimoriadne zasadnutia pedagogickej rady.
Na rokovanie pedagogickej rady môWu by prizvaní aj odborníci (napr. zo zariadení
výchovného poradenstva a prevencie, alebo uitelia základnej školy, zástupcovia rady školy,
zástupca zriaovatea, zástupca Štátnej školskej inšpekcie alebo Metodicko-pedagogického
centra at.). Prizvaní odborníci sa môWu k prerokúvaným otázkam vyjadrova , ale nemajú
právo hlasova, ich hlas je len poradný.
V základnej škole s materskou školou môWu by zasadnutia pedagogickej rady
organizované aj spolone, ale aj osobitne v základnej škole a osobitne v materskej škole.
Ak sa realizujú pedagogické rady v základnej škole s materskou školou osobitne, riadite
školy by sa mal zúastova aj na zasadnutiach pedagogickej rady v materskej škole.
Pedagogická rada v materskej škole:













prerokúva školský vzdelávací program,
prerokúva školský poriadok materskej školy,
navrhuje zmeny a úpravy školského vzdelávacieho programu,
prerokúva plán práce materskej školy,
prerokúva pracovný poriadok (ak je materská škola právny subjekt, má povinnos
vypracova pracovný poriadok; ak materská škola nie je právny subjekt, pracovný
poriadok vypracúva jej zriaovate ako zamestnávate zamestnancov materskej školy),
prerokúva ostatné podmienky prijímania detí,
prerokúva kritériá hodnotenia uiteliek a detí,
podiea sa na tvorbe interných predpisov materskej školy,
prerokúva formu a obsah plánov výchovno-vzdelávacej innosti,
prerokúva vedenie pedagogickej dokumentácie v triedach,
schvauje rokovací poriadok pedagogickej rady,
vyjadruje sa ku koncepným zámerom a návrhom na zvyšovanie efektívnosti výchovy
a vzdelávania v materskej škole,
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 vyjadruje sa k výsledkom výchovy a vzdelávania a k opatreniam na odstránenie zistených
nedostatkov,
 podiea sa na spracovaní správ o výchovno-vzdelávacej innosti, jej výsledkoch
a podmienkach,
 odporúa rozvrhnutie denných inností (denných poriadkov) v jednotlivých triedach,
 prerokúva zistenia z kontrolnej innosti riaditeky materskej školy,
 predkladá návrhy na zmeny v školskom vzdelávacom programe,
 prerokúva správy z kontrolnej innosti Štátnej školskej inšpekcie,
 prijíma a rozpracúva opatrenia, ktoré vyplynuli zo správ z kontrolnej innosti Štátnej
školskej inšpekcie,
 ukladá lenom pedagogickej rady úlohy, opatrenia,
 kontroluje plnenie uznesení vyplývajúcich z rokovania pedagogickej rady,
 hlasuje o predloWených návrhoch a pod.
Za innos pedagogickej rady zodpovedá riadite ka materskej školy, ktorá aj zvoláva jej
zasadnutie a riadi jej rokovanie. Vo výnimoných prípadoch môWe pedagogickú radu
zvola a riadi aj iná, riaditekou poverená pedagogická zamestnankya (spravidla
zástupkya riaditeky materskej školy).
lenom pedagogickej rady je 3)Hdý pedagogický zamestnanec materskej školy. KaWdý
len pedagogickej rady má svoje práva, ale aj povinnosti.
K základným právam lenov pedagogickej rady patrí právo:








navrhova program pedagogickej rady,
vyjadrova sa ku všetkým prerokúvaným problematikám a bodom pedagogickej rady,
podiea sa na príprave plánu innosti pedagogickej rady,
oboznamova lenov pedagogickej rady so svojimi odbornými pedagogickými
skúsenos ami, s uplatovaním inovácií vo výchove a vzdelávaní,
navrhova odporúania, uznesenia,
hlasova o predloWených návrhoch, uzneseniach,
dáva návrh na ukonenie diskusie at.

K základným povinnostiam lenov pedagogickej rady patrí povinnos :








zúastova sa na kaWdom zasadnutí pedagogickej rady,
ospravedlni vopred svoju neúas na zasadnutí pedagogickej rady,
dodrWiava rokovací poriadok pedagogickej rady,
navrhnú zmenu alebo doplnenie programu rokovania pedagogickej rady,
pripravova sa na rokovanie pedagogickej rady,
plni uznesenia pedagogickej rady,
aktívne sa zapája do diskusie na pedagogickej rade; diskutova k prerokúvanej
problematike at.

Zasadnutia pedagogickej rady sa riadia rokovacím poriadkom, ktorý tvorí alšiu
dokumentáciu materskej školy. Schváleným rokovacím poriadkom sa riadia všetci lenovia
pedagogickej rady, ale aj prizvaní hostia. Rokovací poriadok pedagogickej rady sa lení
spravidla na lánky.
V rokovacom poriadku pedagogickej rady sa môWu ustanovi ešte aj alšie práva
a povinnosti lenov pedagogickej rady v závislosti od konkrétnych podmienok materskej
školy.
Rokovací poriadok pedagogickej rady nesmie by vypracovaný v rozpore so všeobecne
záväznými právnymi predpismi; musí by vypracovaný na základe všeobecne záväzných
právnych predpisov.
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Pri vypracúvaní rokovacieho poriadku pedagogickej rady sa prihliada aj na skutonos:
 i je materská škola napr. súas ou základnej školy s materskou školou,
 i je materská škola organizanou zloWkou spojenej školy, alebo
 i ide o materskú školu, ktorá má alokované pracoviská.
Rokovací poriadok pedagogickej rady upravuje:










postavenie a poslanie pedagogickej rady (vymedzuje ho vyhláška o materskej škole),
práva a povinnosti lenov pedagogickej rady a prizvaných odborníkov,
podrobnosti o príprave rokovaní pedagogickej rady (ustanoví sa: kto pripravuje
a zvoláva riadne a mimoriadne rokovanie pedagogickej rady; na základe oho sa
uskutouje zasadnutie pedagogickej rady; v akom ase sa dozvedia lenovia
pedagogickej rady obsah rokovania at.),
podrobnosti o rokovaní pedagogickej rady (ustanoví sa: spôsob úasti hostí na
rokovaní pedagogickej rady; spôsob ospravedlovania neúasti na rokovaní
pedagogickej rady; priebeh rokovania pedagogickej rady; spôsob vedenia diskusie at.),
podrobnosti o prijímaní uznesení a kontrole ich plnenia (ustanoví sa: kedy je
pedagogická rada uznášaniaschopná (spravidla v prípade prítomnosti 2/3 všetkých jej
lenov); spôsob prijímania uznesení (spravidla hlasovaním6 – verejným alebo tajným);
kto má hlas rozhodujúci (len pedagogickej rady) a kto hlas poradný (prizvaní hostia);
platnos prijatého uznesenia (spravidla v prípade ak za hlasujú 2/3 všetkých
prítomných lenov pedagogickej rady); spôsob zverejnenia uznesení; zodpovednos za
správnos , úplnos a objektívnos zápisnice; zodpovednos za objektívny a úplný obraz
o prerokúvaných odborných problematikách a kompletnos uznesení (overovateka);
zodpovednos za súlad uznesení s platným právnym stavom; spôsob oboznámenia
neprítomných lenov s rokovaním a prijatými uzneseniami; spôsob kontroly prijatých
uznesení (spravidla na zaiatku rokovania nasledujúcej pedagogickej rady),
podrobnosti o vedení zápisníc z pedagogickej rady,
záverené ustanovenia urujúce záväznos
rokovacieho poriadku a okruh
zamestnancov, ktorí sa ním majú riadi .

Rokovací poriadok pedagogickej rady je jedným z interných predpisov materskej školy,
a preto by mal ma istú štruktúru. MôWe ju ma takúto7:
Titulná strana obsahuje

názov materskej školy,

íslo výtlaku,

meno, funkciu a podpis spracovatea, dátum vypracovania,

dátum schválenia,

íslo rokovacieho poriadku, rok vydania,

názov (Rokovací poriadok pedagogickej rady).
Úvodné ustanovenia
Obsahuje úel vydania, pojmy a prípadné pouWité skratky (uvedú sa vybrané pojmy
a skratky, ktoré sú poJWité v rokovacom poriadku). Uvedie sa dôvod vydania, prípadne
odvolanie sa na právne predpisy, na základe ktorých sa vydáva. Charakterizuje sa predmet
úpravy, úel, ktorý sa vydaním rokovacieho poriadku sleduje.
Jadro rokovacieho poriadku pedagogickej rady, vlastný text
Štruktúra tejto asti je závislá od podmienok konkrétnej materskej školy (t. j. aj od toho, i sú


6

Hlasovanie v zastúpení by nemalo by v rokovacom poriadku umoWnené.

7

Upravené poda:
http://www.google.sk/search?hl=sk&q=Zakladneinternefiremnepredpisy_%5E%5B%5D_03%5B1%5D&meta=&aq=f&oq=
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napr. v základnej škole s materskou školou spoloné rokovania pedagogickej rady). V tejto
asti sú podrobne rozpracované nasledovné lánky:
 postavenie a poslanie pedagogickej rady,
 práva a povinnosti lenov pedagogickej rady a prizvaných odborníkov,
 podrobnosti o príprave rokovaní pedagogickej rady,
 podrobnosti o rokovaní pedagogickej rady,
 podrobnosti o prijímaní uznesení a kontrole ich plnenia,
 podrobnosti o vedení zápisníc z pedagogickej rady,
 záverené ustanovenia.
Záverené ustanovenia

V rokovacom poriadku pedagogickej rady sa urí jeho záväznos a okruh zamestnancov,
ktorí sa ním majú riadi .
  
Rokovací poriadok pedagogickej rady je platný dom vydania. Úinnos nadobúda dom,
ktorý je v om uvedený (de schválenia), najskôr však dom vydania.
    
Uvedie sa zrušovacie ustanovenie v prípade, We vydaním rokovacieho poriadku
pedagogickej rady sa ruší alebo mení predchádzajúci rokovací poriadok pedagogickej rady.
   
Uvedie sa, kto je povinný kontrolova dodrWiavanie rokovacieho poriadku pedagogickej rady,
resp. plnenie úloh ním urených.
Súvisiace predpisy a literatúra
V tejto asti sa uvedie zoznam právnych predpisov a literatúry pouWitých pri tvorbe
rokovacieho poriadku pedagogickej rady.
Prílohy
Táto as obsahuje zoznam prípadných príloh rokovacieho poriadku pedagogickej rady
s presným názvom kaW9ej prílohy.
Podpisový hárok
Podpisový hárok je dôleWitá as rokovacieho poriadku pedagogickej rady. Zamestnanci,
ktorí sú povinní preukázatene sa oboznámi s rokovacím poriadkom pedagogickej rady,
oboznámenie potvrdia podpisom na podpisovom hárku. Ak je podpisový hárok súas ou
rokovacieho poriadku pedagogickej rady, musí tvori súas aj kaWdej jeho zmeny.
Dôl:Witou dokumentáciou spojenou s pedagogickými radami (ktorú v súlade s § 9 ods. 4
písm. a) vyhlášky o materskej škole musia materské školy vies ) sú zápisnice zo zasadnutí
pedagogickej rady. Zápisnice zo zasadnutí pedagogickej rady zachytávajú:




priebeh,
obsah a
uznesenia pedagogickej rady.

Zápisnicu z rokovania pedagogickej rady vypracúva riaditekou urená zapisovate ka
v priebehu pedagogickej rady. Zapisovateka zodpovedá za správnos , úplnos
a objektívnos zápisnice. Za objektívnos a úplnos zápisnice a za kompletnos uznesení
zodpovedá aj overovate ka zápisnice, ktorú urí riaditeka. Za súlad prijatých uznesení
s platným právnym stavom zodpovedá riadite ka.
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Zápisnica z rokovania sa môHe zaznamenáva:




do zošita (výber vekosti formátu je na rozhodnutí riaditeky, ale spravidla je to A4),
na papier, alebo
sa píše v poítai.

Zošit, v ktorom sa vedú zápisnice, má by riadne oznaený a opeiatkovaný; ak sa zápisnica
píše na papier – všetky strany majú by oíslované; ak sa píše v poítai, strany majú by
tieW oíslované.
Zápisnica z rokovania pedagogickej rady má obsahova:
a) dátum rokovania,
b) program rokovania,
c) výsledok hlasovania o programe a jeho doplnení,
d) struný a výstiWný záznam prerokúvaných otázok, odborných problematík,
e) struný záznam diskusie,
f) výsledky rokovania (hlasovania) o návrhoch uznesení,
g) uznesenia,
h) dátum konania, meno a podpis zapisovatea a overovatea zápisnice,
i) podpis riaditeky školy a podlhovastú peiatku školy,
j) podpis pedagogického zamestnanca/zamestnancov, ktorý nebol prítomný na zasadnutí
pedagogickej rady a dodatone sa oboznámil s obsahom zápisnice,
k) prezennú listinu (prítomní, neprítomní, ospravedlnení, prizvaní hostia (meno a priezvisko,
názov inštitúcie v ktorej pracujú/ktorú zastupujú a vlastnoruný podpis).
Súasou zápisnice z rokovania pedagogickej rady môHu by aj prílohy, napr.
vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej innosti za prvý/druhý polrok. Prílohou môWe by aj
prezenná listina, ak nie je súas ou zápisnice (spravidla vtedy, ak sa zápisnica nevedie
v zošite).
Zápisnica z rokovania pedagogickej rady musí by prístupná kaWdému pedagogickému
zamestnancovi materskej školy. Odporúa sa, aby sa uznesenia nakopírovali (prepísali) na
osobitný papier a vyloWili sa na mieste dostupnom všetkým pedagogickým zamestnancom
materskej školy.
NEPREHLIADNITE: Zápisnice z rokovania pedagogických rád môWJ by písané aj rukou aj
na poítai.
Pri rokovaní pedagogickej rady je potrebné dba na to, aby:
 materská škola rozlišovala medzi poslaním pedagogickej rady, pracovnej porady
a metodického zdruWenia,
 rokovanie pedagogickej rady bolo konštruktívne a vopred dobre pripravené a premyslené,
 sa prijímali jasné a zmysluplné uznesenia.
Uznesenia z pedagogickej rady majú by:
 primerané moWnostiam a schopnostiam lenov pedagogickej rady (aby ich dokázali
splni ),
 jednoznane formulované (nesmú ma viacznaný výklad),
 kontrolovatené (musí v nich by urená zodpovednos a konkrétny termín ich
splnenia),
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 meratené (musia umoWni porovna Welatený výsledok so skutkovým stavom).
Uznesenia pedagogickej rady sú pre všetkých jej lenov záväzné.
Odporúania pre riadite ky (alebo všeobecne pre tých, ktorí vedú rokovanie pedagogickej
rady) smerujúce k efektívnemu rokovaniu pedagogickej rady (spracované poda Pavlova,
2001 – upravené):
 na úvod rokovania uvete cie pedagogickej rady, jej program, vyzvite prítomných lenov,
aby prípadne doplnili program rokovania,
 pokraujte kontrolou uznesení z ostatnej pedagogickej rady, Wiadajte vysvetlenie
nesplnených uznesení a navrhnite nové termíny ich splnenia,
 vystupujte prevaWne ako moderátorka konštruktívnej diskusie na aktuálne témy
(dôleWitá je výmena názorov, nie presadzovanie vašich názorov; ak nebude diskusia
otvorená, vecná a konštruktívna, pedagogická rada bude monológom jednej osoby),
 poskytujte aktívnu spätnú väzbu (myslite pritom na to, We spätná väzba: nemusí by
vWdy verbálna; musí by konkrétna; musí by priama; dáva sa vas; musí by priebeWná;
má by opisná a menej hodnotiaca; má by zrozumitená a jednoznaná; je niekedy aj
mlanie; má by striedma a nie preexponovaná; nemá zraova , má pôsobi motivujúco,
aj ke je negatívna),
 vymedzte as na prerokovanie kaWdého bodu programu, sledujte jeho dodrWiavanie,
 nedovo te „odboi“ od prerokúvanej problematiky, ak niekto „ohrozuje“ rokovanie
nasmerovaním diskusie na iné témy, ponúknite mu individuálny rozhovor; pokojne
prerušte diskusiu ak nie je vecná; dbajte, aby k6Wdý len pedagogickej rady mal rovnaký
priestor na prezentovanie svojho stanoviska (pokojne rozhodnite tak, We jeden len
pedagogickej rady k jednej problematike nebude hovori viac ako napr. 2-krát), robte
priebeWné zhrnutie záverov prerokúvaných problematík, ktoré vyústia do konkrétneho
uznesenia,
 pouHívajte tabu u (ak máte, aj interaktívnu) alebo flipchart na vizualizáciu problémov,
námetov, uznesení (s termínmi a zodpovednos ou),
 nedovo te ruši pedagogickú radu (napr. mobilnými telefónmi),
 robte predb-Hné závery, zopakujte najdôleWitejšie z nich, zhodno te prínos pedagogickej
rady pre vyriešenie konkrétneho odborného problému,
 vyhláste aspo 10-minútovú prestávku ak je predpoklad, We pedagogická rada bude trva
dlhšie ako 1 hodinu.

Metodické zdruH-nia
Metodické zdruWenie sa v súlade s vyhláškou o materskej škole zriauje v dvojtriednych a
viactriednych materských školách ako poradný a iniciatívny orgán riaditeky. Metodické
zdruWenie sa zaoberá konkrétnymi aktuálnymi výchovno-vzdelávacími problémami, zohráva
významnú rolu aj pri tvorbe alebo prípadnej úprave a zmene školského vzdelávacieho
programu.
lenmi metodického zdruWenia sú všetci uitelia materskej školy. Ak v materskej škole
pôsobí asistent uiteky, je tieWlenom metodického zdruWenia.
Riadite ka materskej školy sa zúastuje na zasadnutí metodického zdruH-nia vtedy, ak
ju na prizvú.
Vedením metodického zdruWenia poveruje riaditeka odborne zdatnú uite ku, ktorá
s riadite kou úzko spolupracuje pri riešení aktuálnych otázok súvisiacich s výchovou
a vzdelávaním.
Metodické zdruWenie pracuje na základe plánu innosti, ktorý 3)Hdorone schva uje
riadite ka školy.
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Súasou plánu innosti metodického zdruH-nia môWe by :







prezentácia odborných problematík z odbornej literatúry získaných samoštúdiom,
prezentácia poznatkov získaných úas ou na vzdelávacích podujatiach organizovaných
v rámci kontinuálneho vzdelávania,
výmena pedagogických skúseností,
analyzovanie školského vzdelávacieho programu a navrhovanie jeho prípadných zmien
a úprav na základe záverov vykonaných analýz,
prezentácia produktov výtvarných a pracovných inností detí a uiteliek, alebo
praktické ukáWky výchovno-vzdelávacej innosti s de mi.

Pri tvorbe plánu innosti metodického zdruH-nia sa vychádza aj z dispozícií
Pedagogicko-organizaných pokynov ministerstva školstva pre školy a školské zariadenia
na príslušný školský rok.
Zasadnutia metodického zdruWenia bývajú spravidla 4 krát rone (mbWe ich by aj viac).
Okrem zasadnutí uskutoovaných poda plánu innosti metodického zdruWenia sa môWu,
napr. v závislosti od úasti uiteliek na vzdelávacích aktivitách, uskutoni aj mimoriadne
zasadnutia metodického zdruWenia.
Ako poradný a iniciatívny orgán riaditeky materskej školy sa metodické zdrJW:nie zaoberá:




aktuálnymi otázkami výchovy a vzdelávania,
koordinuje kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov,
umDWuje pracova s aktuálnymi informáciami týkajúcimi sa odborných problematík
súvisiacich s plnením cieov a poslania materskej školy.

Ciele, úlohy, metódy a formy innosti metodického zdruWenia vyplývajú z aktuálnych
a perspektívnych potrieb materskej školy a koncepných zámerov ministerstva
školstva prezentujúcich štátnu školskú politiku.
Súasou innosti metodického zdruH-nia môWu by aj vzájomné hospitácie
pedagogických zamestnancov, alebo tzv. poradenské hospitácie vedúcej metodického
zdruWenia ostatným pedagogickým zamestnancom materskej školy.
Metodické zdruH-nie v materskej škole plní nasledovné funkcie:
Odborno-metodická funkcia:









sledova pedagogicko-organizané pokyny ministerstva pre školy a školské zariadenia
na daný školský rok a tieto premietnu do plánov innosti metodického zdruWenia a
dodrWiava ich,
poskytova odbornú pomoc zaínajúcim uiteom v rámci adaptaného vzdelávania,
napomáha rozvoju profesijných kompetencií triednych uiteliek,
podiea sa na tvorbe a EDJWívaní diagnostických nástrojov na hodnotenie
(diagnostikovanie) detí,
poskytova odbornú pomoc pri príprave interných projektov materskej školy,
poskytova odbornú pomoc pri príprave prezentaných materiálov materskej školy,
poskytova odborné konzultácie pre rodiov, partnerov školy,
poskytova vzájomnú odbornú pomoc pri sebavzdelávaní zameranom na rozvíjanie,
prehlbovanie profesijného a kariérového rastu všetkých pedagogických zamestnancov.

Kontrolno-hodnotiaca funkcia:





predklada iniciatívne návrhy na riešenie odborných pedagogických problémov,
prerokúva a posudzova návrhy na skvalitnenie výchovy a vzdelávania, spracúva
pripomienky, odporúania a stanoviská,
overova navrhované riešenia v pedagogickej praxi,
hodnoti výchovno-vzdelávacie výsledky detí.
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Organizano-riadiaca funkcia:






zúastova sa na odbornom pedagogickom riadení materskej školy,
prijíma vlastné opatrenia na zabezpeenie plnenia cieov a úloh plánu práce materskej
školy,
uplatova oprávnenia zverené vedením materskej školy (napr. priebeWne vyhodnocova
vybavenie tried materiálom na výtvarné a pracovné aktivity detí),
sledova úrove materiálno-technického vybavenia materskej školy vo väzbe na plnený
školský vzdelávací program,
vies a archivova dokumentáciu zo zasadnutí metodického zdruWenia.

Vedúca metodického zdruH-nia:







koordinuje plnenie uebných osnov školského vzdelávacieho programu,
vykonáva poradenskú innos zameranú na kvalitnú realizáciu výchovno-vzdelávacej
innosti,
vykonáva poradenskú innos zameranú na skvalitovanie plánovania, projektovania,
programovania výchovno-vzdelávacej innosti,
prezentuje výsledky dobrej praxe vo vnútri materskej školy i navonok,
zabezpeuje tok informácií smerom od riaditeky materskej školy k pedagogickým
zamestnancom i naopak, od pedagogických zamestnancov k riaditeke,
zodpovedá za:
 plnenie plánu innosti metodického zdruWenia,
 vedenie riadnych, príp. i mimoriadnych zasadnutí metodického zdruWenia,
 vedenie zápisníc zo zasadnutí metodického zdrJWenia,
 spoluprácu s vedením materskej školy.

Vedúca metodického zdruH-nia sa podiea na organizovaní rozvoja profesijných
kompetencií pedagogických zamestnancov a vykonáva projektovú, poradenskú
a hodnotiacu innos zameranú na skvalitovanie výchovy a vzdelávania.
lenovia metodického zdruH-nia majú právo:
vyjadrova sa k odborným otázkam týkajúcim sa výchovno-vzdelávacej innosti,
by informovaný o zásadných a aktuálnych otázkach výchovno-vzdelávacej innosti
a koncepných zámeroch materskej školy,
 aktívne rozvíja svoje odborné profesijné kompetencie.
lenovia metodického zdruH-nia majú povinnos:
 zúastova sa na riadnych, príp. aj mimoriadnych zasadnutiach metodického
zdruWenia,
 plni závery a prípadné uznesenia prijaté na zasadnutiach metodického zdruWenia,
 aktívne sa podiea na svojom profesijnom rozvoji.



V základnej škole s materskou školou sa môWu zasadnutia metodického zdruWenia
organizova aj spolone (napr. s vychovávatemi školského klubu detí a uitemi 1. stupa),
ale aj osobitne v základnej škole a osobitne v materskej škole.
Dôl:Witou dokumentáciou spojenou s innos ou metodického zdruWenia (ktorú v súlade s
vyhláškou o materskej škole musia materské školy vies ) sú zápisnice zo zasadnutí
metodického zdruH-nia. Zápisnice zachytávajú:




priebeh,
obsah,
závery a prípadné uznesenia zasadnutia metodického zdruWenia.

Zápisnicu z rokovania metodického zdruHenia vypracúva zapisovate ka, urená
vedúcou metodického zdruWenia na zaiatku zasadnutia metodického zdruWenia.
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Zapisovateka zodpovedá za správnos, úplnos a objektívnos zápisnice. Aby zápisnica
obsahovala objektívny a úplný obraz o prerokúvaných odborných problematikách a aby
závery a prípadné uznesenia boli kompletné, za to zodpovedá aj    zápisnice,
ktorú urí vedúca metodického zdru3enia.
Zápisnica z rokovania metodického zdru3enia sa mô3e zaznamenáva do zošita (výber
vekosti formátu je na rozhodnutí vedúcej metodického zdru3enia, ale spravidla je to A4);
na papier, alebo sa píše na poítai. Zošit, v ktorom sa vedú zápisnice, má by riadne
oznaený a opeiatkovaný; ak sa zápisnica píše na papier – všetky strany majú by
oíslované, tak isto, ak sa píše v poítai, strany majú by tie3 oíslované. Odporúa sa, aby
zápisnica z rokovania metodického zdru3enia    
a) dátum konania zasadnutia,
b) program zasadnutia,
c) struný a výsti3ný záznam prerokúvaných odborných problematík,
e) struný záznam diskusie,
f) výsledky zasadnutia, alebo hlasovania o prípadných návrhoch uznesení,
g) závery a uznesenia,
h) meno a podpis zapisovateky a overovateky zápisnice,
i) podpis vedúcej metodického zdru3enia a podlhovastú peiatku školy,
j) podpis pedagogického zamestnanca/zamestnancov, ktorý nebol prítomný na zasadnutí
metodického zdru3enia a dodatone sa oboznámil s obsahom zápisnice,
k) prezennú listinu, ktorá obsahuje menný zoznam prítomných, neprítomných,
ospravedlnených, prizvaných hostí (pri prizvaných hosoch sa odporúa uvies aj názov
inštitúcie, v ktorej pracujú/ktorú zastupujú) a ich vlastnoruné podpisy.
,  "( z rokovania metodického zdru3enia +% !  *!, napr.
prezenná listina, ak nie je súasou zápisnice (spravidla vtedy, ak sa zápisnica nevedie
v zošite).
Zápisnica z rokovania metodického zdru3enia musí by *(     ka3dému
pedagogickému zamestnancovi materskej školy.
# ! ( !       vypracúva $ , )
"% .
  ) $! sa na základe vzájomnej dohody +%   
- "%*   !  - $(, ktoré sú im vzdialenosou,
alebo svojou profiláciou najbli3šie. Takéto, mo3no poveda, %) materské školy sa
riadia plánom innosti príslušného metodického zdru3enia. Pridr-3'ie jednotriednych
materských škôl k metodickým zdru3eniam viactriednych materských škôl ( síce 
%  (  , no tento akt mô3e prispie ku zvyšovaniu kvality
pedagogickej innosti v ka3dej materskej škole, z ktorej sú pedagogickí zamestnanci lenmi
takéhoto metodického zdru3enia a %  * , % ! - (
+% !  % ) " $  ) (   . Uiteky jednotriednych
materských škôl si takouto formou mô3u vymeni skúsenosti, napr. s tvorbou školských
vzdelávacích programov, s uitekami iných materských škôl. Zámerom takéhoto pridru3enia
je zamedzi odbornej, profesijnej izolácii uiteliek jednotriednych materských škôl.
V oblastiach, kde sú zriadené len jednotriedne materské školy, si pedagogickí zamestnanci
týchto materských škôl v rámci uritých samosprávnych celkov (napr. bývalých okresov)
mô3u zriadi tzv. ) ) "%, ktorého     -
( . Jednotlivé aktivity z plánu innosti takéhoto spoloného metodického
zdru3enia sa uskutoujú striedavo v materských školách zdru3ených v spolonom
metodickom zdru3ení. Odporúame, aby innos takéhoto spoloného metodického
zdru3enia viedla odborne zdatná uiteka, ktorú si spomedzi seba zvolia lenky spoloného
metodického zdru3enia.
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Zriadenie spoloného metodického zdruWenia nemá síce oporu v Hiadnom právnom
predpise, no jeho zriadenie, ciele a poslanie prispievajú ku zvyšovania kvality pedagogickej
innosti v kaWdej materskej škole, z ktorej sú pedagogickí zamestnanci lenmi takéhoto
spoloného metodického zdruWenia. Aktivity uskutoované v rámci spoloného
metodického zdruWenia sú astokrát jediným miestom, kde sa pedagogickí zamestnanci
jednotriednych materských škôl z danej oblasti stretnú, vymenia si vzájomne skúsenosti,
napr. s tvorbou školských vzdelávacích programov, s plnením, dosahovaním konkrétnych
výchovno-vzdelávacích cieov, i predvedú ukáWky konkrétnej výchovno-vzdelávacej innosti
s de mi.
Spoloné metodické zdruWenie sa stáva poradným a iniciatívnym orgánom riadite ky
3)Hdej materskej školy zdruH-nej v spolonom metodickom zdruH-ní. Odporúame, aby
riaditeky príslušných materských škôl, ktoré sú zdruWené v spolonom metodickom
zdruWení, informovali svojich zriaovateov o tejto aktivite s cieom, aby zriaovatelia
podporovali plnenie plánu innosti spoloného metodického zdruWenia.
16. 2 Doklad o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
Predprimárne vzdelanie získa die a v súlade s § 16 ods. 2 školského zákona absolvovaním
posledného roníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. 
Dokladom o získanom predprimárnom stupni vzdelania je osvedenie o absolvovaní
predprimárneho vzdelávania, ktoré sa vedie na tlaive schválenom ministerstvom školstva
v štátnom jazyku.
V materských školách, v ktorých sa výchova a vzdelávanie uskutouje v jazyku príslušnej
národnostnej menšiny, sa vedie dvojjazyne, a to v štátnom jazyku a v jazyku príslušnej
národnostnej menšiny.
Osvedenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania môWu vydáva len materské školy
zaradené v sieti škôl a školských zariadení ministerstva školstva.
Údaje na osvedení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa musia zhodova s údajmi
o die ati, uvedenými v osobnom spise die a a.
Za zhodu údajov a správnos vyplnenia osvedenia o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania zodpovedá riadite školy.
Na vydávanie osvedenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa vz ahuje vyhláška
MŠ SR . 326/2008 Z. z. o druhoch a náleWitostiach vysvedení a ostatných školských tlaív
vrátane spôsobov ich evidencie a uloWenia (alej len „vyhláška . 326/2008 Z. z.“).
Na osvedenie o absolvovaní predprimárneho vzdelania vydané materskou školou zriadenou
obcou, mestom alebo orgánom miestnej štátnej správy (krajským školským úradom) sa
v súlade s § 2 ods. 1 písm. k) vyhlášky . 326/2008 Z. z. umiestuje odtlaok úradnej
peiatky so štátnym znakom vyhotovený v ervenej farbe.
Osvedenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania vydané súkromnými a cirkevnými
materskými školami obsahujú štátny znak len ako podtla. Namiesto odtlaku úradnej
peiatky so štátnym znakom pouWívajú peiatku školy. V súlade s § 4 ods. 2 vyhlášky
. 326/2008 Z. z. materská škola vedie evidenciu vydaných osvedení.
Osvedenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa v materskej škole vydáva
na konci obdobia školského vyuovania s dátumom 30. jún príslušného kalendárneho roku.
V prípade, ak tento dátum vyjde napr. na sobotu alebo nedeu, vydáva sa s dátumom, ktorý
pripadne na posledný pracovný de pred týmto dátumom. Ak teda v niektorý školský rok
pripadne 30. jún napr. na nedeu, v tom školskom roku sa osvedenie vydá s dátumom
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28. jún. Deti, ktorým bolo vydané osvedenie, môWu navštevova alej materskú školu aW
do konca príslušného školského roku, t. j. do 31 augusta.
Vydaniu osvedenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania nepredchádza Wiadne
hodnotenie die a a. Rovnaké osvedenie získavajú deti absolvujúce beWnú materskú školu,
ako aj deti absolvujúce špeciálnu materskú školu, alebo ktoré boli vzdelávané v špeciálnej
triede beWnej materskej školy.
Ak die a navštevuje v priebehu posledného roníka materskej školy aj materskú školu pri
zdravotníckom zariadení, osvedenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania mu vydá
kmeová materská škola, ktorú navštevuje v ase, ke nie je umiestnené v zdravotníckom
zariadení. Materská škola pri zdravotníckom zariadení nemá oprávnenie na vydávanie
osvedenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
Osvedenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania podpisuje riadite školy. Podpis
riaditea musí by vlastnoruný.
V prípade, We je materská škola súas ou základnej školy s materskou školou, podpisuje
osvedenie riadite základnej školy s materskou školou.
Na osvedenie vydané materskou školou sa uvádza názov materskej školy, napr. Materská
škola, Zákamenné 28 a umiestuje sa na om odtlaok úradnej peiatky so štátnym znakom
vyhotovený v ervenej farbe s názvom materskej školy v tvare napr. Materská škola,
Zákamenné 28.
Na osvedenie vydané základnou školou s materskou školou sa uvádza názov školy, napr.
Základná škola s materskou školou, Zálesie 31 a umiestuje sa na om odtlaok úradnej
peiatky so štátnym znakom vyhotovený v ervenej farbe s názvom školy v tvare napr.
Základná škola s materskou školou, Zálesie 31.
Súas ou siete škôl a školských zariadení sú aj spojené školy. Spojené školy sa vnútorne
lenia na organizané zloWky, ktorými sú školy do tejto školy spojené. Na osvedenia
o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa v súlade s § 20 ods. 3 zákona . 596/2003
Z. z. uvádza len príslušný druh a typ školy, ktorá je organizanou zlDWkou spojenej školy.
Z uvedeného teda vyplýva, We na osvedení o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
vydanom spojenou školou sa uvádza len názov materskej školy8 a poJWíva sa odtlaok
úradnej peiatky so štátnym znakom s názvom materskej školy (ak je spojená škola
súkromná, alebo cirkevná, osvedenie obsahuje štátny znak len ako podtla).
Vzhadom na to, We osvedenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania je verejnou
listinou, nemoWno na om robi opravy. V prípade, We sa pri vypisovaní osvedenia riaditeka
pomýli, skartuje ho a vypíše nové osvedenie.
De om, o ktorých materská škola vie, We budú ma odloWené plnenie povinnej školskej
dochádzky a budú navštevova materskú školu aj v nasledujúcom školskom roku, sa
osvedenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania nevydáva.
Ak materská škola v riadnom termíne vydá die a u osvedenie o absolvovaní
predprimárneho vzdelávania a zákonní zástupcovia sa, napr. v priebehu júla alebo augusta
rozhodnú poWiada riaditea príslušnej základnej školy, do ktorej bolo die a po zápise prijaté
na plnenie povinnej školskej dochádzky, o odloWenie plnenia školskej dochádzky, takéto
die a potom v nasledujúcom školskom roku opätovne dostane osvedenie o absolvovaní
predprimárneho vzdelávania, samozrejme za predpokladu, We bude celý rok navštevova
materskú školu a teda opätovne absolvuje posledný roník vzdelávacieho programu odboru


8 V prípade, We je organizanou zloWkou spojenej školy základná škola s materskou školou, na osvedení sa uvádza názov
základnej školy s materskou školou.
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vzdelávania v materskej škole. O tejto skutonosti sa urobí záznam v osobnom spise
die a a.
Obdobne sa situácia rieši aj vtedy, ak die a riadne nastúpi na plnenie povinnej školskej
dochádzky do základnej školy, ale v priebehu prvého polroka školského roka sa dodatone
zistí, We nedosiahlo školskú spôsobilos , môWe riadite základnej školy v súlade so školským
zákonom rozhodnú o dodatonom odloWení plnenia povinnej školskej dochádzky. Ak takéto
die a navštevuje potom materskú školu, tieW opätovne dostane osvedenie o absolvovaní
predprimárneho vzdelávania. Aj o tejto skutonosti sa urobí záznam v osobnom spise
die a a.
Osvedenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania sa vypisuje modrou farbou, plniacim
perom alebo iným perom. Vypisuje sa písaným písmom, alebo tie materské školy, ktoré majú
licenciu zo ŠEVTu vypisujú osvedenie prostredníctvom poítaa.
16. 3 Spolupráca, kooperácia materskej školy s rodinou
Spolupráca, kooperácia, partnerstvo sú pojmy, ktoré rezonujú medzi dvomi inštitúciami –
materskou školou a rodinou. Spolupráca materskej školy a rodiny má svoje trvalé,
opodstatnené a niím nenahraditené miesto. Optimalizácia tohto vz ahu predpokladá, aby
spolupracujúce subjekty poznali a navzájom rešpektovali svoje práva a povinnosti, ktoré im
vyplývajú z ich spoloenského a právneho postavenia v spolonosti.
Spolupráca rodiny a materskej školy kontinuálne s vývojom spolonosti menila svoje formy
i obsah. Koncom roka 1999 došlo k oddeleniu právnej spätosti týchto dvoch subjektov.
Problematiku práv a povinností rodiov a ich zodpovednos za starostlivos o deti upravuje
zákon o rodine, ktorý uruje základné východiská pre spoluprácu rodiny a materskej školy.
V súasnosti sú aktuálne dve alternatívy právneho usporiadania vzniku a pôsobnosti
rodiovskej organizácie:
1. Obianske zdruWenie rodiov ako len Slovenskej rady rodiovských zdrJW:C`9
2. Rodiovská organizácia ako samostatné obianske zdruWenie10
Obianske zdruWenia rodiov vo svojej innosti v súasnosti vychádzajú z princípov +!
  # (!, ktoré ustanovuje Ústava Slovenskej republiky (l. 29). Vznikajú
a innos vyvíjajú na základe dobrovonosti a ich konštituovanie nie je podmienené
povolením Wiadneho štátneho orgánu. Spolupráca materskej školy a obianskeho zdruWenia
rodiov je reprezentovaná innos ou zameranou na oblas výchovy a vzdelávania
a ekonomickú oblas .
Rivot v materskej škole má svoju dynamiku, ktorá býva obohatená o rôzne aktivity.
Spolupráca materskej školy a rodiny môWe by formálna a neformálna. MôWe sa realizova
ako individuálna a kolektívna. MôWe sa realizova formou osobného kontaktu alebo
písomnou formou a mbWe obsahova tradiné a netradiné aktivity.
Formálna spolupráca:
 prvá návšteva v materskej škole,
 úvodná informatívna schôdza, plenárna schôdza, triedne schôdzky zdruWenia rodiov,


9Informácie o innosti SRRZ sú dostupné na adrese: Slovenská rada rodiovských zdruWení, OkruWná 18, 058 01 Poprad, email: srrz@srrz.sk.
10 Podrobnosti o podmienkach vzniku, poslaní a registrácii obianskych zdruWení sú uvedené v zákone . 83/1990 Zb. v znení
neskorších predpisov.
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návštevy v rodinách,
vyJWívanie špecializovaných miestností (miestnos
terapeutická miestnos – Snoozelen a pod.),
darovanie 2 % z daní,
získavanie dotácií formou projektov.

pre rodiov, detská kniWnica,

Neformálna spolupráca:
 rozhovory v ase príchodu/odchodu detí do/z materskej školy,
 telefonický rozhovor,
 stretnutia rodiov a uiteov (vyuWívanie odborného potenciálu rodiov – prednášky,
semináre, krúWková innos ), dni otvorených dverí,
 oslavy, výlety, slávnosti, besiedky, športové podujatia, tvorivé dielne, spoloné brigády,
 putujúca bábka z rodiny do rodiny – denník aktivít detí a ich rodiov poas víkendu
(vzájomné spoznávanie rodín prostredníctvom bábky a písania spoloného denníka
v konkrétnej triede),
 skvalitovanie materiálno-technickej základne materskej školy (modernizácia uebných
pomôcok, revitalizácia prostredia materskej školy – interiér, exteriér a pod.),
 letáiky, príruky, informané bulletiny,
 názorná agitácia (nástenky – informané, tematické a pod.), školské asopisy,
 oznamy a zápisníky,
 individuálne záznamníky,
 schránka s návrhmi,
 hodnotiace správy.
Uite ka materskej školy by mala by spôsobilá:
 motivova rodiov a iniciova vzájomnú spoluprácu,
 vytvori rovnocenné partnerstvo pri výchove a vzdelávaní die a a,
 poskytnú odborné rady a pomoc rodiom,
 dokáza usmerni rodiovskú výchovu,
 pomôc hada východiská pri riešení problémových výchovných situácií,
 diagnostikova rodinu a rodiov detí,
 rešpektova rodiovské kompetencie.
Základom pre dobré vzájomné vzahy materskej školy a rodiny sú predovšetkým:
 komunikácia,
 vzájomný rešpekt,
 akceptovanie rozdielov,
 záujem o dobro die a a.
Kvalitatívna úrove spolupráce materskej školy s rodinou je v prvom rade podmienená
úrovou profesionálnej etiky a stupom osobnostnej zrelosti konkrétnych osôb
pedagogického kolektívu školy.
Prostredníctvom komunikácie s rodimi uitelia zhrom)Hujú informácie o 3)Hdom
dieati v triede.
Uiteka materskej školy sa stretáva s rodiom/zákonným zástupcom die a a:
 pri rannom preberaní a popoludajšom odovzdávaní die a a,
 na vopred dohodnutých oficiálnych stretnutiach, rodiovských zdruWeniach,
 na akciách organizovaných materskou školou pre rodiov – vystúpenia, brigády, výlety,
športové podujatia at.,
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náhodne na ulici, v obchode, v kine, na spoloenskom podujatí at.,
ak rodi iniciuje kontakt s uiteom.

Je ve mi dôl-Hité, aby sme viedli rozhovor o najlepšie. Ak chceme, aby bol rozhovor
s rodiom efektívny, odporúa sa:
 Vytvori „neuponáhané“ ovzdušie a maximálne súkromie.
 Usadi rodia pohodlne.
 Zaína rozhovor pozitívnym hodnotením die a a, aj ke chceme rodia upozorni na
jeho nedostatky.
 Hodnoti osobnos die a a len pri pozitívnom obsahu informácie.
 Vyjadrova sa konkrétne, nehovori všeobecne.
 Navrhova riešenia problémov vo forme prosby alebo EDWiadavky, nie vo forme
podmienkovej otázky.
 ZdrWiava sa akýchkovek devalvaných prejavov voi rodiovi.
Poas rozhovoru nezabudnite na to, H-
 rodi má tendenciu svoje die a bráni a obhajova ,
 rodi vidí na svojom die ati podstatne menej chýb ako my,
 dôl:Witá je sila kaWdého vášho slova,
 kaWdý rodi si zaslúWi rovnako dlhý as na individuálnu konzultáciu.
Nie všetci rodiia sú aktívni a cítia svoje spojenie s materskou školou. Väšina z nich stále
vníma uiteky ako profesionálov, ktorí majú absolútnu kontrolu nad výchovou a vzdelávaním
ich detí. Preto nevyhadávajú moWnos zapojenia sa do diania materskej školy. I ke sú
asto kritickí alebo nespokojní, vnímajú materskú školu s odstupom. Preto je úlohou
a povinnos ou materskej školy vtiahnu týchto rodiov k väšej participácii na výchove
a vzdelávaní.
ZdruWenie Orava definuje tri nasledovné roviny spolupráce materskej školy a rodiny:
Minimálna rovina&spoíva v pomoci pri akciách organizovaných materskou školou, o ktorú
Wiadajú uiteky. Táto rovina je základná, slúWi na konkrétne ciele, na nej moWno budova
vyššiu participáciu rodiny na výchove a vzdelávaní. Úspešnos spolupráce predpokladá
zapojenie o najväšieho potu rodiov uW na tejto minimálnej úrovni.
Partnerská rovina – spoíva v dobrovonej pravidelnej pomoci na báze rodi/dobrovoník.
Pomáha uiteke, napr. xeroxovaním materiálov potrebných na výchovno-vzdelávaciu
innos ; vypoW>iavaním kníh v kniWnici, ako dozor pri exkurziách, výletoch, môWe sa zapoji
do doplnkových aktivít. Na tejto úrovni môWu participova aj lenovia Rady školy a zdruWenia
rodiov (napr. organizovanie podujatí s cieom získania finanných prostriedkov, darovanie
2 % z daní, vypracovávanie projektov at.).

Rozhodovacia rovina – je naj aWšou rovinou spolupráce. Rodiia majú právo rozhodova
o výchove a vzdelávaní svojich detí. Úspešnos spolupráce na tejto úrovni si vyWaduje
vzájomnú úctu, znalos problematiky a vymedzenie vzájomných zodpovedností s akcentom
na rozvojové moWnosti die a a.
NEPREHLIADNITE: V podmienkach materských škôl odporúame vyuWíva poda vlastných
podmienok všetky formy spolupráce. Efektívne je tieto formy strieda a vychádza
z aktuálnych potrieb rodiny a materskej školy.
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Aby bola spolupráca obojstranne efektívna, odporúa sa:
 snaW> sa spozna štýl rodinnej výchovy,
 rešpektova úlohu rodia,
 hovori s rodimi o vzájomných oakávaniach,
 podporova úas rodiov na výchove a vzdelávaní,
 pokúsi sa zapoji do spolupráce všetkých lenov rodiny,
 zamera sa na prednosti rodín a poskytova im objektívnu spätnú väzbu,
 podnecova rodiov k úasti na stretnutiach,
 posilova spoluprácu vNJWívaním rôznych stratégií – bute tvoriví a prJWCí,
 necha rodiov aby sa samí rozhodli, akým spôsobom budú spolupracova ,
 zachova diskrétnos a etiku vzájomných vz ahov.
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$# &.&("*B #.*3,$-2B"(  <*.+6 )$ 1H!.0 /E1.,-I"' #.*3,$-2.4  *2.0I,( 1  0( #(
/0."$1 4I"'.46  47#$+B4 -(   1H!.0 /E1.,-.12E  /.#  *2.0I"' 46#B4  <*.+ 
4$0$)-D+(12(-6 0.7'.#-32( 
Pedagogická dokumentácia sa vedie 4<2B2-.,) 76*3. V školách, v ktorých sa uskutouje
výchova a vzdelávanie v jazyku národnostných menšín, sa pedagogická dokumentácia školy
vedie #4.)) 76-$, a to 4 <2B2-., ) 76*3  4) 76*3 /0E1+3<-$) -B0.#-.12-$) ,$-<(-6.
Uvedené sa týka všetkej pedagogickej dokumentácie uvedenej v § 11 školského zákona.
V materskej škole sa v súlade so školským zákonom vedie nasledovná pedagogická
dokumentácia:






triedna kniha,
osobný spis dieaa,
školský poriadok,
plán výchovno-vzdelávacej innosti,
plán práce materskej školy.

V súlade s § 11 ods. 5 školského zákona (vo väzbe na § 9 ods. 2 vyhlášky o materskej
škole) sa 20($#-  *-(' a .1.!-I 1/(1 #($  vedie -  2+ (4$ 1"'4B+$-.,
,(-(12$0124.,.
$# &.&("*B#.*3,$-2B"( školy je 1H 1.30$&(120 2H06 poda osobitného predpisu1.
 +<( #.*3,$-2B"( <*.+6)$1H!.0#.*3,$-2.4 *2.0I,(1 7 !$7/$3)$.0& -(7B"( 
0( #$-($<*G+ 
alšiu dokumentáciu škôl v súlade s § 11 ods. 10 školského zákona tvorí najmä:
a) návrh na prijatie Oiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej
školy, do špeciálnej materskej školy, do základnej školy a do strednej školy,
b) správa zo psychologického alebo špeciálno-pedagogického vyšetrenia,
c) písomné vyjadrenie k školskému zaleneniu,
d) individuálny výchovno-vzdelávací program individuálne zaleneného Oiaka,
e) štatút školského zariadenia,
f) organizaný poriadok,
g) zoznam škôl a školských zariadení, s ktorými školské zariadenie spolupracuje.
alšia dokumentácia poda odseku 10 písm. a), b), c) a d) sa vedie na tlaivách, ktoré
schvauje ministerstvo školstva.
alšia dokumentácia poda odseku 10 je súasou registratúry poda osobitného predpisu1.
Vykonávacím predpisom k školskému zákonu vo vzahu k materským školám je vyhláška
o materskej škole. V § 9 vyhlášky o materskej škole sa nachádzajú podrobnosti
o pedagogickej dokumentácii a alšej dokumentácii súvisiacej s riadením materskej školy.
V súlade s § 9 ods. 4 vyhlášky o materskej škole alšiu dokumentáciu materskej školy tvoria:
a)
b)
c)
d)
e)
1

zápisnice z rokovania pedagogických rád a iných porád, metodických zdruOení,
správy z kontrolnej innosti štátnej školskej inšpekcie,
roný plán vnútornej kontroly školy,
prehad o usporiadaní denných inností v materskej škole (denný poriadok),
hodnotenia detí a zamestnancov materskej školy,

Zákon . 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
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f) evidencia pracovného asu zamestnancov poda osobitného zákona,
g) evidencia úrazov detí a úrazov zamestnancov,
h) prehad o rozsahu vyuovacej innosti a odbornej spôsobilosti pedagogických
zamestnancov,
i) plán alšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,
j) dokumentácia spojená s organizovaním výletov, exkurzií, výcvikov, saunovania a iných aktivít,
k) evidencia pošty,
l) rokovací poriadok pedagogickej rady,
m) pracovný poriadok zamestnancov,
n) evidencia inventára,
o) registratúrny poriadok.
.*3,$-2B"(3 4, 2$01*I"' <*.+B"' ,31E /.4(--$ 4($1 * =#B 0( #(2$*   .3
/.4$0$-E7 ,$12- -"( 
Pedagogická dokumentácia sa musí vyp a tak, !6 )3 -$!.+. ,.=-D ,$-(. Nie je
prípustné škrta v nej, prepisova, gumova, bieli at . Opravy sa v súlade s vyhláškou
o materskej škole vykonávajú opravou chybného údaja s dátumom opravy a podpisom
osoby, ktorá opravu urobila.

0($#- *-(' 
Triedna kniha je dokumentácia, ktorá sa vedie v kaOdej triede. Záznamy v nej:
 odráOajú celodenné výchovno-vzdelávacie pôsobenie uiteliek,
 sa vedú denne, osobitne kaOdou uitekou vyuujúcou v danej triede,
 majú by úhadné, gramaticky a štylisticky správne,
 majú strune a zrozumitene vyjadrova ciele a obsah výchovno-vzdelávacej innosti
realizovanej v jednotlivých organizaných formách denného poriadku,
 predstavujú zhrnutie, prostredníctvom ktorých inností sa plnili výchovno-vzdelávacie
ciele a v ktorých organizaných formách denného poriadku,
 sa vedú 4,(-3+., 1$, lebo svedia o uO zrealizovanej innosti.
Zápisy v triednej knihe sa píšu jednofarebne, do triednej knihy sa nekreslí. Povinnosou
riaditeky je triedne knihy pravidelne kontrolova. Správnos a úplnos zápisov v triednej
knihe pravidelne kontroluje aj triedna uiteka.
Triedna kniha musí by opatrená okrúhlou peiatkou so štátnym znakom.

1.!-I1/(1#($  
Osobný spis dieaa patrí k dokumentácii, ktorú materské školy do prijatia školského zákona
neviedli. Materské školy vemi dôverne poznajú 84(#$--D+E12*6:, ktoré sa v materských
školách viedli pomerne vea rokov. Avšak ich vedenie -$, +. ./.03 ani v uO neplatnej
vyhláške MŠ a V SR . 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších
predpisov, ani v teraz platnej vyhláške o materskej škole.
Ustanovením povinnosti vies osobný spis dieaa sa dosiahlo to, Oe všetky osobné údaje
o dieati a jeho zákonných zástupcoch, ktoré materské školy môOu získava a spracúva, sa
nachádzajú v jednej dokumentácii.
Povinnos vies osobný spis dieaa má kaOdá materská škola zaradená v sieti škôl
a školských zariadení. Túto povinnos má od 1. septembra 2008. Osobný spis sa vedie pre
kaOdé diea, ktoré zaalo dochádzku do materskej školy od 1. septembra 2008.
.*3,$-2B"( ..12 2-I"'#$."'1 4$#($/.# #.42$#6/+ 2-D'./0B4-$'.12 43 
Školský zákon neukladá materským školám povinnos ma zavedený osobný spis pre deti,
ktoré navštevovali materskú školu pred 1. septembrom 2008, ale ani nezakazuje vies
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osobný spis dieau, ktoré navštevovalo materskú školu uO pred nadobudnutím úinnosti
školského zákona.
Spôsob a obsah vyp ania osobného spisu dieaa je uvedený v prílohe . 9.
Do osobného spisu sa zakladajú, napr. aj informované súhlasy zákonných zástupcov (napr.
s úasou dieaa v škole v prírode), na výlete, exkurziách a alších aktivitách, na ktoré sa
informovaný súhlas v zmysle platnej legislatívy vyOaduje. Zakladá sa do napr. aj
splnomocnenie zákonného zástupcu na prevzatie dieaa z materskej školy inou osobou,
príp. aj alšie potvrdenia, ktoré zákonní zástupcovia predkladajú materskej škole v súlade
so školským poriadkom alebo vyhláškou o materskej škole.
Osobný spis moOno chápa ako akési /.02%F+(..#($ 2( a jeho zákonných zástupcoch.
Osobný spis musí by zabezpeený tak, aby do neho nemohli nahliadnu osoby, ktoré
nemajú na to oprávnenie.

9*.+1*I/.0( #.*
Riaditeka materskej školy v súlade s § 153 školského zákona vydáva školský poriadok
po prerokovaní s orgánmi školskej samosprávy (t. j. s radou školy) a v pedagogickej rade.
9*.+1*I/.0( #.* 3/0 43)$ - ),C/.#0.!-.12(.:
 výkone práv a povinností detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlách
vzájomných vzahov a vzahov s pedagogickými zamestnancami materskej školy,
 prevádzke a vnútornom reOime materskej školy,
 podmienkach na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred
sociálnopatologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím,
 podmienkami nakladania s majetkom, ktorý materská škola spravuje, ak tak rozhodne
zria ovate.
Poda aktuálnych potrieb konkrétnej materskej školy môOe školský poriadok obsahova aj
podrobnosti o iných dôl4Oitých skutonostiach. Školský poriadok zverejní riaditeka
na verejne prístupnom mieste v materskej škole, preukázateným spôsobom s ním oboznámi
zamestnancov a deti a informuje o jeho vydaní a obsahu zákonných zástupcov detí.
Riaditeke materskej školy =( #-  +$&(1+ 2E4  -$3*+ #B /.4(--.1 /0$0.*.4  <*.+1*I
/.0( #.*1.70( .4 2$.,.
Riaditeka materskej školy pri vypracúvaní školského poriadku prihliada na to, i:
 je materská škola právnická osoba (i má právnu subjektivitu) alebo
 nie je právnická osoba (i nemá právnu subjektivitu).
TaktieO prihliada aj na skutonos:
 i je materská škola napr. súasou základnej školy,
 organizanou zloOkou spojenej školy, alebo aj na to,
 i ide o materskú školu, ktorá má alokované pracoviská.
Školský poriadok je riaditeka /.4(--B74$0$)-( na verejne prístupnom mieste v materskej
škole a /0$3*B7 2$-I,1/G1.!.,1-E,.!.7-B,( zamestnancov a deti a (-%.0,.4 
.)$'.46# -E .!1 '3 zákonných zástupcov detí.
Kiadny právny predpis presne neustanovuje štruktúru, ani rozsah školského poriadku.
Vhodné je, ak obsahuje:
(23+-H120 -3 *2.0B.!1 '3)$
 názov materskej školy,
 názov interného predpisu, t. j. Školský poriadok,
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 meno, funkciu a podpis spracovatea školského poriadku, dátum jeho vypracovania,
 dátum prerokovania školského poriadku v rade školy a podpis predsedu rady školy, príp.
ním povereného lena rady školy,
 dátum prerokovania školského poriadku v pedagogickej rade (pravdivos tohto dátumu sa
overuje poda zápisnice z pedagogickej rady),
 dátum vydania školského poriadku (nasleduje po dátumoch potvrdzujúcich jeho
prerokovanie v rade školy a v pedagogickej rade).
A4.#-D312 -.4$-( 
Obsahujú úel vydania školského poriadku, pojmy a prípadne skratky pouOité v školskom
poriadku. Uvedie sa dôvod vydania, prípadne odvolanie sa na právne predpisy, na základe
ustanovenia ktorých sa školský poriadok vydal. Charakterizuje sa úel, ktorý sa vydaním
školského poriadku sleduje (t. j. Oe upravuje podrobnosti o...).
 #0.<*.+1*D'./.0( #*3 4+ 12-I2$52
Školský poriadok sa spravidla lení na jednotlivé lánky. V tejto asti sa uvádzajú
podrobnosti o skutonostiach uvedených v § 153 školského zákona ako aj o ostatných
dôl4Oitých skutonostiach významne ovplyvujúcich vnútorný chod materskej školy, vzahy
vo vnútri materskej školy, at .
B4$0$-D312 -.4$-( 
V školskom poriadku sa uvedie jeho záväznos a okruh zamestnancov a osôb, ktorí sa ním
majú riadi.
Školský poriadok materskej školy je /+ 2-I # ., 46# -( . V prípade, ak sa v materskej
škole vypracúva nový školský poriadok, ktorým sa ruší predchádzajúci školský poriadok
uvádza sa 274  #$0.& -B *+ 373+ , ktorá obsahuje zrušovacie ustanovenie v prípade, Oe
vydaním školského poriadku sa ruší alebo mení predchádzajúci školský poriadok.
V závere školského poriadku sa odporúa uvies zoznam všeobecne záväzných právnych
predpisov, predpisov napr. zria ovatea materskej školy a literatúry pouOitých pri tvorbe
školského poriadku.
Táto as obsahuje aj zoznam príloh školského poriadku (ak ich školský poriadok obsahuje)
s presným názvom kaO3ej prílohy.
.#/(1.4I 'B0.* je as školského poriadku na ktorú sa podpisujú zamestnanci, ktorí sú
povinní preukázatene sa oboznámi so školským poriadkom. Podpisový hárok je aj
súasou kaOdej zmeny školského poriadku.
Školský poriadok by mal by vypracovaný :
 prehadne,
 výstiOne,
 jednoznane.
V súlade s tým, o je uvedené vyššie, školskýporiadok by mal obsahova:
 .7/0 ".4 -D/0B4  /.4(--.12(#$2E ("'7B*.--I"'7B123/".44, 2$01*$)<*.+$
Je potrebné dobre si premyslie spracovanie práv a povinností detí a najmä zamestnancov
a rodiov/zákonných zástupcov detí. Predíde sa tým moOným konfliktom a nedorozumeniam
najmä pri riešení konfliktných situácií súvisiacich s dochádzkou detí do materskej školy, príp.
situácií, kedy je potrebné rieši alšie pokraovanie dieaa v predprimárnom vzdelávaní,
príp. 0.7'.#-H./0$# 1-.,3*.-$-E /0$#/0(,B0-$'.47#$+B4 -( .
Táto as školského poriadku by teda mala obsahova 0.7/0 ".4 -D nasledovné práva
a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov (uvedené v § 144 školského zákona)
/0(1/G1.!$-D- *.-*0D2-$/.#,($-*6 materskej školy (zdôrazujeme, Oe nemá ís o ich
doslovný prepis, ale rozpracovanie na konkrétne podmienky).
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0B4.- 
 rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
 bezplatné vzdelanie pre deti, ktoré majú rok pred plnením povinnej školskej dochádzky
v materských školách,
 vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom školským
zákonom,
 individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a moOnosti, nadanie a zdravotný stav
v rozsahu ustanovenom školským zákonom,
 úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 poskytovanie poradenstva a sluOieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 výchovu a vzdelávanie v bezpenom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom,
zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 slobodnú vobu doplnkových aktivít a krúOkov,
 úctu k svojej osobe a na zabezpeenie ochrany proti fyzickému, psychickému
a sexuálnemu násiliu,
 informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkov,
 výchovu a vzdelávanie s vyuOitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú
potrebám dieaa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, a na vytvorenie
nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie um>Oujú,
 ?>COívanie špeciálnych didaktických a kompenzaných pomôcok; nepoujúce deti majú
právo na vzdelávanie s pouOitím posunkovej rei nepoujúcich ako ich prirodzeného
komunikaného prostriedku; nevidiace deti majú právo na výchovu a vzdelávanie
s pouOitím Braillovho písma; deti s narušenou komunikanou schopnosou majú právo na
výchovu a vzdelávanie prostredníctvom náhradných spôsobov dorozumievania.
.4(--.12(#$2E
 neobmedzova svojím konaním práva ostatných detí zúastujúcich sa výchovy
a vzdelávania,
 dodrOiava školský poriadok školy,
 chráni, v medziach svojich schopností a moOností, pred poškodením majetok materskej
školy, ktorý škola vyuOíva na výchovu a vzdelávanie,
 chráni pred poškodením uebné pomôcky,
 kona tak, aby neohrozovali svoje zdravie a bezpenos, ako aj zdravie a bezpenos
alších detí zúastujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 cti si, v medziach svojich schopností a moOností, udskú dôstojnos ostatných detí
a zamestnancov materskej školy.
Rodiia/zákonní zástupcovia majú právo vybra si pre svoje diea materskú školu
zodpovedajúcu schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záubám dieaa, jeho
vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú vobu
materskej školy si môOu rodiia/zákonní zástupcovia uplatova len v súlade s moOnosami
výchovno-vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky.

.#(( 7B*.--E7B123/".4( , )H/0B4.
 Oiada, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v škole poskytovali deom informácie
a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súasným poznaním sveta, a v súlade
s princípmi a ciemi výchovy a vzdelávania poda školského zákona,
 oboznámi sa so školským vzdelávacím programom materskej školy a školským
poriadkom,
 by informovaní o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieaa,
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 na poskytnutie poradenských sluOieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieaa,
 zúastova sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeky materskej
školy,
 vyjadrova sa ku školskému vzdelávaciemu programu materskej školy prostredníctvom
orgánov školskej samosprávy (teda rady školy).
.#(( 7B*.--E7B123/".4( 1H/.4(--E
 dodrOiava podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieaa urené školským
poriadkom,
 dba na sociálne a kultúrne zázemie dieaa a rešpektova jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby,
 informova materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieaa, jeho
zdravotných problémoch alebo iných závaOných skutonostiach, ktoré by mohli ma vplyv
na priebeh výchovy a vzdelávania,
 nahradi škodu, ktorú diea úmyselne zavinilo.
Je vemi dôleOité, aby v školskom poriadku bolo zdôraznené, Oe výkon práv a povinností
vyplývajúcich zo školského zákona musí by v súlade s dobrými mravmi, a Oe nikto nesmie
tieto práva a povinnosti z=4COíva na škodu druhého dieaa.
V tejto asti školského poriadku by mali by rozpracované aj pravidlá vzájomných vzahov
s pedagogickými zamestnancami a alšími zamestnancami materskej školy.
  .#0.!-$0.7/0 ".4 -H/0$4B#7*3 4-H2.0-I0$=(,, 2$01*$)<*.+6
Táto as školského poriadku má obsahova konkrétne podrobnosti (zohadujúce špecifiká
danej materskej školy) o:
 podrobnostiach o prijímaní na predprimárne vzdelávanie (vrátane konkrétnych podmienok
prijímania detí, ktoré nesmú by v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi),
 ukonení a predasnom ukonení predprimárneho vzdelávania (v tejto asti je potrebné,
aby riaditeka podrobne a konkrétne rozpracovala, o bude predchádza napr. vydaniu
rozhodnutia o prerušení dochádzky dieaa do materskej školy, príp. vydaniu rozhodnutia
o predasnom ukonení predprimárneho vzdelávania – dôvody , kvôli ktorým bude môc
riaditeka rozhodnú o predasnom ukonení predprimárneho vzdelávania dieaa
(v súlade s § 5 ods. 14 písm. d) zákona . 596/2003 Z. z.) musia by v školskom poriadku
jednoznane vyšpecifikované),
 adaptanom a diagnostickom pobyte,
 výchove a vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
 postupe materskej školy a povinnostiach rodiov/zákonných zástupcov v prípade, ak sa
špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieaa prejavia po jeho prijatí do materskej
školy,
 prevádzke materskej školy2 vrátane prevádzky poas letných prázdnin,
 podmienkach úasti rodiov/zákonných zástupcov na výchove a vzdelávaní,
 konzultaných hodinách vedúcich zamestnancov materskej školy (riaditeky, zástupkyne
riaditeky, vedúcej školskej jedálne),
 organizácii tried a vekovom zloOení detí v nich,
 prevádzke tried; schádzaní a rozchádzaní detí,
 dennom poriadku jednotlivých tried (rozpise denných inností),
 dochádzke detí do materskej školy, odhlasovaní a ospravedlovaní neprítomnosti dieaa
na výchove a vzdelávaní,
 preberaní a odovzdávaní detí (vrátane splnomocnenia iných osôb na prebratie dieaa
z materskej školy v súlade s platnými právnymi predpismi),
2 as

prevádzky materskej školy je riaditeka v súlade s § 2 ods. 6 vyhlášky o materskej škole povinná prerokova s rodimi
a da ho odsúhlasi zria ovateovi.
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organizácii v šatni, v umyvárni,
poskytovaní stravovania,
organizácii pobytu vonku,
organizácii odpoinku,
krúOkovej innosti, pobyte detí v škole v prírode, výletoch, exkurziách, saunovaní,
športových výcvikoch a alších doplnkových aktivitách,
úasti detí na súaOiach,
poskytovaní pedagogickej praxe študentkám stredných odborných škôl a vysokých škôl
pripravujúcich budúce uiteky materských škôl (túto as len v prípade, ak materská
škola takúto prax poskytuje),
úsporných opatreniach v prevádzke (vyšpecifikova okolnosti, za ktorých sa obmedzuje
z celodennej výchovy a vzdelávania na poldennú, príp. z dvoch tried na jednu at .), alebo
prerušuje prevádzka (chrípkové obdobie, problémy s dodávkou energií, vody at .),
platbe príspevku na iastonú úhradu výdavkov materskej školy (v súlade so všeobecne
záväzným nariadením obce),
platbe za iastonú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov
na nákup potravín poda vekových kategórií,
postupe a sankciách pri porušovaní školského poriadku rodimi/zákonnými zástupcami
detí (priom najzávaOnejšou sankciou je vydanie rozhodnutia o predasnom ukonení
predprimárneho vzdelávania) ,
alších špecifikách súvisiacich s prevádzkou a vnútorným reOimom materskej školy.

  .#,($-*6 /0$ 7 (12$-($ !$7/$-.12( ."'0 -6 7#0 4(  #$2E ("' ."'0 -6 /0$#
1."(B+-. / 2.+.&("*I,() 4,( #(1*0(,(-B"(.3 +$!.-B1(+E,
V tejto asti sa uvedú podrobnosti o spôsobe, ako bude materská škola vo výchove
a vzdelávaní:
 prihliada na základné fyziologické potreby detí,
 vytvára podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálnopatologickým javom,
 zaisova bezpenos a ochranu zdravia detí,
 poskytova nevyhnutné informácie na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia detí,
 vies evidenciu školských úrazov detí, ktoré sa stali poas výchovno-vzdelávacej innosti
a poas aktivít a inností organizovaných školou (vrátane vyhotovovania záznamu
o školskom úraze).
  .#,($-*67 .!"'B#7 -( 1, )$2*.,, 2$01*$)<*.+6
V tejto asti sa uvedú podrobnosti o spôsobe zaobchádzania s majetkom materskej školy
v súlade s usmerneniami a pokynmi zria ovatea materskej školy.
/G1.!7 7- ,$-B4 -( 7,($-4<*.+1*.,/.0( #*3
V prípade, ak sa ukáO4, napr. na základe zmien v právnych prepisoch, príp. po vydaní
nových usmernení a pokynov zria ovatea, príp. na základe zistení Štátnej školskej
inšpekcie, Oe je potrebné niektoré asti školského poriadku zmeni alebo vypusti, odporúa
sa realizova to formou dodatkov, ktoré sa íslujú od 1 po X. V prípade, Oe by poet dodatkov
robil školský poriadok neprehadným a málo výstiOným, odporúa sa vyda nový školský
poriadok, samozrejme s uvedením 274  #$0.& -$) *+ 373+6, ktorá bude obsahova
zrušovacie ustanovenie v tom zmysle, Oe vydaním nového školského poriadku sa ruší
predchádzajúci školský poriadok vrátane všetkých jeho dodatkov.
Aby školský poriadok plnil svoje poslanie, musí by vypracovaný v súlade s platnými
všeobecne záväznými predpismi ako i predpismi a usmerneniami zria ovatea materskej
školy.
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+B-4I"'.4-. 47#$+B4 "$)(--.12(
Problematika vedenia plánu výchovno-vzdelávacej innosti je podrobne rozpracovaná
v kapitole . 11.

+B-/0B"$, 2$01*$)<*.+6
Plán práce materskej školy sa vypracúva na jeden školský rok, preto sa o om beOne hovorí
aj ako o ronom pláne práce. Je dokumentáciou, v ktorej sa rozpracúvajú koncepné zámery
na konkrétny školský rok.
Pri tvorbe plánu práce materskej školy sa vychádza z dispozícií obsiahnutých
v Pedagogicko-organizaných pokynoch na daný školský rok, dosiahnutej úrovne výchovnovzdelávacích výsledkov i dosiahnutých výsledkov a aktuálneho stavu v ostatných oblastiach
innosti materskej školy (kontinuálne vzdelávanie; personálne obsadenie; materiálnotechnické vybavenie a pod.), aj zo záverov z kontrolnej innosti Štátnej školskej inšpekcie,
výsledkov iných kontrol at .).
Plán práce materskej školy má by konkrétny, kontrolovatený, adresný, vzájomne sa
v jednotlivých oblastiach prelínajúci, nadväzujúci a doplujúci (ide o prepojenos všetkých
jeho astí i príloh), struný a splnitený. PretoOe vytýené ciele a úlohy plnia všetci
zamestnanci, mali by sa všetci podiea na jeho tvorbe.

 +<(  #.*3,$-2B"(  , 2$01*$) <*.+6

vedená v súlade s § 9 ods. 4 vyhlášky

o materskej škole:

B/(1-("$70.*.4 -( /$# &.&("*I"'0B# (-I"'/.0B# ,$2.#("*I"'7#03=$-E
astým nedostatkom, s ktorým sa v praxi stretávame, je nedocenenie významu
pedagogických rád a zara ovanie takých tém do ich programu, ktoré by mali by predmetom
rokovania pracovných porád. Zápisnice majú by jednoznané, vecné, struné, prehadné.
Podrobnejšie je problematika vedenia zápisníc z pedagogických rád a metodických zdruOení
rozpracovaná v podkapitole . 16. 1.

/0B467*.-20.+-$)(--.12(92B2-$)<*.+1*$)(-</$*"($
V prípade, Oe sa v konkrétnej materskej škole vykoná školská inšpekcia (komplexná,
tematická, informatívna alebo následná), jej výsledky sú zaznamenané vo forme správy
o výsledkoch inšpeknej innosti. Správu podpisujú školskí inšpektori, ktorí sa na inšpekcii
zúastnili, a riaditeka kontrolovanej materskej školy po jej prerokovaní.
So zisteniami Štátnej školskej inšpekcie riaditeka alej pracuje. Oboznámi s nimi všetkých
pedagogických zamestnancov materskej školy a v prípade zistenia negatívnych skutoností,
na pedagogickej rade sa prijmú úinné opatrenia na ich odstránenie.

.-I/+B-4-H2.0-$)*.-20.+6
Kontrolnú innos v materských školách vykonáva riaditeka školy, prípadne ou poverení
alší vedúci pedagogickí zamestnanci3.
Je zameraná na rôzne oblasti – výchovno-vzdelávaciu innos, hygienu, oblas práce
a miezd, hospodárenie, oblas civilnej a poOiarnej ochrany a ochrany zdravia at .
Plán vnútornej kontroly vypracúva riaditeka na jeden školský rok. Mal by obsahova:
 analýzu kontrolnej innosti za predchádzajúce obdobie,
3
 Napr. zástupkya riaditeky; zástupkya riaditea základnej školy s materskou školou pre materskú školu; zástupkya
riaditeky z alokovaného pracoviska at . Kvôli prehadnosti textu pouOWDame len pojem „riaditeka“.
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 ciele a zameranie vnútornej kontroly,
 rozdelenie úloh medzi vedúcich pedagogických zamestnancov materskej školy,
 postup kontroly (asový harmonogram).
Pri plánovaní a realizovaní vnútornej kontroly školy je potrebné ma na zreteli:
 o chce kontrolova (oblasti, ktoré budú predmetom kontroly)?
 preo chceme konkrétnu oblas kontrolova (dôvod kontroly konkrétnej oblasti)?
 kto bude konkrétnu oblas kontrolova (osoba vykonávajúca vnútornú kontrolu školy
v zmysle pracovného poriadku)?
 akým spôsobom sa bude kontrolova (formy, metódy, prostriedky, nástroje kontroly)?
 ako sa výsledky kontroly spracujú (spôsob zaznamenania zistení z kontroly) ?
 ako, kde a kedy budú zistenia prezentované (spôsob zverejnenia zistení z kontroly)?
 ako sa výsledky kontroly vyuOijú (vyuOitie zistení z kontroly pre alší rozvoj materskej školy)?
Podmienkou úspešnej kontroly je jej systematickos, motivaný charakter, objektívnos
zistení a schopnos vyvodi jednoznané, rozvoju materskej školy napomáhajúce závery
a odporúania, prípadne opatrenia.

0$' #.31/.0( # -E#$--I"'(--.12E4, 2$01*$)<*.+$#$--I/.0( #.*
Denný poriadok materskej školy upravuje usporiadanie pravidelne sa opakujúcich denných
inností v konkrétnej materskej škole.
Denný poriadok má by: /03=-I, má 0$ &.4  -  /.20$!6 7B3),6 #$2E. Odborne
a kvalifikovane
zostavený
denný
poriadok
poskytuje
priestor
na
pokojný,
bezpený, zmysluplný a aktívny kaOdodenný pobyt dieaa v materskej škole.
Pri usporiadaní denných inností sa musí/musia:
 zabezpei vyváOené striedanie rôznorodých inností (s dôrazom na vytvorenie
bezstresového prostredia pre deti, uiteky aj ostatných zamestnancov),
 dodrOiava zásady zdravej D[Oivy,
 vytvára dostatoný asový priestor na hru a uenie sa dieaa,
 dodrOiava presne stanovený as na innosti zabezpeujúce Oivotosprávu.
V dennom poriadku sa striedajú:
 hry a hrové innosti (mYOu sa zaradi aj viackrát denne dopoludnia i popoludní),
 pohybové a relaxané cvienia sa môOu zaradi aj viackrát denne),
 pobyt vonku,
 odpoinok (rešpektuje sa aj potreba spánku niektorých detí),
 innosti zabezpeujúce Oivotosprávu (osobná hygiena, stravovanie, stolovanie).
Denný poriadok sa musí vOdy prispôsobi podmienkam konkrétnej materskej školy.

.#-.2$-( #$2E 7 ,$12- -".4, 2$01*$)<*.+6
Pod termínom „   “ sa rozumejú napr. písomné záznamy o deoch
z pedagogickej diagnostiky, ale aj hodnotenia detí ako súas záznamov z hospitanej
innosti.
.#-.2$-(  7 ,$12- -".4 môOu by súasou záznamov z hospitanej innosti
(u pedagogických zamestnancov) alebo celkovo z kontrolnej innosti (u pedagogických aj
nepedagogických zamestnancov, prípadne aj u odborných zamestnancov ak v materskej
škole pracujú). MôOu to by aj iné hodnotenia pracovných výkonov zamestnancov, ktoré
riaditeke slúOia ako podklad pre kaOdoroné hodnotenie pedagogických a odborných
zamestnancov, ktoré je riaditeka povinná vykonáva.4
4

V súlade s § 5 ods. 2 písm. e) zákona . 596/2003 Z. z.
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  '   "  
Odpracovanie stanoveného pracovného asu sa eviduje spôsobom ureným v pracovnom
poriadku zamestnávateom.

 * " (

"  

Táto evidencia sa vedie v súlade s platnými právnymi normami a pokynmi zamestnávatea i
zria ovatea.

   "  !  
"  

  )   +

Nariadenie vlády SR . 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyuovacej
innosti a priamej výchovnej innosti pedagogických zamestnancov uruje základný úväzok
pedagogických zamestnancov vrátane riaditeliek alebo zástupký riaditeliek. V prehade
o rozsahu vyuovacej innosti je uvedený konkrétny rozsah vyuovacej innosti ka:dého
konkrétneho pedagogického zamestnanca materskej školy (vrátane riaditeky, alebo aj
asistenta uiteky, ak v materskej škole pôsobí)   #+ . Riaditeka je povinná
ma spracovaný prehad o tom, aké vzdelanie majú jej pedagogickí zamestnanci (vrátane nej
samotnej, alebo aj asistenta uiteky, ak v materskej škole pôsobí) a o tom, i sp ajú
kvalifikané predpoklady5.

&  # "&   + "  
Pri spracúvaní plánu  alšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov musí riaditeka
prihliada najmä na doterajšie vzdelanie a absolvované druhy  alšieho vzdelávania
pedagogických zamestnancov materskej školy, na zameranie materskej školy, na plnený
školský vzdelávací program (na vzdelávaciu ponuku), na po:iadavky uiteliek, aj
na vzdelávacie ponuky inštitúcií, ktoré majú v súlade s platným právnym stavom oprávnenie
poskytova jednotlivé druhy kontinuálneho vzdelávania prostredníctvom akreditovaných
vzdelávacích programov.
Východiskom pri spracovaní plánu  alšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov sú
potreby detí. Ak je, napr. do materskej školy prijaté die a s autizmom, a uiteky doposia
neabsolvovali :iadne vzdelávanie poskytujúce im odborné kompetencie na prácu s takýmto
die a om, riaditeka do plánu  alšieho vzdelávania prednostne zaradí vzdelávanie uiteliek
v danej oblasti. Alebo napr. ak sa na základe kontrolnej innosti zistia nedostatky vo vykonávaní
pedagogickej diagnostiky, zaradí aktuálne a prednostne vzdelávanie v tejto oblasti.
Organizáciu, obsah, rozsah, druhy, formy a ukonovanie kontinuálneho vzdelávania,
atestácie, získavanie a poet kreditov a financovanie kontinuálneho vzdelávania ustanovuje
vyhláška MŠ SR . 445/2009 Z. z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
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Materské školy v súlade s platným školským zákonom mô:u organizova pobyty detí v škole
v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športový výcvik a  alšie aktivity len s informovaným
súhlasom zákonného zástupcu die a a a po dohode so zria ovateom.
5

Kvalifikané predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov poda druhu a typu školy alebo školského
zariadenia sú uvedené v prílohe . 1 vyhlášky MŠ SR . 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikané predpoklady
a osobitné kvalifikané po:iadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení
neskorších predpisov.
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Organizovanie týchto aktivít musí by súasou plánu práce materskej školy. KaOdá z vyššie
uvedených inností musí by vopred dobre organizane zabezpeená, musí sa o nej vies
písomná dokumentácia (bliOšie ju spomíname v kapitole . 19). Osobitosti vedenia
dokumentácie, týkajúcej sa organizovania a realizovania školy v prírode upravuje vyhláška
MŠ SR . 305/2008 Z. z. o škole v prírode, ktorá sa v primeranej miere vzahuje aj na
materské školy.

4(#$-"( /.<26
Evidencia pošty sa vedie v súlade s pokynmi zria ovatea.

0$4B#7*.4I/.0( #.*<*.+6
KaOdá materská škola musí v súlade s platným právnym stavom ma vypracovaný
prevádzkový poriadok, ktorý musí by schválený príslušným regionálnym úradom verejného
zdravotníctva. Nál4Oitosti, ktoré musí povinne obsahova prevádzkový poriadok sú
ustanovené v § 10 ods. 1 vyhlášky MZ SR . 527/2007 Z. z. o podrobnostiach
o poOiadavkách na zariadenia pre deti a mládeO. Prevádzkový poriadok musí by prístupný
na vhodnom a viditenom mieste.

0 ".4-I/.0( #.*7 ,$12- -".4
.4(--.11/0 ".4  /0 ".4-I/.0( #.* je ustanovená v § 84 zákona . 311/2001 Z. z.
Zákonník práce v platnom znení ako aj v § 12 zákona . 552/2003 Z. z. Pracovný poriadok
!+(=<($*.-*0$2(73)$, v súlade s právnymi predpismi, 312 -.4$-( 7B*.--E* /0B"$ poda
osobitných podmienok zamestnávatea. 0 ".4-I /.0( #.* je 7B4C7-I /0$
7 ,$12-B4 2$ a /0$4<$2*I"')$'.7 ,$12- -".4. Nadobúda H(--.1 # ., *2.0I)$
4 ., 30$-I  - )1*G0 4< * # .,  *$  !.+ 3 7 ,$12-B4 2$  74$0$)-$-I. KaOdý
7 ,$12- -$" musí by s pracovným poriadkom oboznámený. Pracovný poriadok musí by
kaOdému zamestnancovi /0E123/-I.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v súlade s § 14 ods. 6 písm. g)
zákona . 596/2003 Z. z. 47.0.4I /0 ".4-I /.0( #.* *. /.,G"*3 na vypracovanie
pracovného poriadku škôl a školských zariadení, ktoré sú zamestnávatemi, a pre
zria ovateov, ktorí sú zamestnávatemi pedagogických zamestnancov a ostatných
zamestnancov škôl a školských zariadení. Tento vzorový Pracovný poriadok pre
pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov škôl a školských zariadení vydalo
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pod íslom 2010-8851/18548:1-141. Je
dostupný na stránke http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=6488.

4(#$-"( (-4$-2B0 
Evidencia inventára sa vedie v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s pokynmi
zria ovatea.

$&(120 2H0-6/.0( #.*
Registratúrny poriadok sa vedie v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade
s pokynmi zria ovatea.
Okrem uO uvedenej dokumentácie sa v materských školách vedie aj iná dokumentácia, ktorá
nie je zadefinovaná ako súas ostatnej dokumentácie ani v školskom zákone, ani vo
vyhláške o materskej škole. Patrí k nej:

."'B#7* #$2E
Dochádzka detí je dôleOitým dokumentom triedy. Nachádza sa v nej zoznam prijatých detí do
jednotlivých tried. Uiteky kaOdodenne zaznamenávajú do nej dochádzku jednotlivých detí.
Poty detí prítomných v konkrétny de sa zapisujú aj do triednej knihy.
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7B*+ #-$) #.*3,$-2B"(( .#$."', ktorú spravidla vedie a eviduje riaditeka
materskej školy, patria aj:
 Oiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieaa do materskej školy spolu s potvrdením
o zdravotnom stave dieaa (§ 3 ods. 3 vyhlášky o materskej škole),
 rozhodnutia o prijatí dieaa do materskej školy (§ 5 ods. 14 písm. a) zákona . 596/2003
Z. z.),
 rozhodnutia o zaradení na adaptaný pobyt alebo diagnostický pobyt dieaa v materskej
škole (§ 5 ods. 14 písm. b) zákona . 596/2003 Z. z.),
 rozhodnutia o prerušení dochádzky dieaa (§ 5 ods. 14 písm. c) zákona . 596/2003 Z.
z.),
 rozhodnutia o predasnom ukonení predprimárneho vzdelávania (§ 5 ods. 14 písm. d)
zákona . 596/2003 Z. z.),
 rozhodnutia o urení príspevku zákonného zástupcu dieaa na iastonú úhradu
nákladov spojených s predprimárnym vzdelávaním (§ 5 ods. 13 písm. e) zákona
. 596/2003 Z. z.) – vydávajú ich len riaditeky špeciálnych materských škôl,
 rozhodnutia o ukonení adaptaného vzdelávania pedagogických zamestnancov (§ 5 ods.
15 zákona . 596/2003 Z. z.).
H 1.3#.*3,$-2B"($.#$."'1H +$) - /0  )
 rozhodnutia o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky, príp. o dodatonom odklade
plnenia povinnej školskej dochádzky, ktoré predkladajú rodiia (zákonní zástupcovia)
dieaa riaditeke materskej školy,
 písomné splnomocnenie na prevzatie dieaa z materskej školy,
 prihlášky na rôzne aktivity (krúOková innos, saunovanie, exkurzie at .), informované
súhlasy.
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Viera Hajdúková – Jana Kimličková – Oľga Mitrová – Oľga Filáková
– Silvia Bošnovičová


V § 28 ods. 17 školského zákona je ustanovené, Oe: materská škola môOe organizova
pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športový výcvik a alšie aktivity
len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieaa a po dohode so zriaovateom.
Informovaný súhlas je písomný súhlas fyzickej osoby, v ktorom sa okrem jej
vlastnoruného podpisu uvedie, Oe táto osoba bola riadne pouená o dôsledkoch jej súhlasu.
Obsah informovaného súhlasu EOdy závisí od dôvodu, na ktorý sa poJ/duje. Neexistuje
Oiadny vzorový informovaný súhlas. (UkáOku m?Onej podoby informovaného súhlasu nájdete
v prílohe . 11)
Na to, aby sa zákonný zástupca mohol slobodne rozhodnú o tom, i dá súhlas s úasou
svojho dieaa na konkrétnych doplnkových aktivitách, sú pedagogickí zamestnanci
materskej školy povinní oboznámi ho so všetkými dôleOitými informáciami súvisiacimi
s plánovanou doplnkovou aktivitou, na ktorej sa predpokladá úas konkrétneho dieaa.
Súhlas zákonného zástupcu musí by dobrovoný.
Riaditeka materskej školy, alebo ou poverený pedagogický zamestnanec sú povinní
zákonného zástupcu informova aj o moOných rizikách spojených s úasou jeho dieaa na
plánovanej doplnkovej aktivite.
Informovaný súhlas môOe by individuálny, alebo hromadný. Individuálny informovaný
súhlas je individuálny formulár, ktorý dáva zodpovedná osoba podpisova zákonnému
zástupcovi, napr. dieaa so zdravotným znevýhodnením (u ktorého sa predpokladá výskyt
viacerých rizík spojených napr. s jeho úasou na výlete alebo exkurzii).
Hromadný informovaný súhlas je formulár, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie
o priebehu a organizácii plánovanej doplnkovej aktivity, predpokladané riziká a spôsob ich
riešenia. Hromadný informovaný súhlas obsahuje menný zoznam detí, ktoré sa zúastnia na
plánovanej doplnkovej aktivite a vlastnoruné podpisy zákonných zástupcov zúastnených
detí.
Pobyty detí v škole v prírode, výlety, exkurzie, saunovanie, športové výcviky (napr.
lyJiarsky, plavecký, koruliarsky) a alšie aktivity chápeme ako aktivity, ktoré dop ajú
výchovno-vzdelávaciu innos materskej školy a ich realizácia je moJná len pri
dodrJ/ní uritých zásad a metodických postupov.
Na pomenovanie týchto aktivít budeme pouOíva spoloné pomenovanie doplnkové
aktivity. Všetky doplnkové aktivity sa v materskej škole môJu uskuto ova len v súlade
s plneným školským vzdelávacím programom, sú jeho súasou a sú vopred plánované.
Doplnkové aktivity môJ3me rozdeli poda frekvencie ich realizácie a dJky ich trvania
ako aj poda ich zamerania na:





jednorazové – majú za cie tematicky nadviaza na realizáciu niektorej témy v uebných
osnovách školského vzdelávacieho programu – sú to napr. výlety a exkurzie,
trvajúce niekoko dní za sebou – majú za cie da deom základy niektorých
špecifických kompetencií (súvisiacich napr. s rozvíjaním špeciálnych pohybových
zruností detí) – patrí sem napr. plavecký výcvik, lHOiarsky výcvik, sánkarský výcvik,
koruliarsky výcvik, škola v prírode (ktorá môOe ma za cie nielen pobyt detí
v zdravom prírodnom prostredí ale jej organizovanie môOe súvisie aj s profiláciou
a zameraním materskej školy – najastejšie na rozvíjanie environmentálneho cítenia
detí),
opakujúce sa v pravidelných intervaloch, štvrrone, mesane – ich zaradenie súvisí
s profiláciou a so zameraním materskej školy, deti na základe opakujúcich sa udalostí
lepšie pochopia urité súvislosti, napr. Dni zdravia v materskej škole, Spieva celá
materská škola, Trieda baví triedu, De matiek, výroia, at.
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zvýšený je výskyt stresu, obezity. Jedným z riešení, ktoré napomáha eliminova uvedené
negatívne javy, je organizovanie pobytov v škole v prírode. Vplyv prírodného prostredia,
aktívny pohyb v prírode, spojenie pohybu s poznávaním a emocionálnymi záOitkami
preduruje pobyt v škole v prírode na popredné miesto z hadiska pozitívneho úinku na
organizmus dieaa.
Pobyt v škole v prírode je zámerný, plánovaný a cieavedomý pobyt detí v prírodnom
prostredí. Prostredníctvom rôznych metód a foriem výchovno-vzdelávacej innosti
v prírodnom prostredí sa poas pobytu v škole v prírode uspokojujú zdravotné, pohybové,
poznávacie, emocionálne ale aj kultúrne potreby detí.
Vyhláška o škole v prírode2 ustanovuje vysielanie detí do školy v prírode a uruje, Oe
v prípade, ak nie je materská škola právnickou osobou, deti vysiela zriaovate, ak je
materská škola právnickou osobou, vysiela ich riaditeka materskej školy. V alšom texte
kvôli zjednodušeniu @?DOívame legislatívnu skratku „vysielajúca organizácia".
Do školy v prírode sa prednostne vysielajú deti z oblastí, v ktorých zneistené prostredie
nepriaznivo vplýva na zdravie ich organizmu, a to spravidla raz za školský rok. Nie je
vylúená ani moOnos, O5 tie isté deti absolvujú pobyt v škole v prírode aj viackrát v priebehu
školského roka.
Výchovno-vzdelávacia innos materskej školy v škole v prírode sa uskutouje
prevaJne v prírode, priom sa prihliada na aktuálne poveternostné podmienky. Je
zameraná najmä na environmentálnu výchovu, estetickú výchovu, telovýchovnú
a rekreanú innos s vyuOitím netradiných metód a foriem práce. Výchovnovzdelávacia innos materských škôl sa uskutouje poda plánu výchovnovzdelávacej innosti.
Pobyt detí v škole v prírode môOe trva najviac 14 kalendárnych dní, z toho je 10 pracovných
dní.
Poet detí a pedagogických zamestnancov, ktorí sa vysielajú do školy v prírode, upravuje
vyhláška o škole v prírode.
Ak je v škole v prírode pre deti materských škôl organizovaný lyOiarsky výcvik, na aktivitách v
rámci lHOiarskeho výcviku je najviac desa detí na jednu uiteku.
Ak je v rámci pobytu detí v škole v prírode organizovaný plavecký výcvik, na jednu uiteku
plaveckého výcviku je najviac osem detí.
Ak uiteky vysielané do školy v prírode nemôOu inak zabezpei starostlivos o vlastné diea
vo veku od troch do pätnástich rokov, vysielajúca organizácia im môJ3 umoJni pobyt
vlastného dieaa v škole v prírode spolu s nimi.
Pred uskutonením školy v prírode riaditeka vysielajúcej materskej školy v súlade
s vyhláškou o škole v prírode:
a) zabezpeí písomný súhlas zriaovatea na uskutonenie školy v prírode,
b) zabezpeí súhlas príslušného orgánu verejného zdravotníctva na organizovanie školy v
prírode v objekte3,
c) vydá písomný súhlas na organizovanie školy v prírode,
d) vypracúva pracovnú nápl zdravotníka,


2

Vyhláška MŠ SR . 305/2008 Z. z. o škole v prírode.
Tento objekt musí sp a podmienky ustanovené zákonom . 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3
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e) poverí funkciou pedagogického vedúceho školy v prírode z radov vysielaných uiteliek; ak
sú do školy v prírode vysielané deti z viacerých škôl, riadite poverí funkciou pedagogického
vedúceho z vysielajúcej školy s najvyšším potom detí,
f) vypracúva harmonogram práce nadas uiteliek,
g) zabezpeí výchovu a vzdelávanie v inej triede pre deti, ktorí sa nevysielajú do školy
v prírode,
h) schváli plán organizaného zabezpeenia školy v prírode.
Riaditeka materskej školy, ktorá nie je právnickou osobou predkladá svojmu
zriaovateovi na schválenie:
- súhlas príslušného orgánu verejného zdravotníctva na organizovanie školy v prírode
v objekte,
- písomný súhlas riaditeky na organizovanie školy v prírode,
- pracovnú nápl zdravotníka,
- poverenie funkciou pedagogického vedúceho školy v prírode z radov vysielaných
uiteliek,
- harmonogram práce nadas pedagogických zamestnancov.
Riaditeka materskej školy, ktorá nie je právnickou osobou je povinná prerokova
so zriaovateom plán organizaného zabezpeenia školy v prírode, ktorý vypracuje
pedagogický vedúci školy v prírode.
K povinným nál3Jitostiam plánu organizaného zabezpeenia školy v prírode patrí:
a) názov a adresa vysielajúcej materskej školy,
b) miesto a as konania školy v prírode s uvedením jej presnej adresy,
c) menný zoznam zamestnancov vrátane zdravotníka, ktorí sú vyslaní do školy v prírode, a
ich pracovné zaradenie s vyznaením potu interných a externých zamestnancov materskej
školy4,
d) pracovné náplne zamestnancov, asový harmonogram sluOieb zamestnancov vrátane
noných sluOieb,
e) poet tried a poet detí v triedach,
f) menný zoznam detí s uvedením základných informácií o deoch, najmä presnú adresu
bydliska, telefónny kontakt na zákonných zástupcov, dôleOité informácie o individuálnych
potrebách dieaa,
g) zabezpeenie bezpenej dopravy vrátane základných údajov o dopravcovi a presného
odchodu do školy v prírode a príchodu spä,
h) finanné zabezpeenie a spôsob úhrady školy v prírode,
i) plán výchovno-vzdelávacej innosti,
j) denný poriadok materskej školy, ktorý zohaduje špecifické podmienky školy v prírode,
k) písomný informovaný súhlas zákonného zástupcu s vyslaním dieaa do školy
v prírode,
l) vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfeknosti okolia dieaa.
Vyhláška o škole v prírode ukladá zákonnému zástupcovi dieaa povinnos
pedagogickému vedúcemu školy v prírode pred odchodom na základe písomného
potvrdenia odovzda doklad o zdravotnom poistení dieaa a doklad o zdravotnej spôsobilosti
dieaa v súlade s vyhláškou MZ SR . 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o
poOiadavkách na zotavovacie podujatia.


4

Do školy v prírode môOu by vyslaní aj zamestnanci, ktorí nie sú internými zamestnancami materskej školy; vyuOije sa to
najmä vtedy, ak by vyslaním ustanoveného potu pedagogických zamestnancov s jednou triedou mohla nasta situácia, Oe so
zvyšnými pedagogickými zamestnancami nie je moOné zabezpei plynulos výchovy a vzdelávania ostatných detí, ktoré nie sú
vyslané do školy v prírode.
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Pobyt detí v škole v prírode plní zdravotné, výchovné aj vzdelávacie poslanie:
- zdravotné poslanie – pobyt v škole v prírode rozvíja psychomotoriku, fyzickú zdatnos,
posiluje odolnos detí voi negatívnym civilizaným vplyvom,
- výchovné poslanie – pobyt v škole v prírode posiluje formovanie morálno-vôových
a charakterových vlastností detí, pozitívnych postojov k sebe samému, k ostatným uom,
k prírode,
- vzdelávacie poslanie – pobyt v škole v prírode um?Ouje viaczmyslové poznávanie
regiónu, lokality, Oivotného prostredia, kultúrno-historických pamiatok, i spoloenského
Oivota.
Pred realizáciou pobytu v škole v prírode je potrebné:
- zabezpei výber vhodnej lokality (preštudova dostupnú literatúru o lokalite – mapy,
turistický sprievodca, prírodné krásy, dejiny, flóra, fauna, at.), osobne sa oboznámi
s prostredím, terénom, získa informácie o objekte, v ktorom sa škola v prírode bude
realizova,
- zabezpei personálne obsadenie – pedagogickí zamestnanci, zdravotník,
- zabezpei bezpenú dopravu (pokia sa to dá, zmluvnú dopravu),
- zabezpei finanné krytie pobytu v škole v prírode,
- zabezpei nevyhnutné materiálno technické vybavenie,
- vypracova plán organizaného zabezpeenia školy v prírode,
- vypracova plán výchovno-vzdelávacej innosti, ktorý bude korešpondova s ciemi školy
v prírode, bude rešpektova prostredie, v ktorom sa škola v prírode uskutouje (interiér aj
exteriér), roné obdobie,
- informova rodiov/zákonných zástupcov o organizanom, obsahovom, materiálnom,
ekonomickom, zdravotnom a hygienickom zabezpeení školy v prírode,
- skompletizova dokumentáciu o deoch (menný zoznam, základné informácie o deoch,
informovaný súhlas zákonných zástupcov, vyhlásenie o bezinfeknosti okolia dieaa),
- zabezpei primerané vystrojenie pre deti.
Poas pobytu v škole v prírode je potrebné, aby:
uiteky:
- dodrOiavali bezpenostné pravidlá – upozorni deti na dodrOiavanie bezpenostných
opatrení, zabezpei bezpenú prepravu detí, priebeOne kontrolova poet detí, oznai
deti farebnými šiltovkami, reflexnými vestami, pásmi, kontrolova výstroj detí (obleenie,
pokrývku hlavy, obuv), pozorova deti (symptómy chladu, prehriatia),
- oboznámili deti so školským poriadkom školy v prírode,
- oboznámili deti s vnútorným zariadením budovy, naui ich orientova sa v nej,
- oboznámili deti s okolitým prostredím,
- dodrOiavali psychohygienu, nepreaOovali deti,
- rešpektovali rozvojové moOnosti a schopnosti detí, vekové zvláštnosti a individuálne
osobitosti detí,
- sledovali poasie, v prípade náhlych, neoakávaných zmien situane zmenili, ukonili
aktivitu.
deti:
- dodrOiavali školský poriadok školy v prírode,
- dodrOiavali pravidlá slušného a kultúrneho správania sa v objekte, v prírodnom prostredí,
- zaobchádzali primeraným spôsobom so zariadením,
- dodrOiavali pokyny uiteliek, nevzaovali sa od ostatných detí.
Pri realizácii aktivít v škole v prírode uiteka:
- má jasný cie,
- má dôkladne zmapovaný terén, presvedí sa o jeho vhodnosti,
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Orientané hry – pomáhajú rozvíja orientané schopnosti detí, upevujú priateské vzahy
medzi demi, súdrOnos, ochotu pomôc, poradi si navzájom, rozvíjajú pozitívne
myslenie detí.
Kooperatívne hry – poskytujú deom vzájomnú interakciu, eliminujú strach zo zlyhania
a pocity menejcennosti, posilujú sebadôveru a pocit osobnej hodnoty, rozvíjajú schopnos
oceova a tolerova druhých.
OtuJovanie detí v prírode – prispieva k rozvoju schopnosti adaptova sa na rôzne
poveternostné podmienky, chráni organizmus dieaa pred nepriaznivými vonkajšími vplyvmi,
pozitívne vplýva na morálno-vôové a charakterové vlastnosti dieaa, je predpokladom pre
vznik trvalých návykov ochrany vlastného zdravia.
UkáOka námetov na realizáciu školy v prírode v rôznych roných obdobiach je uvedená
v prílohe . 11.

18. 2 Výlety a exkurzie v materskej škole
Výlety aj exkurzie patria z hadiska bezpenosti a ochrany zdravia detí, ale aj dospelých
osôb vykonávajúcich poas nich dozor, k vemi nároným a v podstate dos rizikovým
aktivitám. Preto je ich organizovanie moJné a prípustné len s informovaným súhlasom
zákonného zástupcu dieaa a po dohode so zriaovateom.
Informované súhlasy zákonných zástupcov sa zakladajú do dokumentácie spojenej
s organizovaním výletov, exkurzií (hromadný informovaný súhlas), prípadne aj do osobného
spisu dieaa (individuálny informovaný súhlas).
Informovaný súhlas, ktorý sa vHOaduje pri organizovaní výletu, predpokladá aj to, Oe nie
všetci rodiia budú súhlasi s úasou svojich detí na výlete. Pre deti, ktorých rodiia
nesúhlasia s ich úasou na výlete, musí materská škola zabezpei náhradný
program, prípadne sa dohodne s rodimi (najmä v jednotriednej materskej škole), Je
deti nechajú doma.

18. 2. 1 Organizovanie výletov
Aj ke to vyhláška o materskej škole taxatívne neustanovuje, odporúa sa, aby sa výlety
v materskej škole organizovali spravidla pre 5 – 6-roné deti (súvisí to s ochranou ich
zdravia a s bezpenosou). Nevyluuje sa ani moOnos úasti mladších detí na výlete (najmä
v jednotriednych materských školách). VHOaduje si to ale zvýšenú pozornos venova
zabezpeeniu väšieho potu osôb sprevádzajúcich deti.
Výlet je súasou výchovno-vzdelávacej innosti materskej školy a preto sa smie
organizova len na základe plánu práce školy. Organizovanie výletov v materskej škole
nesmie by náhodné. Výlety je potrebné vopred plánova, dôsledne premyslie miesto
výletu, spôsob dopravy, zabezpeenie dozoru at.
Príprava na výlet môOe by vhodným námetom na výchovno-vzdelávaciu innos
v triede. Uiteky deti vopred oboznámia s miestom konania výletu a na samotnom
výlete si deti na základe vlastného záOitku overujú rozdiely medzi ich predstavami
a realitou.
Výlet je vemi dobrým prostriedkom na upevnenie vzájomných vzahov uiteliek
s rodimi detí.
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Výlet plní:
 výchovno-vzdelávaciu funkciu – je doplnkovou aktivitou pravidelnej dennej výchovnovzdelávacej innosti v materskej škole,
 oddychovú a relaxanú funkciu.
Vzhadom na osobitosti predprimárneho vzdelávania ako aj osobitosti detskej psychiky
a fyziologické osobitosti detí predškolského veku, sa výlet v materskej škole organizuje len
v trvaní jedného d a. MôOe sa realizova aj ako poldenný. Pri plánovaní výletu je
potrebné zohad ova bezpenostné ale aj psychohygienické potreby detí.
Výlet organizuje riaditekou materskej školy poverená uiteka (len v ojedinelých prípadoch
ho organizuje samotná riaditeka). Uiteka riaditekou poverená zorganizova výlet,
organizane zabezpeuje prípravu aj priebeh výletu vrátane povinného pouenia
zúastnených osôb a detí o bezpenosti a ochrane zdravia. Súasou prípravy
na výlet je aj vyJiadanie si informovaného súhlasu zákonných zástupcov –
individuálneho, alebo hromadného.
Na výletoch a exkurziách je potrebný dozor dvoch uiteliek a jednej poverenej
plnoletej osoby s potom detí poda § 28 ods. 10 školského zákona. Na jednu
dospelú osobu by tak na výlete nemalo pripada viac ako 7 – 8 detí (ideálne je 6
max. 7 detí, najmä kvôli bezpenosti detí poas prepravy dopravným prostriedkom
(autobusom, vlakom).
Napriek tomu, J3 vyhláška o materskej škole um?Ouje na výlet pouJ7 aj verejnú
dopravu, odporúa sa pri plánovaní výletov vemi dobre premyslie spôsob dopravy
a uprednostni zmluvnú prepravu, vyhradenú len na úely výletu.
V záujme ochrany detí ako aj ostatných zúastnených na výlete sa odporúa, aby boli
všetci poistení pre prípad úrazu.
Uiteka poverená organizovaním výletu má ma dobré organizané schopnosti.
Organizovaním výletu môOe riaditeka materskej školy poveri napr. triednu uiteku z triedy,
z ktorej sa deti zúastnia na výlete. Poverená uiteka predkladá riaditeke v dostatonom
asovom predstihu písomnú informáciu o organizanom, materiálno-technickom
a personálnom zabezpeení výletu. Odporúa sa, aby sa výlet uskutonil len po schválení
tejto písomnej informácie – plánu organizaného, materiálno-technického
a personálneho zabezpeenia výletu.
Odporúa sa, aby plán organizaného, materiálno-technického a personálneho
zabezpeenia výletu obsahoval:
 miesto výletu,
 termín konania výletu,
 poet úastníkov (detí a dospelých osôb – z toho uiteliek, príp. iných zamestnancov
materskej školy alebo rodiov),
 meno zodpovedného organizátora výletu,
 miesto a hodinu zrazu, odchodu a návratu,
 predpokladanú trasu a spôsob dopravy,
 program (konkrétny obsah a zameranie výletu),
 materiálno-technické podmienky zabezpeenia výletu,
 spôsob zabezpeenia stravovania detí poas výletu,
 bezpenostné opatrenia.
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 (6& % 4.' +5%&!  & &"$6 +$("&!6 %&( +"#"(1 #" !
 #$"$ ' (6&'
(*!'&!"' #" !"' schválenia plánu organizaného, materiálno-technického
a personálneho zabezpeenia výletu je aj #$'1+! ++#! &#2" "
#$ &. + %#!! &&" #" !* $& '%'&"!! (6&' !% 
"("
Poverená uiteka #$ '%'&"!!3 (6&' ""+!1  všetkých úastníkov s programom
a organizanými pokynmi týkajúcimi sa výletu, informuje aj o prípadných po4iadavkách na
obleenie alebo obuv a ostatnú výstroj (pršiplášte, náhradné obleenie, plavky at.) detí ale
aj dospelých osôb.
Všetky dospelé osoby zúastnené na výlete, a tie4 deti, musia by #"'!2" +#!"%&
 "$! +$(. 3%" !6 +1+! " tomto #"'!3, ktorý vyhotoví poverená uiteka,
'% "%#2"%"* #"&($ %(" #"#%" .
!!!2 !1* %#"!2% (6&" sa uhrádzajú z finanných prostriedkov získaných od
rodiov/zákonných zástupcov, prípadne od sponzorov.
$ (6$ %& "!! (6&' sa prihliada na oprávnené záujmy detí a zákonných
zástupcov. +!"% %& (6&' nemá by príliš veká – "#"$5 % ) 1!
,
" &$"( "
&$% -"*. $"$
(6&' ! 1 * #$3#$#!!6 #$ !+"(!6 aby sa naplnila oddychovo-relaxaná funkcia výletu.
Výlet 
".!2  #$3#'%&!2 "$!+"(, okrem informovaného súhlasu zákonného
zástupcu dieaa, ! #" "" %" +$"(&" . Dohoda so zriaovateom 
!(*!'&!1 z toho dôvodu, 4e uiteky, prípadne alší zamestnanci materskej školy, ktorí
sa zúastujú na výlete, vykonávajú prácu mimo obvyklého miesta výkonu práce a preto sa
ich úas na výlete chápe ako pracovná cesta, na ktorej sa zúastujú na základe
podpísaného cestovného príkazu.
Ak výlet organizuje materská škola, ktorá nemá právnu subjektivitu, cestovné príkazy
zamestnancom materskej školy podpisuje poverený zástupca zriaovatea –
zamestnávatea.
Ak výlet organizuje materská škola s právnou subjektivitou, cestovné príkazy zamestnancom
podpisuje riaditeka a riaditeke poverený zástupca zriaovatea – zamestnávatea.
5!6
%&" (6&"( detí predškolského veku bývajú zoologické záhrady, alebo
hrady a zámky, arboréta. O mieste výletu rozhoduje materská škola v spolupráci
s rodimi/zákonnými zástupcami.
6& "$!+"(!6 &$%"' -""' % $+' %#$(( #$"(!6".
V praxi sa stretávame aj so situáciou, 4e výlet organizuje rodiovské zdru4enie a uiteky
prizýva, aby sa na výlete zúastnili.
6& "$!+"(!6 $""(%6
+$'.!3  % $+' %#$( ( "
#$"(!2" ("! " #$"(!2" #"" Takýto výlet nemo4no chápa ako aktivitu
dop ajúcu výchovno-vzdelávaciu innos materskej školy, ale ako aktivitu rodiov, ktorej
cieom je, okrem iného, aj upevovanie neformálnych vzahov rodiov/zákonných zástupcov
s materskou školou.
Pri výlete organizovanom rodimi je za jeho organizáciu, za bezpenos zúastnených ako aj
za materiálno-technické a personálne zabezpeenie a za dopravu zodpovedný organizátor –
rodiovské zdru4enie.

234

Doplnkové aktivity materskej školy


18. 2. 2 Organizovanie exkurzií
Exkurzie, z hadiska didaktiky, patria k organizaným formám výchovy a vzdelávania najmä
pri výchove a vzdelávaní 5 – 6-roných detí. Exkurzie ale moOno organizova aj s mladšími
demi, no vzhadom na vekové a individuálne osobitosti mladších detí, je vemi dôleOitý ich
obsah ako aj správne vybrané miesto ich konania.
Exkurzia trvá maximálne 1 – 2 hodiny a realizuje sa spravidla ako súas
dopolud ajšej výchovno-vzdelávacej innosti. Vzhadom na konkrétne podmienky
materských škôl, nie je vylúené ani uskutonenie exkurzie v popolud ajších
hodinách.
Exkurzia sa realizuje predovšetkým v prostredí mimo materskej školy. Svojim obsahom úzko
súvisí s obsahom výchovy a vzdelávania realizovaným v materskej škole. Exkurzia súvisí
s obsahom uebných osnov školského vzdelávacieho programu. Dop a a rozširuje
skúsenosti, poznatky a kompetencie detí.
Z hadiska obsahu výchovy a vzdelávania, teda z hadiska uiva rozlišujeme exkurzie na:
 tematické, vzahujúce sa napr. na obsah konkrétnej témy/podtémy a
 komplexné, vzahujúce sa na viacero tém/podtém, prípadne na celý obsahový
celok/projekt.
Exkurzie sú súasou uebných osnov školského vzdelávacieho programu ako jedna zo
stratégií výchovno-vzdelávacej innosti. V praxi sa môOe sta, Oe exkurzia bude súasou
kaOdého obsahového celku/projektu uebných osnov konkrétneho školského vzdelávacieho
programu. Takto zalenené exkurzie budú súasou akéhosi vyvrcholenia plnenia
výkonových štandardov (špecifických cieov) z konkrétneho obsahového celku/projektu.
Takúto exkurziu môOeme nazva záverená exkurzia.
Exkurzia sa ale nemusí zaraova len na záver obsahového celku/projektu, môOe sa zaradi
aj na zaiatku plnenia výkonových štandardov (špecifických cieov) obsiahnutých v
konkrétnom obsahovom celku/projektu. V takomto prípade ju môOeme nazva úvodná
exkurzia. Cieom úvodnej exkurzie je zhromaOdi uebný materiál, pomôcky, námety, ktoré
sa budú vyDOíva vo výchovno-vzdelávacej innosti pri plnení výkonových štandardov
(špecifických cieov) konkrétneho obsahového celku/projektu, prípadne niektorých
tém/podtém v rámci neho.
Exkurzia um?Ouje deom spoznáva javy, innosti a predmety v reálnom, pôvodnom,
originálnom prostredí, je teda súasou skúsenostného, záJitkového aktívneho
sociálneho uenia.
Miesto konania exkurzie, vzhadom na jej asové trvanie, nemá by vemi vzdialené. Na
exkurzie sa vyberajú miesta a objekty, ktoré sa nachádzajú blízko sídla materskej školy.
Obvyklými miestami konania exkurzií bývajú:
 kniOnice,
 základné školy,
 základné umelecké školy,
 divadlá,
 dopravné ihriská,
 zoologické záhrady,
 rušové depá,
 lodenice,
 parky alebo arboréta,
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Deti, ktoré chodia pravidelne do sauny, bývajú menej choré. Saunovanie upev uje
sebavedomie detí, posil uje ich vôové vlastnosti, rozhodnos, húJevnatos,
smelos. Významne obohacuje prostredie, v ktorom deti Oijú, vychovávajú sa, prípadne
lieia.
Teplotná efektivita, najmä rovnomernos teplotného spádu a subjektívne pocity pri
prehrievaní sú rôzne v závislosti od polohy tela na lavici v saune. Pri polohe v ahu závisí
od výšky lavice od podlahy sauny a prehrievanie je rovnomerné. V sede je teplotný gradient
nerovnomerný, teplotný spád je aO 40 – 50 °C medzi teplotou vo výške hlavy a vo výške nôh
a prehrievanie je nerovnomerné.
Okrem polohy tela je dôleOitá dJ9/ pobytu v saune: u detí poda veku má by maximálne
3,5 – 8 minút. (Adler, 1982; Turunen, 1956; Venho,1958)
V saune sa vzduch prehriatím zrieuje (zodpovedá výške 1 500 aO 2 500 m. n. m.),
pravdepodobne dochádza k zmenám parciálneho tlaku kyslíka, ako väzby kyslíka
a hemoglobínu. Pri saunovaní detí predškolského veku sú n3Jiaduce aerosolové
prímesi vzduchu, ktoré zaaOujú saunujúceho zápachom, prípadne pôsobia alergizujúco.
Ochladzovanie sa uskutouje vzduchom, sprchovaním chladnejšou vodou, ponorom
v bazéniku a v zime i váaním sa v snehu. Teplota vody sa pohybuje medzi 3 – 20 °C.
(Matej a kol., 2005)
Saunovanie sa odporúa/je vhodné pre deti:
 zdravé, s ktorými sa cvií, behá, pláva, športuje a pod.,
 s recidivujúcimi (opakujúcimi sa) zápalmi horných dýchacích ciest v pokojovom
medziobdobí,
 s bronchiálnou astmou (t. j. v štádiu bez záchvatov),
 s chronickými ochoreniami v štádiu pokoja,
 s juvenilným akné,
 s ekzémom, psoriázou,
 s postihnutím väzivového tkaniva.
Saunovanie sa neodporúa/nie je vhodné pre deti s/so:
 akútnym horúkovitým ochorením, i zhoršeným chronickým ochorením sprevádzaným
prejavmi aktivizácie choroby,
 astmatickými stavmi (opakujúca sa a neustupujúca dýchavica),
 mokvavými ekzémami,
 krvavými a hnisavými ranami,
 erstvými zmliaOdeninami s krvným výronom,
 zlomeninami,
 poraneniami hlavy,
 aOkými dystóniami (rozladením) vegetatívneho nervstva,
 duševnými chorobami (schizofrénia, aOká depresia),
 akútnymi a váOnymi chronickými ochoreniami obliiek, chronickými ochoreniami peene
a alších parenchymatóznych orgánov,
 epilepsiou,
 cerebrálnou insuficienciou,
 závaOnými srdcovými chybami,
 tuberkulózou,
 malígnym (zhubným) nádorovým ochorením. (spracované poda: Matej a kol., 2005)
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Zásady saunovania
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,.()/(# , *+ $/< &"))@' ?#(%)' Ideálne je, ak deti navštevujú saunu 1-krát
tý1denne *)%# -) *)'# (%1 '- +,% $ 4%)&1 )/).$?
Realizácia saunovania sa zaha do uebných osnov školského vzdelávacieho
programu ako rozširujúca vzdelávacia ponuka
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Formy spolupráce s rodinou:
1. Rozhovory
Rozhovory sa uskutoujú na úrovni rodi – riaditeka, uiteka – rodi, diea – uiteka.
Individuálny prístup je potrebné uplatova u tých rodiov, ktorí i napriek odporúaniu
saunovania zo strany pediatra, majú obavy z vplyvu saunovania na zdravotný stav svojho
dieaa.
2. Prednášky
Zameriame ich na význam pravidelného saunovania a jeho blahodarný vplyv na celý
organizmus, zníOenie chorobnosti detí.
3. Propagácia
Odporúa sa propagácia formou plagátov, letáikov, fotodokumentácie, videodokumentácie,
v odborných asopisoch, v regionálnej tlai a v médiách.
4. De otvorených dverí
Poas da otvorených dverí sa odporúa da rodiom priestor spozna priestory sauny
a prostredníctvom videodokumentácie aj priebeh saunovania.
5. Prieskum
Prostredníctvom anonymného dotazníka je vhodné zisova názor rodiov na saunovací
proces v materskej škole a úinky saunovania na psychické a fyzické zdravie dieaa.
Prieskumom môOeme zisti napríklad:
 názory rodiov na saunovanie,
 ako sú rodiia informovaní o priebehu saunovania,
 záujem detí o saunovanie prostredníctvom rodiov,
 ako ovplyvuje saunovanie chorobnos detí a pod.
Pre alšie smerovanie materskej školy je vhodné zisti, i názory rodiov vyjadrené osobne,
korešpondujú s ich názormi, ktoré môOu tlmoi anonymne, písomne. Je zrejmé, Oe v
osobnom styku nemusí komunikujúci prezentova objektívne informácie, v písomnom styku
sa prejavuje objektívnejšie.

Príprava a priebeh saunovania
Diea v sprievode rodia navštívi pediatra, ktorý rozhodne o tom, i sa diea môOe alebo
nemôOe v materskej škole saunova. Rodi predl?Oí potvrdenie lekára triednej uiteke.
Zárove prekonzultuje s triednou uitekou celkový zdravotný stav svojho dieaa, upozorní
na prípadné problémy. Rodi podpíše informovaný súhlas so saunovaním jeho dieaa.
Novoprijaté deti so saunovaním zaínajú neskôr, napríklad v októbri. DôleOité je, aby
mali za sebou úspešný adaptaný proces a aby boli deti s priestormi na saunovanie
a postupom saunovania vopred oboznámené.
Na zaiatku kaOdého školského roku vzhadom na organizané zvládnutie, riaditeka
materskej školy vypracuje harmonogram saunovania s dôrazom na vekové a individuálne
osobitosti detí. Harmonogram obsahuje rozdelenie tried na jednotlivé dni a asový rozsah
saunovania. Harmonogram prerokuje v pedagogickej rade.
Saunovanie detí je nároné na as a personál. Poas saunovacieho procesu môOu
vypomôc aj upratovaky (obliekanie, vyzliekanie detí), túto innos musia ma uvedenú
v náplni práce.
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Príprava detí na saunovanie, ich pozitívne motivovanie, spoíva nielen v príprave rodimi,
ale diea je na nové prostredie pripravované najmä uitekami.
Vhodné je vytvori si maskota sauny. Maskotom môOe by napr. „VODNÍ EK – SAUNÍ EK“,
ktorý je výborným motivaným prvkom pre deti poas saunovania a o ktorom deti môOeme
naui aj piese.

Priestory sauny môOeme deom priblíO9 rozprávkou o „Drevenom domeku“, a podobne.
Pred vstupom do potiarne sa deti v šatni vyzleú, odloOia si šatstvo, okuliare. U dievat sa
odporúa úprava – vypnutie dlhých vlasov. Ponúkneme im tekutiny – minerálky alebo ovocné
šavy. Dáme ich vymoi a vyprázdni sa. Dôkladne sa umyjú mydlom, osprchujú a vytrú si
koOu dosucha.
Deti sa saunujú nahé (v prípade výhrad rodiov v plavkách). Osoba, ktorá vykonáva dozor
v potiarni a pri ochladzovaní, má plavky.
V potiarni má by teplota asi 80 oC (meraná vo výške lavíc teplomerom vone zaveseným na
povale), nie je však všade rovnaká. NajniOšia je pri podlahe (asi 40 oC), najvyššia pri povale
(asi 100 oC). Stupovité usporiadanie lavíc um?Ouje deom vybra si miesto.
Na prehrievanie sa majú @?DOíva lavice – leOadlá vo výške 50 cm (niOšia zóna) a 100 cm
(vyššia zóna od podlahy). Vyššie uloOené l5Oadlá sa deom neodporúajú kvôli prílišnému
prehriatiu. (Matej, M., a kol., 2005)
Potná kúra u detí má trva maximálne 3,5 – 8 minút, zo zaiatku poda schopnosti
prispôsobenia sa detí i menej.
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DJ9/ pobytu v potiarni sa prispôsobuje dieau s najmenšou vytrvalosou. V potiarni deti
sedia alebo leOia na väšom uteráku, alebo plachte a ticho, pokojne sa zhovárajú. Aby nebol
pobyt v saune hluný, vhodné je zaradi rôzne slovné hry, riekanky, doplovaky, sluchové
hry a pod.
Po prvej potnej kúre, pred ochladením sa zvýši prekrvenie koO5, napr. šahaním vJdy
erstvo pripravenými brezovými metlikami. Brezové metliky sa majú pripravova vOdy
na konci vegetaného obdobia. Uskladujú sa na suchom, dobre vetranom mieste, aby
nestratili svoje listy 1O do @?DOitia, respektíve aO do jari nasledujúceho roku. Suché metliky
treba pred pouOitím na 20 aO 30 minút ponori do horúcej vody, aby lístie a vetviky zmäkli.
Šahanie potom nie je bolestivé a zachová sa aj vôa Oivice.
L3J/nie v potiarni pri teplote okolo 80 oC, v podstate bez innosti, je vekou previerkou
trpezlivosti a vytrvalosti dieaa. Šahanie správne pripravenými brezovými metlikami vyvolá
vhodnú atmosféru a nebadane, bez násilia, m\O5 pred O9 pobyt v potiarni. Deti sa šahajú
bu samy, alebo im pomáhajú dospelé osoby. Vhodná je aj masáO tela štipkaním
a tapkaním alebo drhnutie tela kefou i Oinkou.
alšou fázou saunovania je ochladzovanie. Jeho základnou podmienkou je dokonalé
prehriatie v potiarni. Ochladzovanie sa robí vzduchom, sprchovaním chladnejšou vodou,
ponorom v bazéniku a v zime i váaním sa v snehu. Najmiernejšou formou ochladzovania
je pobyt na erstvom vzduchu, alebo v priestoroch sauny, kde je teplota od 18o C do 20o C.
Predchádza mu krátke osprchovanie. Pri ochladzovaní vodou sa teplota vody pohybuje
medzi 3 – 20 oC. Miernou formou ochladzovania je umývanie tela sprchovaním alebo
polievaním vodou. Nikdy sa >5@?DOíva voda pod tlakom, ale vone teúca. Polievanie sa
zaína vOdy od nôh smerom k horným konatinám a koní sa pri srdcovej oblasti.
Najúinnejšie je ochladzovanie v bazéne. Pred vstupom do sa deti osprchujú
a zbavia potu (mydlo sa nepouOíva). Do vody deti nesmú skáka, len pokojne vstupova.
Úinné ochladzovanie sa dosiahne vtedy, ak sa deti ponoria do vody aO po krk. Vo vode sa
môOu vone pohybova, ale nie šanti. Na spestrenie a pohodu vyuOívame hry v sede, kaku,
ahu alebo pokojné motivané hry. Vhodná je aj dýchacia gymnastika. Pre dýchaciu
gymnastiku kombinovanú so saunovaním platí, Oe cvienie nesmie by namáhavé.
Jednotlivé cviky poas ochladzovania sa odporúa opakova 2 – 3-krát, maximálne 5-krát.
Vhodné je napríklad fúkanie do vody.
V zimných mesiacoch sa môOu deti ochladzova aj v snehu. Pri prvom alebo druhom
pobyte v saune je to pre deti vOdy nezvyajné, mimoriadny záOitok. Deti najprv do snehu len
stúpia, potom sa v om prebehnú a natierajú si tváre. Neskôr môOu robi v snehu kotúle
alebo si ahnú do snehu. Ochladzovanie detí má by len krátke, aby nevznikol nepríjemný
pocit chladu. Po ochladzovaní v snehu sa im voda v bazéne teplá 3 oC aO 20 oC zdá teplejšia
a lepšie ju znášajú.
Pri ochladzovaní v snehu, v bazéne, pod sprchou dochádza ku krátkodobému stiahnutiu
ciev, na ktoré nadväzuje rozšírenie ciev a koOa sa znova prekrví. Niektoré deti uvádzajú, O5
ich pália líca. Po ochladení sa dos asto vyskytuje škvrnité servenanie koOe na rôznych
astiach tela, ktoré však po návrate do potiarne alebo v suchom zábale rýchlo ustúpi. (Matej,
M., a kol., 2005)
V potiarni aj pri ochladzovaní je potrebné poda potreby deti podnecova, ale nikdy sa
nesmie postupova násilne.
Motivujúco na deti pôsobia presýpacie hodiny, ktoré merajú as strávený v potiarni.
Potná kúra s ochladzovaním sa má opakova 2 /J 3-krát. Po poslednom ochladení sa
deti osprchujú vlaOnou vodou, osušia a zabalia do suchej plachty a deky alebo protialergickej
prikrývky (suchý zábal).

241

Doplnkové aktivity materskej školy

Odpoívanie – suchý zábal
V odpoivárni deti zabalené v plachte a prikryté najlepšie protialergickou prikrývkou
odpoívajú 20 aO 30 minút. Je potrebné dáva pozor, aby sa deti nezaali v zábale
opätovne poti. Poda priebehu saunovania (pokojnejšie, rušnejšie) pustíme relaxanú
hudbu, alebo deom preítame, prípadne pustíme z nahrávky krátky príbeh.
V závere deti riadne osušíme, dôraz kladieme aj na hlavu. Ke sú obleené, ponúkneme im
tekutiny.

Zásady bezpeného saunovania
V súlade s vyhláškou o materskej škole pri saunovaní, ktoré sa vykonáva ako súas
výchovno-vzdelávacej innosti materskej školy a ktorá si vyOaduje zvýšený dozor, riaditeka
zabezpeí poOadovaný poet uiteliek – t. j. najviac 10 detí na jednu uiteku.
V priestoroch sauny je potrebné dodrJiava prísne hygienické a bezpenostné predpisy.
Na saunovanie v materskej škole sa EHOaduje súhlas regionálneho úradu verejného
zdravotníctva.
Nakoko iná platná legislatíva ani rezortné predpisy nezahajú bezpené pracovné postupy
pri saunovaní detí materských škôl, je vhodné si vypracova napríklad nasledovný bezpený
postup pre zamestnancov materskej školy (schválený na pracovnej porade a podpísaný
zamestnancami školy):
Školník/ka
 po príchode do zamestnania skontrolova saunovacie priestory nielen z hadiska istoty
a hygieny, ale aj bezpenosti práce,
 uvies do innosti vyhrievacie teleso v potiarni (priemerná teplota sa pohybuje od
80 °C), naplni bazén primeraným mnoOBtvom vody (teplota sa pohybuje od 3 °C do
20 °C),
 po ukonení saunovania ihne vypnú vyhrievacie teleso a vypusti vodu z bazéna.
Upratovaka
 denne po ukonení saunovania uprata saunu poda pracovnej náplne s dezinfekným
prostriedkom,
 ak pri upratovaní nedosiahne na istený predmet (napríklad na obklad na stenách, okná ,
at.), musí pouO9 vhodnú pomôcku – schodíky,
 pouOité plachty ihne odnies do práovne.
Uiteka
 na jednu uiteku v skupine pripadá najviac 10 detí, ktoré majú súhlas na saunovanie od
pediatra a rodiom podpísaný informatívny súhlas,
 kontrolova saunovacie priestory nielen z hadiska istoty, ale aj bezpenosti saunovania,
 na prácu by primerane obleená (plavky),
 pred prvým vstupom do sauny ponúknu deom tekutiny, da ich vymoi a vyprázdni sa,
dôkladne ich umy mydlom a osprchova,
 dba, aby kaOdé diea malo vlastnú osušku alebo plachtu,
 predchádza úrazom, najmä do potiarne, spch a do bazéna vstupova ako prvá,
 pred prvým vstupom do bazéna a pred kaOdým sprchovaním dieaa skontrolova teplotu
vody,
 v potiarni vies deti k tomu, aby sa nezdrOiavali v tesnej blízkosti vyhrievacieho telesa,
 pri vstupe a výstupe z bazéna po schodíkoch venova zvýšenú pozornos uchopeniu
zábradlia, v potiarni pomôc deom pri vystupovaní a zostupovaní z laviiek,
 elektrické sušie vlasov @?DOíva len vo vyhradenom priestore (odpoiváre, šata), pri
zistení závady sušia ho ihne vyradi z prevádzky,
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 dba, aby neboli elektrické zásuvky prístupné deom, skontrolova ich zakrytie
bezpenostným krytom,
 aj pri minimálnych prejavoch nevonosti detí saunovanie ukoni.
Zamestnanci materskej školy pri zistení závady, ktorá môOe naruši bezpenos saunovania,
ihne upovedomia riaditeku materskej školy.

18. 4 Plavecký výcvik
Medzi aktivity, ktoré získavajú v posledných rokoch vekú popularitu, patrí plávanie detí
od najútlejšieho veku. Cieom plaveckého výcviku je priblíO9 deom vodné prostredie,
pomocou rôznych hier a cviení naui ich bezpene sa pohybova vo vode a v procese
motorického uenia vo vodnom prostredí, zvládnu na elementárnej úrovni špeciálne
pohybové zrunosti a schopnosti.
Ciele plaveckého výcviku:
 naui deti pohybova sa vo vodnom prostredí bez strachu a zábran,
 posilova imunitný systém detí (otuOovaním),
 poskytnú deom primerané poznatky o fyzikálnych zákonitostiach vodného prostredia,
 rozvinú u detí základné plavecké zrunosti v procese motorického uenia vo vodnom
prostredí,
 vypestova návyky bezpeného správania sa vo vode,
 rozvíja zmyslové vnímanie, koordináciu zmyslových a pohybových orgánov,
 rozvinú na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zrunosti a schopnosti detí,
 rozvíja koordinané schopnosti detí,
 podporova správnu techniku dýchania, zvyšova vitálnu kapacitu púc detí,
 spevova svalstvo, predchádza vývojovým poruchám pohybového aparátu detí,
 rozvíja vzájomné vzahy medzi rovesníkmi, rešpektova pravidlá, klás základy disciplíny
a športového správania,
 vytvára základy zdravého spôsobu Oivota.
Plavecký výcvik v materskej škole je zaradený medzi výchovno-vzdelávacie innosti,
vyJ/dujúce zvýšený dozor.
Plavecký výcvik materské školy realizujú poda vlastných podmienok. Väšinou ho
zabezpeujú prostredníctvom dodávateskej organizácie.
Pri zabezpeovaní plaveckého výcviku dodávateským spôsobom je nevyhnutné podrobne
dohodnú podmienky týkajúce sa rozsahu poskytovaných sluOieb ako i podmienky
bezpenosti a ochrany zdravia detí.
Výcvikové bazény, v ktorých sa bude výcvik uskutoova, musia sp a podmienky
ustanovené zákonom . 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vykonávacím
predpisom k uvedenému zákonu je vyhláška MZ SR . 72/2008 Z. z. o podrobnostiach
o poOiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská5.
V prípade, Oe materská škola prevádzkuje vlastný bazén, plavecký výcvik zabezpeuje
v zmysle vlastného prevádzkového poriadku.


5
V súlade s uvedenou vyhláškou kúpaliská musia ma vydaný prevádzkový poriadok, ktorý obsahuje dôleOité údaje, s ktorými
je riaditeka materskej školy, ktorá organizuje plavecký výcvik, povinná podrobne sa zoznámi.
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Plavecký výcvik detí predškolského veku sa nesmie uskuto ova v prírodných
kúpaliskách (prírodné vodné plochy – jazerá).
Realizácia plaveckého výcviku predpokladá zabezpei:
 na základe dobrovonosti u rodiov predbeOný záujem o plavecký výcvik,
 súhlas zriaovatea s realizáciou plaveckého výcviku,
 záväznú prihlášku potvrdenú zákonným zástupcom dieaa,
 prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti dieaa,
 informovaný súhlas zákonného zástupcu dieaa,
 pouenie pedagogických zamestnancov poverených realizáciou plaveckého výcviku
o bezpenosti a ochrane zdravia,
 organizane realizáciu plaveckého výcviku (kompetencie uiteliek, trénerov, pomocného
personálu, pomoc zákonných zástupcov),
 spoluprácu s trénerom z hadiska rešpektovania individuálnej reakcie detí na vodné
prostredie,
 diplomy pre deti a prieb5Onú fotodokumentáciu.
Organizácia plaveckého výcviku
Poet pedagogických zamestnancov: osem detí na jedného pedagogického zamestnanca
Poet hodín: 10 – 12 (1 hodina = 45 minút)
Frekvencia a forma: 1 – 2 x t^Odenne, alebo bloková forma 10 – 12 pracovných dní za
sebou
Teplota vody: od 29 C do 30 C
Hbka bazéna: 70 – 100 cm
Výstroj: plavky, kúpacia iapka, hygienické potreby (mydlo, uterák), suši vlasov, plavecké
okuliare
Hry vo vode: tvoria 80 1O 90 % obsahu hodín
Plavecké pomôcky: penová ty, lopty, nadahovací pás, plavecké dosky, vodné Oinenky,
vodné rebríky, vodné hrazdy, kruhy, nafukovací vankúšik, šmykavka.
Dôl3Jité:
 zabezpei poet pedagogických zamestnancov adekvátny poda potu prihlásených detí,
 oboznámi na prvej hodine deti s priestorom plavárne (kúpaliska) a hygienickými
zariadeniami,
 oboznámi deti s jednotlivými asami tréningovej jednotky (prezliekanie do plaveckých
úborov, nasadzovanie kúpacej iapky, sprchovanie pred vstupom do bazéna, rozohriatie
pred pohybovými aktivitami vo vode, sprchovanie, utieranie do sucha, obliekanie,
odkladanie plaveckého úboru, sušenie vlasov),
 vytvori skupiny detí na základe rešpektovania ich veku a úrovne plaveckej
spôsobilosti,
 dohodnú si pravidlá správania (vo vode nekriíme; nevoláme zo Oartu o pomoc;
nevstupujeme do vody rozhorúení ani s plným Oalúdkom; nestojíme vo vode, ale
intenzívne sa pohybujeme; pohybujeme sa len vo vymedzenom priestore; po skonení
výcviku sa poriadne vyutierame a dôkladne si vysušíme vlasy at.),
 kontrolova v priebehu výcviku neustále poty detí,
 nenecháva nikdy deti bez dozoru v bazéne, v sprche, v šatni,
 sledova neustále reakcie detí pri nácviku (predchádza tak krízovým situáciám),
 vies deti k zodpovednosti za svoje veci.
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Metodika plaveckého výcviku
Samotnému
plaveckému
výcviku
predchádzajú
hrové
aktivity
zamerané
na oboznamovanie sa s vodou, ím sa predchádza stresovým situáciám a odbúravajú sa
zábrany pri kontakte dieaa s vodným prostredím.
V súasnosti zaznamenávame nárast potu detí, ktoré majú prvé kontakty s plávaním
(dojenské plávanie – respektíve plávanie rodiov s demi) uO za sebou, o um?Ouje uO
osvojené zrunosti a schopnosti detí rozvíja.
Pri kaOdodennej hygiene vedieme deti k tomu, aby si namoili celú tvár, pri sprchovaní celú
hlavu, zaraujeme chôdzu v brodisku, beh vo vode.
Postupnos nácviku
Pri organizácii individuálnych i skupinových hier vyberáme hry, ktoré obsahujú lokomoné
pohyby, ktoré diea ovláda na suchu.
VyuOívame plavecké pomôcky, zaraujeme sú1Oivé hry. ím rozmanitejšie formy a viac hier
vychádzajúcich z potrieb detí vyuOijeme, tým efektívnejšie sa rozvinú základné plavecké
schopnosti a zrunosti detí.
Nácvik základných plaveckých zruností má svoju postupnos: dýchanie, ponáranie
a orientácia pod vodou, vznášanie a splývanie v polohe na prsiach a znaku, pády
a skoky do vody, napodobnenie jednoduchých plaveckých pohybov. (Benúriková,
2008)
1. Hry na oboznámenie s vodným prostredím, utvára v deoch pocit vody:





umývanie, polievanie (Na záhradníka; Na istotné deti),
chôdza dopredu, dozadu, rôznymi smermi (Na hada; Na raka; Na autá),
beh, poskoky (Na Oraloka; Na Oaby; Na koníka),
špliechanie (Na kaiku – vystretými paOami plieskajú o hladinu vody).

2. Hry na nácvik dýchania
Dýchanie vo vode je najdôleOitejšia plavecká zrunos. Kto nevie dýcha, nevie pláva.
Pokia sa diea nenauí správne dýcha, nácvik precviujeme v stoji, v chôdzi aO potom vo
vodorovnej splývavej polohe:
 výdych ústami, pravidelne a rytmicky vydychova ústami a nosom do vody (vyfukujeme
dieru do vody, fúkame do lopty, deti vydychujú do vody s vydávaním zvuku, sirény,
auta),
 nádych ústami, ponorenie a zadrOanie dychu pod vodou (Na skrývaku),
 nádych ústami, výdych pod vodou ústami, postupne nosom (Bublinky, Na vodníka),
 po zvládnutí predchádzajúcich cviení, zaraujeme dýchanie spojené so skokom do vody,
dýchanie v splývavej polohe s plaveckou doskou.
3. Ponáranie a orientácia pod vodou
Pri nácviku ponárania a orientácie pod vodou môOu deti pouOíva plavecké okuliare, ktoré
musia ma primeranú vekos. Ponáranie a orientáciu pod vodou nacviujeme aj bez
okuliarov, aby diea bolo pripravené otvori oi a orientova sa pod vodou i v neoakávanej
situácii ( echovská, 2007):
 nádych pod vodou, zadrO1 dych (Kolo, kolo mlynské; Lovci pokladov; Kto podpláva; Kto
dlhšie vydrOí pod vodou; Sadnú si na dno, ponára sa popod rôzne náinie; Kto
najrýchlejšie donesie predmet).
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4. Hry na vznášanie a splývanie
Pri nácviku vznášania sa deti oboznamujú s pôsobením hydrostatického a hydrodynamického
vztlaku vody (na základe vlastnej skúsenosti zistia, Oe pri hlbokom nádychu a zadrOaní dychu,
bez pohybu konatín, sa vznášajú vo vode a vztlak vody ich dvíha smerom hore k hladine).
Splývanie je základná poloha, pri ktorej sa diea odrazom od dna, alebo steny bazéna
dostáva do pohybu v horizontálnej polohe na prsiach, alebo na chrbte:
 diea l5Oí vo vodorovnej polohe na prsiach, na chrbte, ruky má rozpaOené, nohy
roznoOené, s hlavou poloOenou na hladine diea robí hviezdicu, nácvik zaíname
s nadahovacími pomôckami, s priamou pomocou trénera,
 necha sa aha na tyi,
 silne sa odrazi, pred odrazom ponori telo pod vodu, dla na dlani, nohy vystreté, hlavu
medzi rukami, brada pritlaená na hrudník (Kto dopláva ku znake),
 odraz od steny bazéna, splýva na prsiach, na chrbte (Kto dopláva najalej),
 pri splývaní je telo dieaa spevnené po odraze, bez pohybu rúk a nôh, prekonáva prvé
metre vo vode.
5. Skoky a pády
Skoky a pády patria k vemi odúbeným aktivitám detí:
 zaradenie pohybových inností spojených s riekankami (Skáe Oaba po blate; Kolo, kolo
mlynské),
 skoky do vody s rôznym zadaním úloh (skoky z okraja bazéna, do obrue, ponad ty, do
kruhu, skupinové skoky, kto skoí najalej, skoky zo Oinenky, skok roznoOný, skok so
skrením znoOmo, skok vpred (hlavika).
Ak diea absolvuje plavecký výcvik v rozsahu 10 – 12 hodín, malo by zvládnu:
 výdych do vody,
 samostatný skok z okraja bazéna do vody a prirodzeným hrabavým spôsobom vypláva
na hladinu,
 ponára sa pod hladinu,
 orientova sa pod vodou,
 lovi predmety,
 splýva 3 aO 5 metrov.
Poda podmienok a moOností materskej školy, môOe pokraova alšou fázou výcviku. Ide
o zdokonaovaciu prípravu, poas ktorej sa deti uia efektívne vyDOíva základné plavecké
zrunosti a osvojujú si primerane veku základy plaveckých spôsobov/štýlov (prsia, kraul,
znak). Po absolvovaní zdokonaovacej fázy by mohlo diea zvládnu:
 prepláva 10 metrov kraulovými, znakovými alebo prsiarskymi nohami s plaveckou
doskou,
 prepláva do 10 metrovej vzdialenosti napodobnením plaveckých spôsobov/štýlov.
Prvá pomoc pri topení sa dieaa:
1. o najrýchlejšie dosta diea z vody.
2. PoloJ7 diea na chrbát; uvoni dýchacie cesty; skontrolova dýchanie.
3. PoloJ7 diea do stabilizovanej polohy na boku.
4. Medzitým privola lekára – diea, ktoré sa topilo v 9/Jdom prípade musí
skontrolova lekár. Voda, ktorá sa dostala do púc EOdy spôsobuje podráOdenie
a dýchacie cesty môOu opuchnú aj po niekokých hodinách, tento stav sa oznauje
ako „druhotné utopenie“).
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KaOdá materská škola by mala hada moOnosti na realizáciu plaveckého výcviku, ktorý
prispieva k utváraniu a rozvíjaniu pozitívneho vzahu detí k pohybu a vytvára základ
pre zdravý a bezpený Oivot dieaa.
Metodický postup – plánovanie
Obsahový
štandard

Plaváre

Výkonový štandard
(špecifický cie)
Oboznámi sa s priestormi
plavárne, so základnými
pravidlami bezpeného správania
sa, postupmi pri sebaobsluOných
innostiach.
Osvoji si základnú terminológiu.

Kompetencie

Kognitívne
Uebné

Návrh aktivít

Exkurzia; rozhovor;
praktická ukáOka

apkanie, vlnobitie,
erenie fúkaním do
vody.
Hry: Na Oabky, rybky,
bociana, Na vláik,
Pláva kaka
Umývanie, postupné
ponáranie tváre,
ponáranie pod rôzne
náinie s riekankou
Šikuka, Na
záhradníka, Bublinky,
Na vodníka

Vodné
prostredie

Kognitívne,
Oboznámi sa s fyzikálnymi
perceptuálnozákonitosami vodného prostredia.
motorické

Dýchanie

Osvoji si správny nádych ústami,
zadrOanie dychu a výdych do
vody.

Kognitívne
perceptuálnomotorické

Ponáranie
a orientácia
vo vode

Rozvíja pocitové zmysly pre
vodu. Naui sa ponára a
orientova sa pod vodou.

Perceptuálnomotorické,
uebné

Potápai, Koko vidíš
prstov, Lovci pokladu

Vznášanie
a splývanie

Oboznámi sa s pôsobením
hydrostatického
a hydrodynamického vztlaku.
Naui sa správne pouOíva
plavecké dosky.

Kognitívne,
perceptuálnomotorické

Splývanie
s pomôckami,
Raketa, Lokomotíva,
Hviezdica na bruchu,
na chrbte, za pomoci
nôh pláva pod
vodou

Skoky
a pády

Prekonáva strach, získava
skúsenos s orientáciou pod
vodou.

Kognitívne,
perceptuálnomotorické

Rôzne druhy
poskokov, skokov,
výskokov,
skokov zo Oinenky,
schodíkov, z okraja
bazéna, kto skoí
najalej, do stredu....

Plavecké
zrunosti

Napodobova jednoduché
plavecké pohyby. Ovláda výdych
Perceptuálnodo vody, vznášanie, splývanie,
motorické
skok do vody a hrabivými pohybmi
vypláva.

Prepláva 5 – 10 m
napodobovaním
plaveckých spôsobov
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Stratégie nácviku plávania:
 priame pozorovanie,
 demonštrácia ukáOky dospelou osobou,
 rozhovor,
 uenie napodobovaním,
 pohybová aktivita detí,
 experimentovanie s vodou a náiním,
 hry a hrové innosti,
 pohybové a relaxané cvienia.

18. 5 LyJovanie
LyOovanie je úzko späté s prírodou, s preOívaním krásy zimnej prírody, dáva jedinenú
moOnos na pohyb detí v prírode a otuOovanie. LHOovanie je športovou, rekreanou aj
výchovno-vzdelávacou innosou.
Cieom lyJovania detí v materskej škole je:
 naui deti hravou formou na elementárnej úrovni základy lyOovania,
 otuOova deti vplyvom chladu, vetra, slnka,
 upevni zdravie detí intenzívnou pohybovou aktivitou v prírode,
 rozvíja a upevova vzah detí k pohybu a k prírode.
Základné informácie o organizácii lyJovania detí
Vek detí: na skupinový výcvik je vhodný vek od 5 rokov, deti mladšie je vhodnejšie ui
individuálne
DJ9/ lyJiarskeho výcviku: spravidla 5 dní za sebou medzi 2. a 3. dom prestávka 1 aO 2
dni
DJ9/ lyJovania: cca 2 hodiny denne
LyJiarsky výcvik zah a:
 nasadzovanie lHOí,
 prípravné cviky a hry – krátke cvienia na rozohriatie, najvhodnejšie sú cvienia imitujúce
pohyby lHOiara (pohupy v kolenách, predklony s dotykom striedavo pravej a avej špiky,
úklony, predsúvanie lyOe na povel, k zanie lHOí striedavo pravou a avou nohou a pod.),
 lyOovanie – základný výcvik, postup krokov je metodicky stanovený, tempo, akým sa
postupuje, závisí od pohybovej vyspelosti detí v skupine,
 prestávka na oddych pri výskyte únavy detí,
 odopínanie a odkladanie lHOí.
LyJiarsky výstroj:
 lyOe s nabrúsenými hranami s bezpenostným viazaním,
 lyOiarky,
 prilba,
 lyOiarske palice (základný výcvik detí je vhodné realizova bez palíc),
 lyOiarske okuliare,
 zimné športové obleenie, vhodné je zabezpei aj náhradné rukavice.
Praktické doplnky, ktoré zabezpeí uiteka:
 doplnkové pomôcky, ako napr. slalomové palice, reflexné vesty,
 potreby na pitný reOim detí, hygienické vreckovky, škrabka na sneh v prípade lepenia sa
nového snehu, vosk na lyOe, odmeny, diplomy,
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 zabezpeenie informovaného súhlasu zákonných zástupcov, záväznej prihlášky dieaa
na výcvik.
Zásady lyJovania detí predškolského veku6
Deti predškolského veku sa nauia lyOova vemi rýchlo v prípade, ak uiteka pri samotnom
výcviku dodrOiava tieto zásady:
 motivuje deti tak, Oe lyOovanie berú ako hru a zábavu,
 ak postupuje od jednoduchého k zloOitému,
 ak deom pohyb technicky správne predvedie,
 ak pri názornej ukáOke volí dobré rozostavenie detí v skupine tak, aby všetci dobre videli a
pouli, stojí proti slnku (ak by deti stáli proti slnku nevideli by uiteku),
 ak verí v schopnosti detí, pochváli ich a povzbudí pri kaOdej vhodnej príleOitosti,
 ak sú deti aktívne, pohybujú sa dostatone po celý as lHOovania.
LyJiarsky výcvik detí môJ3 robi materská škola za predpokladu:
1. Blízkosti lokality/terénu vhodnej na výcvik
2. Poznania a dodrOania pravidiel bezpenosti
3. Poznania metodiky základného výcviku lyOovania detí predškolského veku
Výber terénu:
Na lyOiarsky výcvik je vhodným terénom mierny krátky svah s dojazdom na rovinu.
Ideálne je, ak je miesto na nácvik lyJovania ohradené. Terén by mal by upravený,
nesmie by zadovatený.
V blízkosti terénu na lHO?vanie by malo by miesto na úschovu lyJS (deti ešte nemajú dos
síl na nosenie lHOí, ich prenesenie na miesto lyOovania majú zabezpei dospelí, napr. na
sánkach alebo vo vreci; na krátku vzdialenos môOu deti premiestni lHOe tak, Oe ich bude
diea drO1 za pätu kaOdú v jednej ruke a aha po snehu druhou stranou – špicou, alebo
stranou sklznice).
Terén by mal by vybavený pohyblivým pásom alebo pohyblivým lanom – lanovým
vlekom a detským vlekom. V prípade, ak má materská škola vhodný terén vo svojej blízkosti,
môOe by aj bez ahacích zariadení – pri nácviku lHOovania mimo lyOiarskeho strediska,
získajú deti také základy a schopnosti, ktoré im umoOní terén a miestne podmienky.
LyOovanie detí sa z bezpenostných dôvodov nesmie vykonáva na dojazdoch
zjazdových tratí, t. j. na dolných miestach frekventovaných zjazdoviek.
Pravidlá bezpenosti pri lyJovaní:
pre uiteku:
 predchádza úrazom kontrolovaním viazania a obleenia detí, napr. zapnutie prilby,
kontrola vhodných rukavíc a pod.,
 stále sledova poet detí v skupine; na zlepšenie prehadu o deoch sa odporúa, aby
kaOdá skupina detí bola viditene oznaená, napr. vestami, znakami na prilbách,
reflexnými pásmi na rukávoch a pod.,
 sledova snehové podmienky, zmenu kvality snehu (najmä na prípadný zadovatený
terén),


6

Tieto zásady platia aj pri nácviku iných špeciálnych pohybových zruností
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 sledova zmeny poasia (lyOiarsky výcvik sa nesmie kona pri silnom vetre a v hmle;
v prípade potreby ukoni lHOovanie skôr ako bolo plánované),
 zaraova aktivity zodpovedajúce schopnostiam detí, nepreaOova ich, v prípade potreby
deti rozdeli poda schopnosti na druOstvá,
 zaradi oddych pri prejavoch únavy detí (prejavuje sa napr. astejšími pádmi),
 dodrOiava pitný reOim,
 sledova symptómy podchladenia detí (trasenie sa, zmodranie pier),
 zaradi pri mrazivejšom poasí dynamickejšiu innos (všetky deti musia by v pohybe –
zaradi drepy, odopnutie lHOí, naháaku, guovaku a pod.).
pre deti:
 primeraným spôsobom zaobchádza s výstrojom, zapínanie a odopínanie lHOí na zaiatku
s pomocou uiteky,
 dodrOiava pravidlá správania sa lHOiara: bra ohad na druhých, lyOiar, ktorý ide zhora,
sleduje lHOiarov pod sebou at.,
 vystupova po svahu dohodnutou stranou,
 lyOova sa bezpene, dodrOiava pokyny uiteky, nevzaova sa od skupiny,
 zastavi na lyOiach na vopred urenom mieste,
 neprechádza nikomu cez lHOe.
Metodický postup základného výcviku lyJovania detí v materskej škole
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Privyknutie na výstroj
Zjazd po spádnici
Zjazd v pluhu po spádnici
Oblúk v pluhu
Jazda na vleku
Zjazd šikmo svahom

Privyknutie na výstroj:
Terén: rovina
Vemi dôleOité sú v úplne prvej fáze nácviku lHOovania:
 rovnovPJne cvienia na mieste – podrepy v kolenách alebo pohupy v kolenách;
predklon smerom k špikám viazania; podrepy; dotýkanie sa z boku pravej a avej
lyOiarky; k zanie lyOami striedavo vpred a vzad; striedavé dvíhanie päty, špiky, celej
lyOe; prestupovanie do strany a
 rovnovPJne cvienia v pohybe – kolobeOka – k zanie sa na jednej lyOi; lietanie: ruky
upaO9, k zanie na jednej lHOi; chôdza na oboch lyOiach; k zanie bez dvíhania lyOí so
striedavými krátkymi a dlhými krokmi; zniOovanie a zvyšovanie sa (trpaslík a obor);
chôdza na lHOiach pod prekáOkou urobenou z troch palíc (príp. cez tunel vytvorený
z viacerých prekáOok).
Zjazd po spádnici
Terén: mierny svah s bezpeným štartom a s dojazdom na rovinu
Popis pohybu: diea je v základnom postoji: lyOe sú v rovnobeOnom postavení, nohy na
šírku panvy, v lenku a v kolenách mierne pokrené, mierny predklon, ruky pokrené mierne
od seba, diea sa pozerá pred seba.
Nácvik: zaa výstupom na svah – bokom, odvratom (stromek); umoOni deom urobi
prvý pokus – spusti sa z mierneho kopca (lHOe na rovine zastavia samé); dôsledne robi
podrepy v kolenách; urobi deom prekáOku z palíc – pri zjazde sa popod ou zohnú; pri
páde upozorni deti, aby dali lHOe rovnobeOne so svahom – uiteka pomáha deom pri
vstávaní.
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18. 6 Sánkovanie
Sánkovanie v materskej škole patrí medzi najdostupnejšie pohybové aktivity na snehu, ku
ktorým potrebujeme špecifické pomôcky – sane. Dnes sa sánkovanie postupne vytráca
a nahrádza k zavým pohybom detí na pomôckach ako sú napr. klzáky, boby a pod. Všetky
nasledujúce informácie platia rovnako pre sánkovanie, ako aj pre k zanie sa s týmito
pomôckami.
Cieom sánkovania detí v materskej škole je:
 hravou formou a intenzívne vykonáva pohybové innosti na vzduchu,
 prekona strach a ovláda k zavý pohyb na saniach, príp. inej pomôcke,
 dodrOiava dohodnuté pravidlá.
Základné informácie:
 sánkovanie je vhodné pre všetky deti v materskej škole,
 terén: mierny, krátky trávnatý svah s dojazdom na rovinu, alebo do protisvahu (ak je sneh
erstvý môOu ho deti spolone udupa a pripravi týmto spôsobom na sánkovanie),
 výstroj: sane a dobré zimné obleenie,
 sánkovanie (poda snehových podmienok) zaraujeme do pobytu vonku v zime denne.
Pravidlá bezpenosti:
 terén musí by bezpený, bez stromov, prípadných múrikov, ak sa deti sánkujú napr.
na školskom dvore,
 deti musia dodrOiava základné pravidlo: hore sa vychádza po jednej strane svahu,
spúša sa po druhej strane svahu,
 urí sa miesto štartu a zastavenia,
 sánkujeme a k Oeme sa v sede, v miernom záklone, vyvarova sa pádu,
 deti môOu sane aha, tlai, beO1 s nimi, hra sa na koníkov, sedie na nich a posúva sa
nohami, preteka sa kto sa alej posunie, vozi mladšieho kamaráta – jeden ahá, druhý
tlaí a pod.
NEPREHLIADNITE: Zadovatený svah je nebezpený; je neprípustné sánkova a k za sa
na takomto teréne.
Metodické odporúania:
 sánkovanie sa realizuje najmä ako pohybová a hrová innos,
 deom sa ponecháva o najviac spontánnosti za predpokladu, Oe poznajú a dodrOiavajú
dohodnuté pravidlá,
 sánkovanie sa vyuOíva aj na rozvoj základných lokomoných pohybov: chôdze a behu
v prírodnom teréne,
 sánkovanie sa vyuOíva aj na rozvíjanie pozitívnych vzahov k svojmu zdraviu a k zdraviu
iných detí (zdôrazujeme bezpené sánkovanie a branie ohadu na ostatné deti),
 sánkovanie sa vyDOíva aj na rozvoj sociability detí – vedie sa podeli o sane,
spolupracova vo dvojici, v trojici at.,
 sánkovanie realizova aj v prípade, ak má materská škola na školskom dvore len rovinu
(uiteka s demi vytvorí umelý snehový svah).

18. 7 Koruovanie
Koruovanie na ade patrí medzi špeciálne pohybové zrunosti, pri ktorých diea potrebuje
špeciálne pomôcky, teda korule. Materské školy koruovanie v súasnej dobe zaraujú do
svojej vzdelávacej ponuky, ak majú podmienky na túto športovú aktivitu, t. j. moOnos
koruovania sa na zimnom štadióne.
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Cieom koruovania v materskej škole je:
 zvládnu na elementárnej úrovni hravou formou základy koruovania,
 rozvinú a udrO1 záujem o pohyb,
 upevni zdravie detí – koruovanie posiluje sedacie a stehenné svalstvo, podporuje
výkonnos púc, prospieva cievam, metabolizmu.
Základné informácie o realizácii koruovania detí v materskej škole:
Poet hodín základného výcviku: 10.
Vek detí: od 5 rokov, mladšie
v sebaobsluOných innostiach.

deti za

predpokladu dostatonej

samostatnosti

DJ9/ pobytu na ade: asi 1 hodinu, pri dlhšej dobe koruovania je potrebné zaradi
prestávku.
Výstroj:
 Korule – nabrúsené, topánka má ma vekos najviac na jednu ponoOku, EOdy má
by dobre utiahnutá – zapínanie alebo zašnurovanie korú EOdy robí uiteka, lenok
musí by EOdy dobre fixovaný (spevnený).
 Prilba (primerane veká, dostatone voná).
 Obleenie: otepovacia súprava, dobré rukavice (pri koruovaní sa deti vea
pohybujú, je potrebné klás dôraz na vrstvovitos obleenia pod vetrovku – ochrana
pred prehriatím a spotením sa).
Pravidlá bezpenosti pri koruovaní:
 deti sa stále koruujú v prilbe,
 uiteka pravidelne kontroluje utiahnutie topánok,
 na adovej ploche musí by zabezpeený dostatoný priestor na rozostupy detí pri nácviku
padania a vstávania – ochrana pred poranením koruou,
 adová plocha musí by stále upravená – ochrana pred úrazmi detí aj uiteliek,
 poas koruovania musí by zabezpeený pitný reOim.
Metodika nácviku koruovania:


nacviovanie rovnováhy na koruliach na suchu:
-



nacviovanie rovnováhy na koruliach na ade s pridrJiavaním sa mantinelu:
-



deti prechádzajú na adovú plochu na koruliach po gumenom teréne, priom si
zárove precviujú udrOanie rovnováhy na suchu,

chôdza s pridrOiavaním sa mantinelu, deti sa najskôr nechcú pusti,
pridrOiavanie sa mantinelu striedavo dvíha kolená,
otoi sa, oprie sa o mantinel bokom,
udrOanie rovnováhy, pusti sa na krátku dobu,
ustá na ade bez drOania sa stále dlhšie a dlhšie,
urobi pár krokov a vráti sa k mantinelu (prekonanie strachu) a diea získava
istotu, Oe udrOí rovnováhu,

nácvik vstávania z adu po páde:
-

vychádza sa zo sedu alebo ahu, zámerne sa deti obratom otoia do vzporu
kamo na štyroch, jednu nohu pokria, na druhú sa postavia, v prípade potreby
uiteka deom pomôOe,
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nacviovanie rovnováhy na ade bez drJ/nia:
-



stoj na jednej nohe na mieste, prenášanie váhy z nohy na nohu, podrepy a
narovnanie kolien,
pomalá chôdza po ade s pomocou uiteky, samostatná chôdza, chôdza
s vysokým dvíhaním kolien, tlieskanie pod zdvihnutým kolenom, prekraovanie
nízkych prekáO?k,
úklony na jednu a druhú stranu s upaOovaním,
hra „na adové sochy“ s napodobovaním rôznych postojov a polôh,

jazda vpred:
-

-

zaína sa odrazením od mantinelu a k zaním sa na oboch koruliach, návrat
k mantinelu nauenou chôdzou s udrOaním rovnováhy,
prenášanie váhy z nohy na nohu,
pokus o jazdu vpred na jednej nohe,
jazda dopredu s podrepmi,
nácvik s vyuOitím podporných pomôcok na ade, napr. detskej hokejky, k zanie
vpred s opieraním sa o vedro, k zanie sa so súasným dvíhaním hraiek zo zeme,
napr. kociek, kolkov a ich prenášanie na dohodnuté miesto, napr. vkladanie do
vedra, nácvik dvojvlnovky – vytoenie špiiek korú von s miernym pokrením
kolien, pri prinoOení spoji špiky,
vytvorenie slalomovej dráhy z kolkov, obchádzanie okolo kolkov,
hry Na vlak, Na hada, Na zlatú bránu na ade, kruhové hry na ade, jazda vpred
vo dvojiciach s pouOitím švihadla a ahanie sa,
jazda vpred sa postupne zdokonauje, deti sú isté v pohyboch, prejdú dlhší úsek
na adovej ploche, pohyb vpred sa zrýchuje,
pohyb vpred sa stáva cyklickým odraz – sklz – odraz,
pohyb sa stáva koordinovaným, deti sa zlepšujú v základnom postoji:
 pokrené kolená,
 mierny predklon,
 hlava hore.

Deti si na konci koruliarskeho výcviku:





uvedomujú základný postoj na koruliach,
udrOia rovnováhu,
dokáOu prekoruova bezpene dlhší úsek,
zvládnu k zanie na ade bez padania.

Na zvýšenie radosti z koruovania sa môOu deom da malé hokejky, ahké kocky z umelej
hmoty a podobné pomôcky.
Zvládnutie základov koruovania detí v materskej škole iste ocenia aj rodiia detí, ktorí radi
svoj voný as trávia s demi pri pohybových aktivitách.

18. 8 Slávnosti v MŠ
Sú aktivitami, ktoré sa v materských školách vyDOívajú s cieom da deom moOnos preO9
významnú udalos, ktorej sú aktívnymi úastníkmi.
Slávnosti v materskej škole majú silný emocionálny vplyv na diea nielen ke sa práve
uskutoujú, ale uO pri ich príprave. Práve vtedy ich môOe uiteka vyDO9 v maximálnej miere
na aktivizovanie detí:
 priamou úasou kaOdého dieaa na príprave programu a prostredia na slávnos,
 priamym zapojením kaOdého dieaa do samotnej udalosti rešpektujúc jeho individuálne
rozvojové moOnosti.
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Príprava na slávnos je proces, ktorého cieom nemá by nácvik vystúpenia detí, ich
prezentácia, prípadne preteky v tom, kto toho viac dokáOe a ukáO5, ale citové zaujatie
a nadchnutie detí robi nieo iné, neO robia beOne denne. Je samozrejmé, Oe oslava
významných udalostí sa môOe chápa ako vystúpenie detí pred obecenstvom, napr. rodimi,
na ktoré sa deti pripravujú nácvikom tancov, piesní a básní.
Vemi dobré je, ak uiteka strategicky, prieb3Jne zarauje také innosti s demi celý
školský rok, ktoré následne vyuJijú pri slávnostiach bez toho, aby boli deti zbytone
stresované viacnásobným opakovaním programu.
Vhodné je vyDOíva to, o deti robia radi poas edukaných inností: spievajú, hrajú sa
hudobno-pohybové hry, tancujú, dramatizujú rozprávky, recitujú básne a pod. To sa deti
nauia v prirodzených situáciách a následne dokáOu vemi prirodzene a bez strachu
prezentova na slávnostnej udalosti im uO vemi dobre známe piesne, básne, tance a pod.
Aj ke by sa zdalo, O5 slávnosti sú zastaranou formou, ich zaraovanie má dôleOitý
význam pre deti pretoOe:
 napomáhajú vytvori vzah detí ku kultúre a k tradíciám,
 sú stratégiou emocionalizácie: deti sa uia pr5Oíva stavy radosti, oakávania,
prekonávania strachu z neúspechu a naopak preOívanie radosti z úspechu,
 sú stratégiou motivácie detí: u detí sa utvára potreba a túOba nieo dokáza,
 pomáhajú pri socializácii detí: uia deti komunikova, prezentova sa svojím správaním
pred druhými umi,
 je to príleOitos na to, aby sa uili hodnoti seba aj druhých.
Slávnosti v materskej škole sa realizujú hlavne pri príleOitosti známych celospoloenských
udalostí, napr.: Vianoce, De matiek a pod., alebo súvisia s profiláciou materskej školy.
V prípade environmentálného zamerania materskej školy môOu ma slávnosti charakter
pripomenutia si:
 Da vody,
 Da zeme, a pod.
V prípade zamerania MŠ na zdravý Oivotný štýl sa môOu oslavova napríklad aj:
 Zdravé potraviny,

arovný svet ovocia a zeleniny at.
V prípade zamerania na rozvoj prosociálneho správania sa detí je moOné vyDOíva slávnosti
aj na netradiné podujatia napríklad:
 Vystúpenie pre starých rodiov,
 Da matiek,
 Da otcov a pod.
Slávnosti v materských školách sú tradinými doplnkovými aktivitami materských škôl, no
napriek tomu nestrácajú svoj význam z týchto dôvodov:
 rodiia majú záujem o to, aby svoje deti videli na slávnostiach v materskej škole,
 pomáhajú udrOiava kultúrne, spoloenské, regionálne a školské tradície,
 rozvíjajú osobnostné, sociálne, komunikatívne, kognitívne a uebné kompetencie detí,
 sú stratégiou pre rozvoj sociálno-emocionálnej stránky osobnosti dieaa,
 motivujú a ovplyvujú deti asto natoko, Oe deti sa na slávnos aj samé od seba hrajú,
teda slávnos sa stáva námetom pre ich hry a hrové innosti.
Odporúania pre uiteky:
 da moOnos deom vystúpi na slávnosti individuálne, alebo v malých skupinách,
 vyvarova sa hromadného recitovania a spievania,
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 vy39( na vystúpenie to, o deti dobre poznajú, neprea9ova ich dlhou prípravou,
nácvikom, vyhnú sa stresom,
 da deom mo9nos voby, napr. pri výbere piesne, úlohy v dramatizovanej hre, da
mo9nos vystúpi aj deom ustráchaným, aby získali sebadôveru,
 vybera do programu innosti spojené s rekvizitami, vyvarova prostého memorovania,
 pri vyu9ívaní rekvizít, napr. zvieracích iapok na dramatizáciu, pomôcok na tance a pod.,
da deom mo9nos, aby boli samostatné, uiteka si má uvedomi, 9e deom nie je
potrebné všetko rozdáva priamo do rúk,
 zvoli správnu organizáciu prostredia, aby sa deti nezakrývali navzájom, prípadne aby sa
deti, alebo uiteka neotáali chrbtom k obecenstvu s výnimkou tancov a pod.,
 v prípade, ak má materská škola krú9ok, napr. tanený, dramatický a pod., da mu
mo9nos aby sa do slávnosti zapojil.

18. 9 Krú1ková innos v materskej škole
História krú9kovej innosti v materskej škole siaha do zaiatku 90-tych rokov 20.
storoia. To, 9e sa krE9ková innos objavila ako nový fenomén aj v materskej škole
úzko súviselo so snahou, niekde aj s  materskej školy o udr9 nie sa v ase
pomerne vekého poklesu potu detí i iastoného nezáujmu rodiov o umiestnenie detí
v materskej škole, najmä z dôvodu zhoršenej finannej situácie rodín a zvýšenej
nezamestnanosti rodiov.
Ponuka krú9kovej innosti sa stala lákadlom pre rodiov, aby sa pri rozhodovaní o výbere
materskej školy v ase, ke ponuka voných miest v materských školách prevyšovala dopyt
rodiov, rozhodli pre materskú školu, ktorá ponúkala široké spektrum najrozmanitejších
krú9kov. Najväší záujem od zaiatku 
 krú9kovej innosti v materskej škole bol
(a pretrváva dodnes) o oboznamovanie detí s cudzími jazykmi, najmä s anglickým
a nemeckým.
Realizácia krú9kovej innosti do roku 2008 nebola upravená 1iadnym právnym
predpisom, bola 1ivelnou a ohrozovala kvalitu výchovno-vzdelávacej innosti a jej
plynulos. Problematika realizácie krú9kovej innosti v materskej škole bola právne
upravená v roku 2008. V súlade s § 4 ods. 9 vyhlášky o materskej škole sa v materskej
škole mô9e v súlade so školským vzdelávacím programom organizova aj krú1#ová
innos.
NEPREHLIADNITE: Ka9dá krú9ková innos realizovaná v materskej škole musí by
zakomponovaná ako neoddelitená súas školského vzdelávacieho programu.
Krú1#ovú innos v súlade s vyhláškou o materskej škole majú zabezpeova v prvom
rade kmeové uiteky. Zabezpeovanie krú9kovej innosti cudzími lektormi má by skôr
výnimoné ako pravidlom. Úzko to súvisí predovšetkým so širokým odborným potenciálom
uiteliek materských škôl, ktoré (vzhadom na absolvované stredoškolské, príp. aj
vysokoškolské vzdelanie) nie sú úzko predmetovo špecializované, ale sú výborné tak
v oblasti výtvarnej, ako aj hudobnej, pohybovej (vrátane tanenej), literárnodramatickej, i spoloensko-vednej alebo prírodovednej. A práve tento široký záber ich
odborných profesijných zruností a spôsobilostí, spolu s poznaním špecifík a osobitostí
didaktiky predprimárneho vzdelávania, ako aj osobitostí uenia sa detí predškolského veku,
ich preduruje na to, aby v prvom rade oni zabezpeovali krú9kovú innos v materskej
škole.
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Vyhláška o materskej škole ustanovuje, Oe vo výube cudzieho jazyka7 a pri realizácii
aktivít, na ktoré nemajú kmeové uiteky kvalifikané predpoklady, innos zabezpeujú aj
cudzí lektori.
NEPREHLIADNITE: KrúOková innos v materskej škole sa organizuje v popoludajších
hodinách a na základe informovaného súhlasu zákonného zástupcu.
Realizovanie krúOkov v popoludajších hodinách neznamená ich realizáciu namiesto,
alebo na úkor odpoinku detí. Odpoinok detí sa musí zaradi minimálne v rozsahu 30
minút.
Realizácia krúJ9ovej innosti (bez ohadu na to, i ju zabezpeujú kmeové uiteky
alebo cudzí lektori) v dopolud ajšom ase, znamená porušovanie vyhlášky
o materskej škole.
DodrOiavanie ustanovenia o organizovaní krúOkovej innosti v popoludajších hodinách
sa v praxi, Oia, asto porušuje (svedia o tom aj zistenia Štátnej školskej inšpekcie).
Riaditeka materskej školy musí dokáza odborne zdôvodni jednak rodiom/zákonným
zástupcom, ale aj rôznym odborníkom, napr. z centier voného asu, základných
umeleckých škôl at., preo sa nemôOe organizova krúOková innos dopoludnia
(vzhadom na to, Oe materské školy tvoria súas sústavy škôl poskytujúcich stupe
vzdelania (predprimárne), prvoradé je plnenie uebných osnov školského vzdelávacieho
programu).
Zaradenie dieaa do nejakého krúOku si vyOaduje informovaný súhlas rodia/zákonného
zástupcu. Je nevyhnutné, aby mal rodi/zákonný zástupca dieaa pred jeho podpisom
dostatok informácií o:
 ponuke krúOkov a ich obsahovom a cieovom zameraní,
 personálnom zabezpeení ponúkaných krúOkov (i bude krúOok zabezpeova kmeová
uiteka, alebo cudzí lektor a o ich kvalifikaných predpokladoch na vykonávanie krúOkov
– najmä vo vzahu ku krúOku cudzieho jazyka),
 asovom zabezpeení ponúkaných krúOkov,
 priestorovom zabezpeení ponúkaných krúOkov,
 materiálno-technickom zabezpeení ponúkaných krúOkov,
 finannom zabezpeení ponúkaných krúOkov (t. j. o spôsobe financovania nákladov na
krúOkovú innos – napr. nákladov na výtvarný materiál; uebný materiál, náradie alebo
náinie; špeciálne obleenie, odmeny pre lektora at.).
KrúOková innos patrí k innostiam, poas ktorých je okrem obsahu, vemi dôleOitá aj
bezpenos detí. Za bezpenos detí poas krúOkovej innosti zodpovedá uiteka, ktorá
ju zabezpeuje. Ak krúOkovú innos vykonáva so súhlasom rodiov/zákonných zástupcov
lektor, za bezpenos detí zodpovedá lektor.
KrúOková innos je súasou výchovy a vzdelávania príslušnej materskej školy, obohacuje
ju, nadväzuje na u a robí ju atraktívnejšou. KrúOková innos napomáha rozvíjaniu
kúových kompetencií detí, prispieva k celostnému rozvoju osobnosti detí, rešpektuje ich
záujmy, nadanie a rozvojové moJnosti a schopnosti.
Pri rozhodovaní sa o ponuke krúOkovej innosti sa odporúa rešpektova:
7

V asti I. Prílohy . 1 vyhlášky MŠ SR . 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikané predpoklady a osobitné kvalifikané
poOiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov sú
ustanovené kvalifikané predpoklady a osobitné kvalifikané poOiadavky pre uitea materskej školy aj vo vzahu k jazykovej
príprave v cudzom jazyku.
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zameranie a profilácia materskej školy,
záujmy, nadanie, rozvojové moOnosti a schopnosti detí,
záujmy rodiov/zákonných zástupcov,
špecifiká uenia a uenia sa detí predškolského veku,
personálne moOnosti materskej školy (odborný potenciál kmeových uiteliek),
materiálno-technické podmienky materskej školy,
priestorové podmienky materskej školy (moOnosti interiéru aj exteriéru),
moOnosti spolupráce, napr. s centrom voného asu, základnou umeleckou školou,
rodimi/zákonnými zástupcami, kultúrnymi centrami, jazykovými školami, rôznymi
odborníkmi at.

Cieom materskej školy nemá by za kaOdú cenu ponúka vea rôznorodých aktivít
v konenom dôsledku narúšajúcich plynulos výchovno-vzdelávacej innosti a ohrozujúcich
plnenie uebných osnov školského vzdelávacieho programu.
Cieom realizácie krúOkovej innosti, rešpektujúc pritom, Oe najúinnejšou formou, metódou
aj prostriedkom krúOkovej innosti je hra, je:
 utvára u detí návyk zmysluplne vyuOíva voný as (primárna prevencia pred negatívnymi
sociálno-patologickými javmi),
 kultivova a celostne rozvíja osobnos dieaa,
 rozvíja u detí špecifické kompetencie, na ktoré majú predpoklady,
 vies deti ku kooperácii, spolupráci,
 rozvíja u detí potrebu aktívneho sebarozvoja, sebaregulácie a sebareflexie.
V súlade s § 9 ods. 4 písm. j) vyhlášky o materskej škole je súasou alšej dokumentácie
materskej školy dokumentácia spojená s organizovaním výletov, exkurzií, výcvikov,
saunovania a iných aktivít. K takýmto iným aktivitám materskej školy patrí aj krúOková
innos.
O 9/Jdom krúJ9u osobitne sa vedie nasledovná dokumentácia:
 prihlášky detí na krúOok podpísané rodimi/zákonnými zástupcami,
 informovaný súhlas rodia/zákonného zástupcu so zaradením dieaa na krúOok,
 evidencia dochádzky detí na krúO?;
 plán innosti krúOku,
 vyhodnotenie krúOku.
Plán innosti krúJ9u by mal obsahova:
 ciele a konkrétny obsah krúOku,
 meno/mená osôb zabezpeujúcich krúOok (kmeová uiteka alebo cudzí lektor),
 miesto realizácie krúOku,
 asový harmonogram realizácie krúOku (vrátane frekvencie realizácie krúOku),
 materiálno-technické zabezpeenie realizácie kr]Oku,
 evalvané nástroje hodnotenia kvality realizácie krúOku (napr. vystúpenie detí taneného
krúOku; výstava produktov výtvarného krúOku; úas rodiov/zákonných zástupcov na
otvorenej hodine; anketa alebo dotazník pre rodiov/zákonných zástupcov; rozhovory
s demi a lektormi zabezpeujúcimi krúOkovú innos at.).
Premyslená ponuka a realizácia krúOkovej innosti v duchu výroku menej je niekedy viac
zvyšuje kvalitatívnu úrove materskej školy.
Zabezpeovanie krúOkov kmeovými uitekami napomáha kvalifikovanému dosahovaniu
výkonových štandardov (špecifických cieov) uebných osnov školského vzdelávacieho
programu a rozvíja aj odborné, profesijné kompetencie uiteliek.
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Uiteka, ktorá vedie krúOok v snahe dosiahnu o najlepšie výsledky detí, nesmie plni
ciele krúJ9u poas výchovno-vzdelávacej innosti v snahe vyniknú, napr. na nejakej
slávnosti a tam sa prezentova.
NEPREHLIADNITE: KrúOkovú innos nesmie kmeová uiteka vykonáva poas svojej
priamej vyuovacej innosti.
Materské školy musia ma na zreteli, Oe veké mnoJ@tvo krúJ9ov nie je zárukou kvality
materskej školy. Spravidla spôsobuje zvýšený výskyt stresu, neúmerne deti aj uiteky
za/Juje a namiesto kvalitnej výchovno-vzdelávacej innosti sa pobyt detí v krúJ9/mi
presýtenej materskej škole8 mení na sústavné premiest ovanie, organizovanie, bez
akéhokovek efektívneho vplyvu na cielený celostný rozvoj osobnosti detí. Z takejto
materskej školy sa vytráca priaznivá klíma, pokojná atmosféra, tvorivos a otvorená
komunikácia.
Realizáciu krúOkovej innosti nemoO>? preceova ani podceova. KrúOky
v materských školách vzdialenejších od miest asto uspokojujú t]Obu rodiov, ktorí
nemajú moOnos vodi deti, napr. do základnej umeleckej školy, alebo do centra
voného asu a s dôverou zverujú deti uitekám materskej školy, aby ich deti boli
vedené k zmysluplnému tráveniu voného asu, prípadne aby sa rozvíjalo nadanie detí
pod odborným dohadom.
Situácia týkajúca sa realizácie krúOkovej innosti sa postupne podstatne mení vzhadom
na to, Oe mnohé materské školy vemi správne pochopili, Oe mnohé aktivity, ktoré poskytovali
do 1. septembra 2009 formou krúOkovej innosti, uO zaradili do svojich školských
vzdelávacích programov ako súas rozširujúcej vzdelávacej ponuky a na minimum
obmedzili realizáciu kr]Okovej innosti – spravidla ju zúOili na realizáciu krúOkov cudzieho
jazyka.
Pri realizácii krúJ9ovej innosti je potrebné dodrOiava aj isté pravidlá súvisiace
s jej financovaním. Je potrebné, aby spôsob (spôsoby) uhrádzania nákladov
na zabezpeenie krúOkovej innosti, ktorá je súasou školského vzdelávacieho programu,
prerokovala riaditeka materskej školy so svojim zriaovateom.
KrúOková innos sa m\Oe financova:
 z rozpotu materskej školy,
 z príspevkov zákonných zástupcov na iastonú úhradu výdavkov materskej školy (je ale
potrebné dodrO1, aby mesané náklady na krúOkovú innos jedného dieaa
nepresahovali mesanú výšku príspevku na iastonú úhradu výdavkov materskej školy
ureného na jedno diea),
 z príspevkov na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej
školskej dochádzky (sú to úelovo viazané finanné prostriedky, a preto z nich moOno
financova zabezpeenie krúOkovej innosti iba tých detí, ktoré majú jeden rok pred
plnením povinnej školskej dochádzky),
 z darov rodiov/zákonných zástupcov alebo iných právnických alebo fyzických osôb
(darovaných darovacou zmluvou, v ktorej musí by uvedené, O5 finanné prostriedky
sa poskytujú na úel krúOkovej innosti; tieto finanné prostriedky moOno pouO9 na


8 DôleOité je uvedomi si, i krúOky, ktoré sa realizujú v materskej škole, sú naozaj aktivitou materskej školy, alebo na ich
realizáciu len poskytuje priestor (samozrejme so súhlasom zriaovatea). Ak napr. 5 – 6-roné deti navštevujú tanený krúOok,
uskutoovaný síce v priestoroch materskej školy, ktorý vedie uite základnej školy (priom si plní rozsah vyuovacej innosti
stanovený riaditeom ZUŠ), túto aktivitu nemoOno chápa ako krúOok ponúkaný materskou školou, ale ako realizovanie
prípravného štúdia ZUŠ (urené je na intenzívne diagnostikovanie umeleckých schopností dieaa a jeho následné zaradenie
do príslušného umeleckého odboru) v priestoroch materskej školy.
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všetky náklady súvisiace s realizáciou krúOkovej innosti, rôzne spôsoby
odmeovania kmeových uiteliek alebo cudzích lektorov, materiálne a prevádzkové
náklady).
UkáOky plánov krúOkovej innosti sú v prílohe . 13.
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Zuzana Lynch – Jarmila Sobotová

Legislatívne podmienky zriaovania tried s cudzím jazykom
Školský zákon umASuje uskutoova v materských školách výchovno-vzdelávaciu
innos aj v cudzom jazyku. Podmienky zriaovania tried pre deti, ktoré sa uia cudzí
jazyk v materskej škole, upravuje vyhláška o materskej škole. Výchovno-vzdelávaciu
innos v cudzom jazyku musí zabezpeova uite ka, ktorá sp a kvalifikané
predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR . 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú
kvalifikané predpoklady a osobitné kvalifikané poS;adavky pre jednotlivé kategórie
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.
V Prílohe . 1 písm. D. sa v bode 13 tejto vyhlášky uvádza: na jazykovú prípravu
v cudzom jazyku v materských školách vzdelanie uvedené v písmenách A, B a D a
absolvovanie štátnej jazykovej skúšky na štátnej jazykovej škole alebo jazykovej
škole, ktorá má na to oprávnenie alebo do 31. decembra 2013 aj vykonanie
maturitnej skúšky z príslušného cudzieho jazyka.
          
Školský zákon cudzí jazyk definuje ako jazyk iného štátu, s ktorým Slovenská republika
uzavrela dohodu, pod a ktorej bola zriadená škola alebo trieda s druhým vyuovacím
jazykom toho štátu, alebo jazyk iného štátu, ktorého jazykom nie je jazyk národnostnej
menšiny alebo etnickej skupiny. V škole alebo triede s bilingválnym vzdelávaním je druhým
vyuovacím jazykom cudzí jazyk.
Pr cha, Walterová a Mareš (2009), charakterizujú cudzí jazyk ako jazyk odlišný od
materinského jazyka príslušníkov uritého jazykového spoloenstva. V tomto kontexte je
dôl7Sité objasni si rozdiel medzi dvojjazynou výchovou a dvojjazyným vzdelávaním,
o ktorom budeme v tejto kapitole hovori.
O dvojjazynej výchove môSeme hovori vtedy, ak máme na mysli výchovu dieaa
v prostredí, kde má mASnos komunikova pomocou dvoch jazykov. (Pr cha, Walterová
a Mareš, 2009) Dvojjazynú výchovu zabezpeujú rodiny, v ktorých rodiia hovoria dvoma
jazykmi. Diea vyrastajúce v takomto prostredí si prirodzene oba jazyky osvojuje ako svoje
materinské. Štefánik (2000) tento druh bilingvizmu oznauje termínom prirodzený
bilingvizmus, pretoSe si ho jedinec osvojuje prirodzeným spôsobom v bilingválnom
prostredí.
Dvojjazyné (bilingválne) vzdelávanie je zamerané na to, aby si deti osvojili
komunikané kompetencie v inom jazyku ako materinskom. (Pr cha, Walterová a Mareš,
2009) Toto vzdelávanie v cudzom jazyku zabezpeuje inštitúcia, v našom prípade
materská škola. Štefánik (2000) tento druh bilingvizmu oznauje termínom školský
alebo kultúrny, jednotlivec si osvojuje cudzí jazyk v umelo vytvorenom školskom
prostredí.
Odborníci popisujú aj iné typy bilingvizmu, napríklad intenný bilingvizmus, v prípade ke si
diea osvojuje cudzí jazyk od rodia, pre ktorého tento jazyk nie je materinský, ale ovláda ho
na ve mi dobrej úrovni. (Štefánik, 2000) Rozšírené je aj delenie bilingvizmu pod a veku
osvojovania si dvoch jazykov. (Haugen, pod a Štefánik, 2000)
Diea predškolského veku a cudzí jazyk
V odbornej literatúre nachádzame rôzne poh ady na vasné oboznamovanie detí
predškolského veku s cudzím jazykom. Sú argumenty, ktoré hovoria jednoznane
o vhodnosti a efektivite vzdelávania v tomto veku, ale zárove môSeme nájs aj názory
protichodné.
Táto problematika je ve mi aktuálna, o svedí o tom, Se sa o u zaujímajú nielen uitelia,
jazykovedci, ale aj rodiia a široká verejnos. V tejto súvislosti je dôl7Sité zodpoveda si
nieko ko zásadných otázok:
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 Je vhodné, aby sa diea v predškolskom veku oboznamovalo s cudzím jazykom?
 Ako sprostredkúva deom cudzí jazyk?
 Aké výsledky oakáva od dieaa predškolského veku, ktoré sa oboznamuje s cudzím
jazykom?
 Kto má diea v materskej škole v cudzom jazyku vzdeláva?
Šulová (2007) predpokladá, Se dôvodom záujmu o oboznamovanie s cudzím jazykom uS
v predškolskom veku je vysoká kapacita mechanickej pamäte, zvedavos dieaa a hravos.
Zurawsky (2006) konštatuje, Se dnes všeobecne uznávame, Se deti majú vysokú schopnos
absorbova akýko vek jazyk, s ktorým sú v kontakte a prejavujú schopnos ui sa ho ahšie
ako dospelí. V porovnaní s dospelými, alebo staršími Siakmi, výhodou dieaa pri osvojovaní
si cudzieho jazyka je jeho schopnos napodobni výslovnos, správny prízvuk. Dospelí
a staršie deti lepšie zvládajú uenie sa gramatiky, podobné výsledky dosahujú v rozvíjaní
slovnej zásoby.
Aby sme výchovno-vzdelávaciu innos v cudzom jazyku prispôsobili dieau predškolského
veku, je dôleSité uvedomi si z h adiska fyziologického a psychického, akými medzníkmi
diea v tomto období prechádza a na základe týchto skutoností uplatni také stratégie
metódy a formy edukanej innosti, ktoré budú vhodné pre predškolské diea.
Ako zriadi triedu s bilingválnym vzdelávaním
Oboznamovanie s cudzím jazykom kladie na diea vysoké nároky nielen v kognitívnej
oblasti, ale aj afektívnej. Uite ka musí pozna moS@é riziká bilingválneho vzdelávania (i
oboznamovania s cudzím jazykom formou krúSku) a vedie o nich informova rodia
dieaa.
O tom, i diea bude zaradené do triedy s bilingválnym vzdelávaním rozhoduje riadite ka
materskej školy v spolupráci s rodimi dieaa.
Vo vzájomnom dialógu, poradenskom rozhovore, je dôleSité informova o:
 stratégiách a metódach, ktoré sa budú vo vzdelávaní uplatova,
 reálnych oakávaniach vo vzahu k výsledkom (aké kompetencie moSno u dieaa
rozvíja a do akej miery – poúvanie, porozumenie, hovorenie, pregramotné spôsobilosti
k písanej rei),
 mASných rizikách súvisiacich s raným vzdelávaním v cudzom jazyku (u niektorých detí sa
môSe objavi elektívny mutizmus – diea môS7 odmieta hovori s uite om cudzieho
jazyka, môSe ma problémy s výslovnosou niektorých hláskových skupín, vzh adom na
inú výslovnos v cudzom jazyku).
Rodiia by mali zváS;, i ich diea prejavuje záujem o cudzí jazyk a má prirodzenú rados z
nových poznatkov. Ak tomu tak nie je, aj napriek pozitívnej motivácii uite a a podnetného
prostredia, mali by rodiia svoje rozhodnutie opätovne zváS;.
Ak o zaradenie do bilingválnej triedy poSiada rodi dieaa, ktoré má napríklad oneskorený
vývin rei, prípadne je v logopedickej, i inej starostlivosti, navrhujeme, aby sa rodiia
v záujme zdravého vývinu svojho dieaa poradili aj s logopédom alebo psychológom.
Poradenstvo špecialistov ako aj uiteliek by mal rodi dôkladne zváS;, aby sa mohol
zodpovedne rozhodnú v záujme svojho dieaa.
Oboznamovanie s cudzím jazykom v materskej škole sa môSe uskutoova aj formou
krúB2;. innos kr]Sku je záleSitosou dohody medzi zákonným zástupcom dieaa
a organizáciou zabezpeujúcou vzdelávanie v cudzom jazyku. Riaditeka materskej školy
túto innos sprostredkúva, preto nesie zodpovednos za výber partnera, ktorý bude túto
innos v materskej škole vykonáva. as a podmienky realizácie krúB2ovej innosti sú
uvedené vo vyhláške o materskej škole.
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Dôl7Sité je, aby krúSok cudzieho jazyka zabezpeovala osoba, ktorá bude kompetentná
vzdeláva deti predškolského veku:
 aby BAFSívala vhodný edukaný materiál na oboznamovanie detí s cudzím jazykom a
 aby boli vytvorené vhodné organizané podmienky vzdelávania (optimálny poet detí,
d Ska innosti – jedna vzdelávacia jednotka).
Stratégie výchovno-vzdelávacej innosti vo vzahu k cudziemu jazyku
Vzdelávanie v cudzom jazyku v materskej škole je ve mi špecifické a vySaduje si, aby vo
výchovno-vzdelávacej innosti boli uplatované špecifické stratégie.
Stratégie vzdelávania vo vzahu k cudziemu jazyku:
 Zabezpei vzdelávanie v materskej škole v situáciách, v ktorých budú deti jazyku
priamo vystavené.
 Poskytova variabilitu inností, v ktorých bude diea cudziemu jazyku priamo
vystavené.
 Podporova deti v záujme o cudzí jazyk, vytvára deom vhodné prostredie na
stretnutia s cudzím jazykom (literatúra, médiá, komunikácia s rodeným hovorcom).
 Podporova deti v snahe komunikova v cudzom jazyku, rešpektova nedokonalos
ich prejavu v cudzom jazyku (právo na omyl).
 VyuBíva rôznorodé metódy vo vzahu k osvojovaniu si cudzieho jazyka, zamerané na
rozvoj komunikatívnych zruností.
 Rešpektova diea, jeho záujmy a potreby. NepredlSova násilne dobu sústredenia, bra
oh ad na osobné tempo dieaa, štýl jeho uenia.
 Pristupova individuálne ku kaSdému dieau.
Metódy vzdelávania v cudzom jazyku v materskej škole
Jazyk pre deti nadobúda význam vtedy, ke sa prepája so zmyslovou skúsenosou
a situáciami, ktoré majú pre diea významnú úlohu.
Goded (1995) hovorí, S7 deti sa uia jazyk tým, B, ho poúvajú, imitujú a pouBívajú.
S jazykom môSu samozrejme aj experimentova.
Fáza poúvania by mala by spojená s významom, pretoSe Siadne skutoné uenie
nenastane pokia nie je zabezpeené spojenie slova s reálnym predmetom, situáciou, i
pojmom v záSitkoch z bezprostredného okolia. Aby diea videlo v osvojovaní cudzieho jazyka
zmysel a chápalo ho ako osobne významné, uite ka musí vyuS; mnohé prostriedky –
objekty, obrázky, hraky, bábky, gestá, pantonímu a zárove uplatni rôzne vizuálne,
zvukové pomôcky aby si získala pozornos detí. (Goded, 1995)
Aj pri oboznamovaní s cudzím jazykom je dôl,Bité uvedomi si, ako sa diea uí svoj
materinský jazyk. Obdobiu, ke diea povie svoje prvé slovo, predchádza obdobie v ktorom
diea poúva zvuky, hlasy a postupne ich rozlišuje. Poúvanie je prvou fázou poznávania
cudzieho jazyka. Ke sa význam slova vytvára, uite ka by mala zopakova slovo alebo
jazykovú štruktúru nieko kokrát, poskytnú nieko ko jeho modelov a aS potom Siada
o zopakovanie slova. Nasledujúci diagram pod a Goded (1995) zobrazuje ako sa
uskutouje oboznamovanie s cudzím jazykom.

Model
(Nové
slovo,
štruktúra)

Vytvori
význam

Uskutoni
zborové
opakovanie

Skupinové
opakovanie

Individuálne
zopakovanie
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Opakovania, i uS zborové, skupinové, alebo individuálne sa vo výube cudzieho jazyka
asto oznaujú nie ve mi povzbudzujúcim termínom – drily. Drily pomáhajú upev ova
slovnú zásobu, uiteka cudzieho jazyka vie, Se tieto opakovania musí robi
zábavnou formou. Napríklad pri oboznamovaní s farbami uite ka povie slovo
v anglickom jazyku a zárove ukáSe na predmet – napr. ceruzku, šatku, loptiku Sltej
farby:
Uite ka:
It is yellow.

Deti
It is yellow.

Ak budeme od detí Siada bezduché opakovanie takejto alebo inej vety, budeme deti len
vycviova, na základe podnet – reakcia. Pre opakovania je dôleSité vytvori situácie,
v ktorých budú deti nachádza rados, zábavu a záSitok. Metóda, ktorá nám pomôSe takúto
situáciu vytvori je hra. Koátková (2005) hovorí, Se diea sa prostredníctvom hry
prirodzene uí.
NEPREHLIADNITE: Hra je dominantnou metódou uplatovanou vo vzahu k osvojovaniu
si cudzieho jazyka.
Vyššie uvedený príklad opakovania preto musíme „posadi“ do hrovej situácie. Napríklad
do hry na stratenú farbu. Ak ju objaví malá myška, tak túto modelovú vetu vysloví
tenkým, pisk avým hlasom. Ak farbu objaví obor, vetu vysloví hrubým a silným hlasom
at.
Pohybové hry – TPR aktivity
Pre diea predškolského veku je nesmierne dôleSitý pohyb, preto sú hry s pohybom
vhodnou formou oboznamovania s cudzím jazykom. V odbornej literatúre sa pre deti
predškolského veku (a nielen pre ne) odporúa uplatova tzv. TPR aktivity (Total
Physical Responce activities). TPR aktivity sú zaloS7né na prirodzenej reakcii
loveka. Vyjadrujú pochopenie jazyka, pochopenie je vyjadrené fyzickou aktivitou. Sú
ob úbené najmä preto, Se uiace sa diea nie je GSdy schopné lingvistickej odpovede
v inom jazyku ako v materinskom. O tom, Se inštrukcii v cudzom jazyku diea rozumie,
svedí práve jeho fyzická odpove – fyzická aktivita. V mnohých metodických
prírukách, napríklad známeho vydavate stva Longman (www.longman-elt.com)
nájdeme mnoSDtvo rád pre uite ky cudzieho jazyka ako TPR aktivity uplatova
v praxi.
Aby sme lepšie chápali zmysel TPR aktivít pre oboznamovanie s cudzím jazykom je
potrebné pochopi nieko ko vyjadrení Freemana (2000) oh adom tejto metódy.
 Aké ciele si kladú uiteky, ktoré pouBívajú TPR aktivity?
Uite ky, ktoré vyFSívajú TPR aktivity sú presvedené o tom, Se deti sa majú teši z uenia
cudzieho jazyka, uenie má by záSitkom. Cie om tejto metódy je zárove redukova stres
z uenia sa cudzieho jazyka.
 Akú úlohu preberá uiteka a akú úlohu preberá diea v týchto aktivitách?
Spoiatku je uite ka usmerovate kou správania detí. Deti sú imitátormi správania uite ky.
Neskôr, po mnohých opakovaniach inštrukcií, budú niektoré deti pripravené aj hovori. V tom
momente môSu pokyny zadáva aj deti.
 Ako moBno charakterizova interakciu (vzah) medzi dieaom a uitekou. Aká je
interakcia medzi demi navzájom?
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This little piggy went to market,
This little piggy stayed at home,
This little piggy had a roast beef,
This little piggy had none.
And this little piggy cried wee,
wee, wee, all the way home

Toto malé prasiatko išlo na trh,
Toto malé prasiatko ostalo doma,
Toto prasiatko malo peenú hovädzinku,
Toto prasiatko nemalo Siadnu.
A toto malé prasiatko celou cestou
domov plakalo.

Odporúame, aby si uite ky, ktoré sprostredkúvajú deom cudzí jazyk neustále rozširovali
svoju kartotéku piesní, hier a riekaniek. V materskej škole existuje ve mi široký priestor na
ich vyuSitie v prirodzených situáciách.
Rozprávky a príbehy
Rozprávky a príbehy sú nielen v materinskom jazyku zdrojom slovnej zásoby dieaa.
Kutláková (1996) ich odporúa vyuSíva najmä preto, Se upevujú citovú angaSovanos do
diania v texte. V rozprávkových príbehoch v cudzom jazyku deti nebudú GSdy rozumie
všetkým slovám, mnohé budú chápa len intuitívne, najmä na základe interpretácie, ktorú im
poskytne uite ka. DôleSité je texty íta opakovane a vytvára situácie podporujúce
zapájanie detí do deja rozprávky.
Príkladom práce s textom je rozprávkový príbeh Erica Carla – The very hungry catepillar.
Táto malá rozprávková kniha je ve mi zaujímavo ilustrovaná1.
Rozprávkový príbeh: The very hungry caterpillar
In the light of the moon a little egg lay on a leaf. One Sunday morning the warm sun came up
and – pop! – out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar.
He started to look for some food.
On Monday he ate through one apple. But he was still hungry.
On Tuesday he ate through two pears, but he was still hungry.
On Wednesday he ate through three plums, but he was still hungry.
On Thursday he ate four strawberries, but he was still hungry.
On Friday he ate through five oranges, but he was still hungry.
On Saturday he ate through one piece of chocolate cake, one ice-cream cone, one pickle,
one slice of Swiss cheese, one slice salami, one lollipop, one piece of cherry pie, one
sausage, one cupcake, and one slice of watermelon.
That night he had a stomach ache!
The next day was Sunday again. The caterpillar ate through one nice green leaf, and after
that he felt much better.
Now he wasn’t hungry any more – and he wasn’t a little caterpillar any more. He was a big,
fat caterpillar.
He built a small house, called a cocoon, around himself. He stayed inside for more than two
weeks. Then he nibbled a hole in the cocoon, pushed his way out and….he was a beautiful
butterfly!
Poas ítania uite ka zapája deti do príbehu výzvou     (pomôSte húsenici).
Deti pomáhajú húsenici jes jedlo, ktoré objaví. Ke v príbehu húsenica je jablko, deti
napodobujú, ako jedia jablko spolu s ou – môSu pritom hovori: Yummy, yummy, apple!
Postupne deti pomáhajú húsenici zjes 2 hrušky, 3 slivky, 4 jahody, 5 pomaranov, rôzne
dobroty od okolády 3S po melón. Ke húsenicu rozbolí bruško, aj deti pantomímou vyjadria,
1

Je moSné zakúpi ju prostredníctvom internetového kníhkupectva – napr. Amazon.
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Se majú boles. Boles zmizne 3S ke deti pomôSu húsenici zjes jeden zelený lístok.
V závere príbehu opä pantomimicky vyjadria premenu húsenice na kuklu a potom na
motý a.
Obrázky a kniB2>
Obrázkový materiál a knihy podporujú prirodzený rozvoj jazykových kompetencií dieaa,
emocionálne a kognitívne diea obohacujú. (Kutláková, 1996)
Obrázky a kniSky sú nielen zdrojom slovnej zásoby v cudzom jazyku, pri práci s obrázkom
odporúame vyuS; opä TPR aktivity, ktoré sme opísali v predchádzajúcom texte. Deti
ob ubujú hry ako pexeso, kvarteto alebo hru Bingo, ktorú uvádzame v ukWSke.
Hra Bingo:
Deom v skupine rozdáme obrázky (pod a témy), napríklad predmety v domácnosti, alebo
ako v našej ukáSke len farebné škvrny – farby. Uite ka vymenúva farby (alebo predmety),
deti obrázky ukladajú na hraciu plochu. Ke vyplnia všetky políka, diea, ktoré poloSilo
obrázky na plochu prvé, zvolá    Víazom je vtedy, ak sú všetky políka uloSené
správne.

BLACK

BLUE

GREEN

ORANGE

YELLOW

RED

GREY

PURPLE

Uite ka ocení, ke si bude diea obrázkový materiál dop a systematicky. V oboznamovaní
s cudzím jazykom môSe vyFS; pexeso, i domino. Obrázky vystrihnuté z asopisov môSu
poslúS; deom pri tvorbe ich vlastných kníh. Obrázkový materiál, rôzne plagáty s textom
v cudzom jazyku, sa m\SF sta výrazným motivaným inite om pre diea v komunikácii.
Kresba a výtvarné aktivity
Kresba slúSi na sebavyjadrenie dieaa. Diea ou vyjadruje svoje pocity, názory, odha uje
svoj vnútorný svet. Kresbou diea komunikuje, preto ju povaSujeme za ve mi efektívnu
metódu pri osvojovaní si cudzieho jazyka. Najmä vo ná kresba umASuje uite ke
komunikova s dieaom v prirodzenej situácii.
Kresba je aj vhodnou metódou, pri ktorej uite ka môSe hodnoti úrove porozumenia
dieaa. Napríklad: Can you draw a car? Please, color it yellow.
Podobne moSno cudzí jazyk uplatova pri modelovaní, ma ovaní, i priestorovej tvorbe.
Divadlo
Divadelné predstavenia pre deti sú vo všeobecnosti ve mi ob úbené. Divadlo umASuje
prepája rôzne prvky umenia – dramatické, výtvarné, hudobné, tanené. Divadelné etudy
motivujú deti do experimentovania s cudzím jazykom. Deti napodobujú, imitujú na základe
preSitého – experimentujú s cudzím jazykom.
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Masmédiá
V materskej škole sa nestretávame asto s uite kou cudzieho jazyka, ktorá je rodená
hovoriaca. Preto sprostredkovanie piesní, riekaniek i rozprávok v originálnej podobe
umASuje deom pou a imitova správnu intonáciu, rytmus rei. Vhodné sú aj rôzne
poítaové edukané hry, ktoré podporujú rozvoj komunikatívnych zruností v cudzom
jazyku.
V práci uite ky cudzieho jazyka odporúame vyuS; napríklad edukaný software BBC –
Muzzy (bliSšie http://www.early-advantage.com). Software je zameraný nielen na
oboznamovanie s anglickým jazykom, ale aj francúzskym, nemeckým, španielskym,
talianskym.
Inými hodnotnými zdrojmi sú aj nasledujúce internetové stránky:
 http://www.bbc.co.uk/cbeebies/
 http://www.piccolingo.eu
 http://www.eric-carle.com/home.html.
o oakáva od dieaa predškolského veku, ktoré sa oboznamuje s cudzím
jazykom?
asto sa v materskej škole stretávame s neprimeranými oakávaniami, najmä
zo strany rodiov, ktorí majú na svoje deti pri oboznamovaní s cudzím jazykom prehnané
poSiadavky. Kritériom osvojovania cudzieho jazyka je pre nich asto zvládnutie slovnej
zásoby. VyB(dujú od detí preklad z jedného jazyka do druhého, o pov(Bujeme
jednoznane za nevhodné. Odporúame, aby uite ka na spolonom stretnutí s rodimi
objasnila, aké reálne výsledky moSno oakáva od tejto výchovno-vzdelávacej innosti.
V tomto období nie je ani tak dôl,Bitý rozsah slovnej zásoby, ktorú diea získa.
Prínosom skorého oboznamovania je skôr uB spomínaný rozvoj citu pre rytmus
cudzieho jazyka, prízvuk.
Obsah uiva by mal zásadne vychádza a nadväzova na školský vzdelávací program
konkrétnej materskej školy. Obdobie predškolského veku je predovšetkým obdobím hry
a spontánnosti dieaa.
NEPREHLIADNITE: Aj ke sa diea v tomto veku uí ahko a dokáSe zvládnu základy
cudzieho jazyka, materská škola sa nesmie premeni na miesto, kde by sa cudzí jazyk
vyuoval školskými metódami.
Oboznamovanie s cudzím jazykom v materskej škole je významné aj z hadiska
poznávania iných kultúr. Diea má moSnos zisti, Se svet je rozmanitý a udia v tomto
svete hovoria aj inak ako ono samo. Cudzí jazyk takto moBno chápa ako prostriedok
multikultúrnej výchovy. I naša krajina sa vstupom do Európskej únie stala otvorenejšou
a je astokrát domovom pre udí iných národností.
NEPREHLIADNITE: V takomto otvorenom spoloenstve sa uíme S; všetci, uíme tomu aj
deti. V prípade, Se materskú školu zane navštevova aj diea, ktoré nepozná slovenský
jazyk, metódy, ktoré sme popísali v predchádzajúcej asti sú vhodné aj pre diea cudzincov,
ktoré sa bude oboznamova so slovenským jazykom.
MoSno zistíme, Se diea cudzincov bude napredova v poznávaní nášho jazyka rýchlejšie
ako deti, ktoré oboznamuje s iným jazykom. Dôvodom bude fakt, Se diea bude neustále
vystavené slovenskému jazyku v triede, v širšom okolí materskej školy, rovesníci v skupine
budú vytvára jazykovú prevahu prostredia.
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Rozvíjané kompetencie dieaa vo vzahu k cudziemu jazyku
Prostredníctvom oboznamovania sa s cudzím jazykom v predškolskom veku sa rozvíja
mnoSstvo kompetencií, z ktorých by sme chceli poukáza na tie najvýraznejšie:
Osobnostné (intrapersonálne) kompetencie (základy sebauvedomenia):
 diea odhaduje svoje mASnosti a spôsobilosti.
Sociálne (interpersonálne) kompetencie:
 diea sa pozerá na svet aj oami druhých,
 akceptuje a rešpektuje multikultúrne odlišnosti detí a dospelých.
Komunikatívne kompetencie:
 vedie monológ, nadväzuje a vedie dialóg a rozhovor s demi i dospelými,
 volí primeraný, kreatívny spôsob komunikácie vzh adom na situáciu,
 chápe a rozlišuje, Se niektorí udia sa dorozumievajú aj inými jazykmi.
Kognitívne kompetencie (základy riešenia problémov):
 diea h adá a objavuje súvislosti medzi jednotlivými informáciami, objavuje tie, ktoré sú
nápomocné pri riešení problému.
Kognitívne kompetencie (základy kritického myslenia):
 porovnáva podobnosti a rozdiely predmetov, javov, osôb at.
Uebné kompetencie:
 prejavuje zvedavos a spontánny záujem o spoznávanie nového,
 vyFSíva primerané pojmy, znaky a symboly,
 kladie otázky a h adá odpovede, aby porozumelo obklopujúcemu svetu vecí, javov, dejov
a vzahov,
 uí sa spontánne (vlastnou zvedavosou) aj zámerne (pod uite kiným vedením),
 prekonáva prekáSky v uení,
 plánuje a organizuje si optimálne prostredie na innos,
 prejavuje aktivitu v individuálnom i skupinovom uení,
 hodnotí vlastný výkon, teší sa z vlastných výsledkov, uznáva aj výkon druhých,
 zvláda základy uenia sa na základe osobnej motivácie.
Informané kompetencie:
 vyFSíva rôzne zdroje získavania a zhrom3Sovania informácií aj mimo materskú školu (od
osôb v okolitom prostredí, z detských kníh, asopisov a encyklopédií, prostredníctvom
informano-komunikaných technológií, z rôznych médií).
Vzdelávacie štandardy dieaa predškolského veku v oblasti cudzieho jazyka
V obsahových štandardoch v oblasti oboznamovania sa s cudzím jazykom v materskej
škole v tematickom okruhu udia sa uite ka má zamera predovšetkým na:
 Poúvanie s porozumením.
 Neslovné reakcie (pohyby, gestá, mimika).
 Pasívnu a aktívnu slovnú zásobu v cudzom jazyku (anglitina, nemina, at.).
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Výkonové štandardy sú formulované v špecifických cie och. V tematickom okruhu udia je
v súvislosti s cudzím jazykom potrebné zamera sa predovšetkým na tieto ciele:
 poúva s porozumením,
 reagova neslovne na otázky a pokyny,
 reagova slovne na jednoduché otázky jednoslovnou, viacslovnou odpoveou alebo
jednoduchou frázou,
 komunikova jednoduchými vetnými konštrukciami v cudzom jazyku,
 BAFSíva spisovnú podobu cudzieho jazyka.
Profesijné kompetencie uitea cudzieho jazyka
Profesijné kompetencie uite ky materskej školy sú podrobne rozpracované v deviatej
kapitole.
Vo vzahu k vzdelávaniu v cudzom jazyku v materskej škole pov3SFjeme za dôleSité
vyzdvihnú nasledujúce kompetencie, ktorými by uite ka mala disponova:
 Profesijné kompetencie – uite ka materskej školy sp a kvalifikané predpoklady;
uite ka uplatní vhodné metodické postupy vo vzdelávaní v cudzom jazyku.
 Jazykové kompetencie v cudzom jazyku – kvalitu vzdelávania v cudzom jazyku ovplyvuje
schopnos uite ky poFSíva cudzí jazyk v komunikácii s demi (komunikatívne
kompetencie). Nesmierny význam má zvládnutie jazyka najmä o sa týka intonácie
a správnej výslovnosti. Uite ka materskej školy je jazykovým vzorom, modelom. Ak diea
získa nesprávnu výslovnos v tomto veku, korekcia výslovnosti vo vyššom veku bude
problematická.
 Rozvojové kompetencie – uite ka cudzieho jazyka má ma záujem neustále zdokona ova
svoju profesionalitu. V cudzom jazyku je potrebné vzdeláva sa a zdokona ova po celý Sivot.
 Osobnostné a pedagogické kompetencie uite ky zohrávajú v procese výuby
cudzieho jazyka jednu z najdôl7Sitejších úloh z h adiska úspešnosti predloS; deom
predškolského veku cudzí jazyk tak, aby bol splnený hlavný cie .
Ide predovšetkým o:
 osobnos a pedagogické majstrovstvo uite ky, prispôsobené deom predškolského veku
s akceptovaním zistení na základe pedagogickej diagnostiky,
 výbornú znalos cie ového jazyka, vrátane intonácie,
 vedomosti o zásadách a metódach získavania jazykových schopností so schopnosou
inovácie,
 vytvorenie pozitívnej socio-emocionálnej klímy, ktorá znamená obojstranne vyváSený
vzah, ktorý zvyšuje aktivitu a záujem dieaa, podporuje osvojovanie si obsahu
poznatkov, zvyšuje kvalitu uspokojovania potrieb dieaa, udrSiava pozitívne prejavy,
podporuje pozitívne city a cítenie, zaruuje intimitu a zárove otvorenos, úprimnos,
zlepšuje kvalitu priate ských vzahov, umASuje rozmanitos inností, vytvára priestor
na uplatovanie systematickosti, optimalizuje frekvenciu aktivít, tak skupinových, ako
aj párových a individuálnych, podporuje organizáciu procesu.
Predpokladáme, Se sa v budúcnosti bude vytvára široký priestor pre uite ky v oblasti
oboznamovania detí s cudzím jazykom na predprimárnom stupni vzdelávania a uite ky
materských škôl si budú môc svoje poznatky navzájom vymiea podobne ako uitelia
základných škôl. Diea predškolského veku si zaslúSi, aby ho aj v tejto oblasti viedli uitelia
jazykovo, metodicky i pedagogicky zdatní.
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20. Výchovno-vzdelávacia činnosť v materských školáchCudzí jazyk v materskej škole
pri zdravotníckych zariadeniach
Erika Lukáčeková – Zuzana Sopúchová

Výchova a vzdelávanie detí chorých a zdravotne oslabených sa uskutouje v materských
školách pri zdravotníckych zariadeniach, v ktorých je potrebné vytvára deom špecifické
podmienky na ich úspešné vzdelávanie a uspokojovanie ich špeciálnych výchovnovzdelávacích potrieb. Zohadnenie špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb zabezpeí
zdravotne znevýhodnenému dieau rovnocenný prístup k vzdelávaniu, primeraný rozvoj
jeho osobnosti ako aj dosiahnutie primeraného stupa vzdelania a zalenenia sa do
spolonosti.
(&"'$0.?!(.0.1%8.'",;!(*?!1*.(,'(+%'?!
- zabezpeenie výchovy a vzdelávania kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami,
- vasná špeciálno-pedagogická, psychologická a medicínska diagnostika,
- ;:?Gívanie špeciálnych foriem a metód výchovno-vzdelávacej innosti,
- úprava vzdelávacieho obsahu, zaradenie špeciálnych aktivít,
- vypracovanie zodpovedajúceho usporiadania denných inností,
- špecifický postup v hodnotení vzdelávacích výsledkov,
- aplikácia alternatívnych foriem komunikácie (augmentatívna a alternatívna komunikácia),
- úzka spolupráca so zákonnými zástupcami a zdravotníckym personálom,
- uspokojenie individuálnej potreby konkrétneho dieaa vyplývajúcej z diagnostiky,
- vzdelávanie poda individuálneho vzdelávacieho programu,
- vyuGívanie materiálno didaktických a špeciálnych pomôcok (stolíky na postele, drGiaky na
ceruzky a pod.).
Všetky špecifické podmienky sa uplatujú v takom rozsahu a kvalite, aby zohadovali
špecifiká jednotlivých materských škôl pri zdravotníckych zariadeniach a zodpovedali
špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám konkrétnych detí. Vo výchovno-vzdelávacej
innosti sa uplatuje )*"';) $,".",0 dieaa so zreteom na jeho aktuálny zdravotný
a psychický stav. Špeciálno-pedagogickým pôsobením pomáhame dieau v procese
adaptácie, socializácie a v predprimárnom vzdelávaní. Dieau poskytujeme bohaté
stimulané prostredie a premyslené špeciálno-pedagogické pôsobenie na rozvoj jeho
osobnosti.
Diea v zdravotníckom zariadení dodrGiava lieebný reGim, ktorý pozostáva asto
z nepríjemných a bolestivých zákrokov, ktoré vplývajú na jeho správanie. Deti sa stávajú
nedôverivé, podráGdené, prejavuje sa u nich veká malátnos, únava a nezáujem o innosti.
Prvoradou úlohou uiteliek je pomôc dieau ahšie zvládnu adaptáciu na nové prostredie,
vyrovna sa v maximálne moGnej miere s touto záaGovou situáciou a na alej v plnom
rozsahu rozvíja osobnos dieaa.
Adaptáciu ovplyvuje okrem vnútorných vývinových predpokladov dieaa aj výchovný štýl a
sociálny status dieaa v rodine, ale aj mnoGstvo iných faktorov prechodného alebo trvalého
charakteru.
Ak sa diea adaptuje na nové prostredie, na špecifickú situáciu vyplývajúcu z pobytu
v zdravotníckom zariadení, je na uiteke, aby poas výchovy a vzdelávania podporovala
pozitívny vzah dieaa k poznávaniu a ueniu sa hrou a uspokojovala individuálne potreby
ponukou pútavých aktivít. Tieto aspekty pomôGu chorému a zdravotne oslabenému dieau v
adaptanom procese a v bezproblémovom návrate do beGného prostredia domova a
kmeovej materskej školy.
2)"8%'() ( "$8" '(+,"$
Materská škola pri zdravotníckom zariadení ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia plní aj
diagnostickú funkciu v úzkej spolupráci so zákonnými zástupcami, zdravotníckymi
zamestnancami, klinickými psychológmi a inými odborníkmi.
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Pomocou diagnostického procesu získava uiteka o dieati o najhlbšie a najkomplexnejšie
poznatky, na základe ktorých stanovuje primerané ciele, volí správne výchovno-vzdelávacie
postupy a vyberá vhodné aktivity.
Úelom diagnostikovania je zisovanie, rozpoznávanie, klasifikovanie, charakterizovanie a
hodnotenie aktuálneho stavu rozvoja dieaa a vyslovenie záverov o ceste smerujúcej
k zlepšeniu, so zreteom na individuálne moGnosti chorého a zdravotne oslabeného dieaa.
Špeciálno-pedagogická diagnostika #)*(+1"+(.'")(&"'($)*"!-.?+%$(.
.?!(.0  .1%8.'" )(+,"!'-,?! %( '*-3'?! #"'(.  -*(.'" .)%0.-
)(+,"!'-,"'"!.?!(.-.1%8.'". Zameriava sa na osoby, ktoré svojou mentálnou
úrovou, zmyslovým vnímaním, telesnou integritou alebo narušenou rovnováhou medzi
organizmom a prostredím i svojim správaním sa výrazne odchyujú od normy. (Vašek, 2007)
Cieom špeciálno-pedagogickej diagnostiky je ( '#%)3" )(1''" !(*:!(  1*.(,'
(+%':!( " #!( (+('(+,"  &(4'(+,; #!( *(1.(#. Výsledná 3)"8%'(
) ( "$8 " '<1 ,.(*; .?!("+$( )* "'"."-8%' 3)"8%'() ( "$:
)=+('".
2)"8%'(" '(+,"$:$,".",0.(.1!-$!(*?&1*.(,'(+%'?&(&+
1&*".#>' 
- zisovanie úrovne vedomostí,
- zisovanie sociability,
- zisovanie úrovne motoriky,
- zisovanie laterality,
- zisovanie úrovne vývinu rei,
- zisovanie úrovne sebaobsluhy,
- orientané vyšetrenie funkcie zmyslových orgánov.
Pozna >*(. .(&(+,; patrí medzi najrozsiahlejšie záujmy v pedagogike. Zisuje sa
úrove detských poznatkov, schopností, skúseností a spôsobilostí. Na základe zisteného
uiteka urí obsah, formy a metódy výchovy a vzdelávania detí.
(""%",sa charakterizuje ako schopnos, úsilie jedinca utvára a pestova medziudské
vzahy. Ukazovateom je správanie dieaa v spoloenskej skupine, v konkrétnom prostredí
a ochota nadväzova vzahy s inými. Na zisovanie týchto skutoností väšina odborníkov
odporúa pozorovanie sociálnych interakcií jedinca, sociometrický rozhovor, prípadne
sociometrický dotazník. Zistené diagnostické údaje tvoria východisko alšieho špeciálnopedagogického pôsobenia na diea.
(,(*"$ je celková pohybová schopnos dieaa, ktorá významne súvisí s rozvojom rei,
myslenia, laterality. V diagnostike je potrebné diferencova medzi jemnou a hrubou
motorikou. Pod #&'(-&(,(*"$(- rozumieme predovšetkým motoriku ruky, ale zara uje sa
tu aj motorika hovoridiel, mimika a gestikulácia. *-(- &(,(*"$(- oznaujeme pohyby
celého tela, pohyby vekých svalových skupín. Diagnostikou sa uruje aké pohybové úkony
je diea schopné vykona v jednotlivých vekových kategóriách. Podkladom pri formulovaní
diagnózy je moGnos porovna predchádzajúci výkon s aktuálnym a následne naznai
prognózu dieaa v motorickej oblasti.
,*%", je prevaha jedného z párových orgánov, prípadne jednej polovice nepárového
orgánu. Je dôsledkom dominancie jednej z mozgových hemisfér, teda v jednej polovici tela
sú reakcie rýchlejšie, presnejšie, koordinovanejšie. Nedostatoná lateralizácia môGe
negatívne ovplyvni celú riadiacu a koordinanú aktivitu vyššej nervovej sústavy. Zisuje sa
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senzorická lateralita (oka, ucha) a motorická lateralita (rúk, nôh). Diagnostikuje sa
pozorovaním, aplikovaním testov laterality, vyhodnocovaním anamnestických údajov.
"+(.'" >*(.' *" sa zameriava na zvukovú re (orálnu), písanú re (impresívnu
a expresívnu) a posunkovú re (posunky, mimika). Vyšetrenie 1.-$(.# *" sa
z formálneho hadiska najastejšie týka porúch výslovnosti hlások (dislálie), porúch zvuku
rei (rinolálie), porúch plynulosti a neuróz rei (balbutizmus, brblavos, mutizmus). Pri
diagnostike );+'# *" sa spravidla posudzuje výkon, chybovos ako aj úrove
porozumenia ítania a písania. (+-'$(.8 * je prirodzeným prostriedkom
interpersonálnej komunikácie u nepoujúcich. Diagnostické údaje sa týkajú schopnosti
nepoujúcich dorozumie sa, ich socializácie, školskej úspešnosti a pod.
Zisovanie úrovne rei vo všeobecnej podobe je súasou špeciálno-pedagogickej
diagnostiky, ale podrobná metodika rozpoznania jednotlivých porúch je predmetom
logopedickej diagnostiky.
Urovanie >*(.'+(+%-!0 sa uplatuje v diagnostike detí predškolského veku, ale aj u
aGko mentálne postihnutých jedincov. Sebaobsluha sa týka stravovacích a sebaobsluGných
úkonov (jedenie, pitie), hygieny (udrGanie stolice, istotnos, umývanie sa a pod.), obliekania
a obúvania. Spravidla sa porovnávajú aktuálne výkony v sebaobsluhe detí s vývinovými
normami. Porovnaním výsledkov zistíme, i sa vývin uskutouje normálnym tempom a
sledované úkony sú primerané veku.
,<03)"8%'() ( "$#" '(+,"$0
Diagnostické metódy, ktoré sa ;:?Gívajú v špeciálnej pedagogike môGme rozdeli poda
viacerých aspektov. Základným kritériom je:
- o zisova a
- ako zisova.
V materských školách pri zdravotníckych zariadeniach vyuGívame metódy, ktoré zisujú
úrove:
- vedomostí,
- vývinu rei,
- správania,
- jemnej a hrubej motoriky,
- laterality,
- funknosti senzorických orgánov,
- zruností a návykov.
Ak sa zameriame na to, $(1"+(. individuálne schopnosti detí, najvhodnejšie sú:
- metódy pozorovania, rozhovoru, riadeného rozhovoru,
- testy (motoriky, laterality),
- rozbor a hodnotenie výsledkov (výtvarných, pracovných, sebaobsluGných) inností,
- metódy kazuistické (štúdium prípadu).
O tom, ako by mala uiteka postupova pri diagnostikovaní jednotlivých detí, sa doítame v
odbornej literatúre.
Špeciálno-pedagogická diagnostika je súasou výchovno-vzdelávacej innosti. Realizuje sa
v rozmanitých pedagogických situáciách vo všetkých organizaných formách a dotýka sa
rovnako dieaa ako aj uiteky.
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Diagnostikovanie dlhodobo chorých detí v materských školách pri zdravotníckych
zariadeniach je nároné, neuskutouje sa náhodne, Givelne, ale vyGaduje si mimoriadne
teoretické poznanie a skúsenosti uiteliek – špeciálnych pedagógov. VyGaduje si ti0G
cieavedomý, systematický a citlivý individuálny prístup ku kaGdému dieau.
.(* 3$(%+$:!( .1%8."!( )*( *&- .&,*+$# 3$(% )*" 1*.(,';$(&
1*"';
Školský vzdelávací program pre materské školy pri zdravotníckych zariadeniach sa riadi
poGiadavkami školského zákona, Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 –
predprimárne vzdelávanie a vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením
schválených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky pod íslom CD-2008-18550/395821:914 da 26. mája 2009.
Školský vzdelávací program musí by prispôsobený charakteristickým podmienkam
prostredia, v ktorom má by uplatovaný a osobitostiam detí, ktorým je predprimárne
vzdelávanie urené.
Výchova a vzdelávanie detí chorých a zdravotne oslabených sa neuskutouje dlhodobo
(detská skupina je premenlivá), ale ide o pôsobenie v kratšom asovom úseku (deti program
neabsolvujú celý, iba uritú as) a tomuto faktu sa podria uje aj spracovanie školského
vzdelávacieho programu.

Školský vzdelávací program*3)$,-#:
- zameranie a profiláciu materskej školy pri zdravotníckom zariadení,
- dodrGanie zákonom stanovených povinných náleGitostí,
- špecifické výchovno-vzdelávacie potreby a moGnosti detí chorých a zdravotne oslabených
pri stanovovaní výchovno-vzdelávacích cieov,
- hru ako hlavný prostriedok výchovy a vzdelávania,
- dostatonú otvorenos a vonos pri tvorbe plánov výchovno-vzdelávacej innosti a
individuálnych vzdelávacích programov so zameraním na zdravotne znevýhodnené deti,
- priestorové, materiálno-technické a personálne podmienky konkrétnej materskej školy pri
zdravotníckom zariadení.
2)""$8 ,.(*0 3$(%+$?! .1%8.;! )*( *&(. &,*+$?! 3$=% )*"
1*.(,';$0!1*"'"!
0&1'".%+,'?!"(.)(+%'".?!(.0.1%8.'"
Hlavným cieom výchovy a vzdelávania je rešpektova zdravotný stav a individuálne
moGnosti a schopnosti chorého a zdravotne oslabeného dieaa.
-

-

alšie ciele výchovy a vzdelávania sú:
uahi plynulú adaptáciu dieaa na zmenené prostredie (na nemocnicu, ozdravovu,
lieebu, kúpele, sanatórium),
dosiahnu o najvyššiu úrove v oblasti perceptuálno-motorickej, kognitívnej a sociálnoemocionálnej ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na Givot v spolonosti,
v rámci komplexnej starostlivosti prispieva prostredníctvom individuálneho špeciálnopedagogického prístupu k úspešnému priebehu lieby a dolieovaniu chorého
a zdravotne oslabeného dieaa,
rozvíja elementárne základy kúových kompetencií dieaa,
podpori pozitívny vzah dieaa k poznávaniu a ueniu hrou,
rozvíja tvorivos a predstavy v kaGdodenných aktivitách,
rozvíja u dieaa návyky súvisiace so zdravým Givotným štýlom,
prihliada na rôzne sociokultúrne a socioekonomické zázemie dieaa.
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,-) .1%'" $,(*? + (+"!' +(%.(.';& 3$(%+$:!( .1%8."!(
)*( *&-%(#!(-%'#+," 
)=+( )(&"'$0 -$('(.'" .?!(.0  .1%8.'"  .08.'" ($%-
(1;+$'(&.1%'; 
Materská škola pri zdravotníckom zariadení poskytuje poda medzinárodnej klasifikácie
ISCED predprimárny stupe vzdelania. Odlišnosou od materskej školy beGného typu je, G0
&,*+$8 3$(% )*" 1*.(,';$(& 1*"'; '.08. (+.'" o ukonení
predprimárneho vzdelávania. +.'".08.$&(.8&,*+$83$(%.
%+,':1&*'"3$(%0
Vlastné zameranie školy vychádza:
- z uplatovania humanistickej výchovy a vzdelávania v súlade s potrebami a poGiadavkami chorého a zdravotne oslabeného dieaa, udrGiavania jeho duševnej
aktivity a rešpektovania jeho práv,
- z rozvíjania individuálneho potenciálu dieaa so zreteom na jeho zdravotný stav,
- z aplikovania špeciálno-pedagogických metód, foriem a postupov vo výchovno-vzdelávacej
innosti,
- z podporných terapií (muzikoterapia, arteterapia, logopédia, rehabilitácia, kúpená lieba
a iné),
- zo spolupráce so zákonnými zástupcami, so zdravotníckym personálom a inými
odborníkmi.
 4$(!81$0(*&0.?!(.0.1%8.'"
Materská škola prijíma deti do tried pri0-0G90 poas celého školského roka. D Gka
dochádzky je asovo ohraniená lieebným, prípadne rehabilitaným procesom. Prijatie
dieaa do materskej školy sa realizuje na základe Giadosti zákonného zástupcu, ku ktorej sa
prikladá aj súhlas ošetrujúceho lekára dieaa.
':(+'(.0
Uebné osnovy vymedzujú obsah výchovno-vzdelávacej innosti a ciele, ktoré sa dajú
realizova v špecifických podmienkach materskej školy pri zdravotníckom zariadení
a rešpektujú individuálne rozvojové moGnosti dieaa s ohadom na jeho zdravotný stav.
0-(.;#10$
Vyuovacím jazykom je štátny jazyk Slovenskej republiky.
*+('8%'11)'"
Výchovno-vzdelávaciu innos vykonávajú uiteky materskej školy – špeciálni pedagógovia,
ktorí sp ajú kvalifikané predpoklady1. V materskej škole pri zdravotníckom zariadení môGe
pôsobi aj asistent uiteky a odborní zamestnanci (psychológ, logopéd, terapeut a iní), ktorí
sp ajú kvalifikané predpoklady stanovené platnou legislatívou.


1
 Vyhláška MŠ SR . 437/2009 Z.

z., ktorou sa ustanovujú kvalifikané predpoklady a osobitné kvalifikané
poGiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení
neskorších predpisov.
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,*"8%'(,!'"$:)*"+,(*(.:)(&"'$0
Výchovno-vzdelávacia innos sa uskutouje v triedach materskej školy, sú to vymedzené
bezbariérové priestory v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach. K ich štandardnému
vybaveniu patria hraky, didaktické pomôcky, audiovizuálna technika, informanokomunikané technológie (so vzdelávacími programami pre deti predškolského veku, napr.
Detský kútik, Cirkus šaša Tomáša), špeciálno-pedagogické pomôcky (rehabilitané,
ortopedické a kompenzané) a prístroje pouGívané na základe odporúania zdravotníckeho
personálu alebo odborného posúdenia špeciálneho pedagóga.
(&"'$0'1"+,'"1)'(+,"(!*'01*.")*".?!(..1%8.';
Platia všetky ustanovenia o podmienkach na zaistenie bezpenosti a ochrany zdravia pri
výchove a vzdelávaní uvedené v štátnom vzdelávacom programe a zárove osobitosti
vyplývajúce zo skutonosti, G0 je materská škola umiestnená v zdravotníckom zariadení.
'>,(*'?+0+,:&$(',*(%0!('(,'",;
'>,(*'?+0+,:&$(',*(%0!('(,'"1&+,''(.
Cieom kontroly a hodnotenia v materskej škole pri zdravotníckom zariadení je poskytnú
deom, zákonným zástupcom, pedagogickej a laickej verejnosti dostatoné a hodnoverné
informácie o dosahovaní cieov a úloh, ktoré sú stanovené v školskom vzdelávacom
programe. Evalvácia a autoevalvácia má smerova k naplneniu individuálnych potrieb detí
poas doby umiestnenia v zdravotníckom zariadení.
(4".$0'$(',"'-8%'.1%8.'") ( "$?!((*'?!1&+,''(.
Materská škola poskytuje priestor na kontinuálne vzdelávanie pedagogickým a odborným
zamestnancom v rámci procesu celoGivotného vzdelávania s cieom udrGiavania,
zdokonaovania, dop ania a inovovania profesijných kompetencií potrebných na výkon
pedagogickej innosti. Kontinuálne vzdelávanie sa realizuje v súlade s profiláciou konkrétnej
materskej školy a so záujmami a potrebami pedagogických zamestnancov.
%8'(.'".?!(.'(.1%8.#"''(+,"

Na plánovanie výchovno-vzdelávacej innosti v materských školách sa vzahujú informácie
uvedené v kapitole o plánovaní výchovno-vzdelávacej innosti všeobecne. V tejto asti
uvádzame len špecifiká vzahujúce sa na plánovanie výchovno-vzdelávacej innosti
v materskej škole pri zdravotníckom zariadení.
V materských školách pri zdravotníckych zariadeniach môGu existova rôzne podoby
plánovania – tematické, programové, projektové a iné.
Pri plánovaní vychádzame z toho, Ge deti sú umiestnené v zdravotníckom zariadení kratší
alebo dlhší asový úsek (deti prichádzajú a odchádzajú priebeGne poas celého školského
roka), a preto sa kladie zvýšená pozornos na výber tém. Plánovanie výchovno-vzdelávacej
innosti môGe obsahova aj krátkodobejšie obsahové celky, projekty, programy, s dôrazom
na konkrétne témy, ktoré sa prirodzene viaGu k špecifickosti prostredia, i k Givotnej situácii
dieaa (ako je stav choroby a zdravia, lekár, zdravotná sestra, lekárske vyšetrenie a pod.) a
pre ktoré sú v zdravotníckom zariadení vhodné priestory a pomôcky.
Ponuku aktivít je potrebné prispôsobi pravidelnému chodu a dennému reGimu
zdravotníckeho zariadenia. Kúovým momentom je citlivý individuálny prístup ku kaGdému
dieau, kreativita, improvizaná schopnos a spôsobilos uiteky deti zauja, reagova na
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ich premenlivé potreby, nálady, zdravotný stav a na neustály vývoj situácie v detskom
kolektíve.

%8'(.'".0!81
- z procesu a výsledkov špeciálno-pedagogickej diagnostiky,
- z výberu výkonových štandardov (špecifických cieov), ktoré predstavujú cieové poGiadavky,
ktoré má dosiahnu diea na konci predprimárneho vzdelávania a formulovania
(operacionalizácie) výchovno-vzdelávacích cieov smerom k chorým a zdravotne oslabeným
deom,
- z redukcie alebo rozšírenia výchovno-vzdelávacích cieov vzhadom na aktuálny fyzický a
psychický stav dieaa (s ohadom na jeho chorobu).
Pre deti vyGadujúce špeciálno-pedagogickú starostlivos sa vypracovávajú individuálne
vzdelávacie programy.
Individuálny vzdelávací program obsahuje nál0Gitosti uvedené v Štátnom vzdelávacom
programe ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie.
Všetky špecifické úpravy individuálneho vzdelávacieho programu sa realizujú
v individuálnom rozsahu a kvalite tak, aby zodpovedali špeciálnym výchovno-vzdelávacím
potrebám konkrétneho dieaa. Vypracováva ho uiteka alebo špeciálny pedagóg s alšími
zainteresovanými odborníkmi poda potreby. Individuálny vzdelávací program sa upravuje a
dop a poda aktuálnych potrieb dieaa. Zmeny a spätnú väzbu je potrebné konzultova so
všetkými zainteresovanými odborníkmi a zákonným zástupcom dieaa.
V dennej príprave sa uiteka rozhoduje, v ktorom ase a v ktorej organizanej forme
denného poriadku bude realizova plánované innosti, hry a edukané aktivity.
Premyslí si organizáciu edukaných aktivít a inností, ktoré realizuje priamo alebo nepriamo,
v menších skupinách alebo individuálne (pri lQGku dieaa). Pre prácu uiteky je dôleGitá
spolupráca so zdravotníckym personálom, nevyhnutné sú konzultácie s ošetrujúcim lekárom,
zdravotnými sestrami a inými odborníkmi (psychológ, logopéd, rehabilitaný pracovník,
sociálna sestra a iní).
* '"18".&,*+$#3$(%)*"1*.(,';$(&1*"';
Denný poriadok v materskej škole pri zdravotníckom zariadení je flexibilný, prispôsobený
pravidelnému chodu a lieebnému reGimu zdravotníckeho zariadenia.
Usporiadanie denných inností zohaduje aktuálny zdravotný stav detí, prihliada na ich
špecifické potreby, moGnosti a záujmy. Zabezpeuje vyvLGené striedanie inností (optimálny
biorytmus, bezstresové prostredie), vytvára dostatoný priestor na hru, uenie sa, relaxáciu a
osobnú hygienu. DodrGiava stanovený as na innosti zabezpeujúce Givotosprávu
(stravovanie, stolovanie) a odpoinok.
V dennom poriadku sa pravidelne striedajú:
- hry a hrové innosti,
- pohybové a relaxané cvienia,
- edukaná aktivita,
- pobyt vonku,
- odpoinok,
- innosti zabezpeujúce Givotosprávu.
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*0  !*(.: "''(+," môGu by spontánne alebo navodzované uitekou. Vedú diea
k sebarealizácii, sebazdokonaovaniu, sebakontrole, sebahodnoteniu a podporujú rozvoj
sebaregulácie. * je '#)*"*(1'#3;&)*#.(&$,".",0", je jednou z vývinových
potrieb a hlavnou innosou. Okrem iného )%';#*%/'>,*)-,"$>-'$"-. Je to
prostriedok, ktorý vyrovnáva záaG organizovaných aktivít v zdravotníckych zariadeniach,
jednostranných povinností a takých druhov inností, ktoré vyGadujú vekú koncentráciu
pozornosti a disciplinovanosti. *(+,*';,.(&!*0+"()>,.(')*;#&'?!
184",$(., ktoré sú spojené s aktuálnym zdravotným stavom dieaa a s jeho pobytom
v zdravotníckom zariadení.
Hry a hrové innosti sa realizujú kaGdodenne, plnia sa v nich výchovno-vzdelávacie ciele
v závislosti od potrieb chorých a zdravotne oslabených detí. Plánovanie hier um:Guje
uiteke spája spontánnu detskú aktivitu s cieavedomou innosou a uením sa. Má vopred
premyslený pedagogický zámer, vyplývajúci z obsahu výchovno-vzdelávacej innosti. *#
18.(-. '" (*&(- !*0 -&(4-# "- -" + )*"*(1'?& -.(''?&
+)=+((&. Diea sa hrá a súasne sa pri tejto innosti uí. Hra a uenie sa interaktívne
ovplyvujú.
(!0(.:  *%/': ."'" obsahujú zdravotné, rehabilitané cvienia, cvienia
tvoriace súas špeciálno-pedagogickej starostlivosti, dychové a relaxané cvienia, ktoré sa
realizujú kaGdodenne v uritom ase s dodrGaním zásad psychohygieny.
(!0(.:  *%/': ."'" . (1*.(.'"! %"'"!  $>)(! .0$('8.#>
'#&9*!"%",';)*(.';"01"(,*)-," V nemocniciach tvoria obsah pohybových a
relaxaných cviení hlavne zdravotné a vyrovnávajúce cvienia. Realizujú sa poda
aktuálneho zdravotného stavu dieaa, pokynov ošetrujúceho lekára a zdravotníckeho
personálu.
-$': $,".",0 sa realizujú v priebehu da v rámci výchovno-vzdelávacích inností.
asové trvanie edukanej aktivity rešpektuje moGnosti chorého a zdravotne oslabeného
dieaa, d Gku udrGania pozornosti vzhadom na jeho zdravotný stav, vývinové osobitosti a
zákonitosti psychohygieny.
Edukané aktivity predstavujú formu riadeného uenia, ktorá sa uskutouje za aktívnej
spolonej úastí detí a uiteky. V edukanej aktivite vyuGíva uiteka v primeranej miere
situané rozhodovanie, rešpektuje záujmy, moGnosti a potreby detí chorých a zdravotne
oslabených. Na dosiahnutie výchovno-vzdelávacích cieov je potrebné uplatova vo
výchove a vzdelávaní špeciálno-pedagogické metódy a zásady, prostredníctvom ktorých sa
rovnocenne a vyváGene rozvíjajú všetky stránky osobnosti dieaa. Výchovno-vzdelávacie
poGiadavky zohadujú individuálnu fyzickú a psychickú úrove dieaa, môGu by stanovené
mierne nad hranicu jeho rozvojových moGností tak, aby ich diea mohlo splni a zárove, aby
uenie pociovalo ako odmenu za vynaloGené úsilie a bolo motivované k alšej aktivite. Je
dôl0Gité, aby sa diea choré a zdravotne oslabené mohlo za kaGdých okolností nenásilne
rozvíja, ui a pr0Gíva záGitky úspechu. -$'8$,".",'+&"")*4(. 
(0, .('$- je plánovaná innos, zaha vychádzky, pohybové a edukané aktivity,
prípadne iné innosti. Uskutouje sa za priaznivého poasia po konzultácii s ošetrujúcim
lekárom s demi, ktorým to zdravotný stav dovolí. Špecifikom sú ozdravovne, lieebne
a kúpele, kde sa v rámci komplexnej rehabilitácie a lieebného procesu vy?Gíva klimatické
prostredie. V materských školách pri zdravotníckych zariadeniach sa pobyt vonku
uskutouje za prítomnosti zdravotnej sestry alebo pomocného zdravotníckeho personálu.
Je nevyhnutné dodrGiava poGiadavky bezpenosti a ochrany zdravia detí.
)("'($  "''(+," 11)-#> 4".(,(+)*8.- sa uskutoujú v stanovenom ase,
v súlade s reGimom príslušných zdravotníckych zariadení.

278

Výchovno-vzdelávacia činnosť v materských školách pri zdravotníckych zariadeniach

&  !&) !& 

)  '

*$) % 0@3)()@( 0@#*0)@( $)$. *(  -0*%<( +*3$.<0)2( +>-* )<( ) $  (>6
+*-$')$ % )*.)*- ?$))*- ( $<)-& #*  + "*"$&;#* +>-* )$ +*'/+,: ( 3$
/$. &*/  3:&*))@( 3:-./+*( 3<) 03:%*()*/ &*(/)$&:$*/ * $# +,0;#* -., .)/.$
+*&,/% +*- '$  );#* +,* -/  0 )$ &.*,@# +,<+*# % +* *#* $  3*
3,0*.)<& #* 3,$ )$
$. & $)!*,(/% 3:&*));#* 3:-./+/ * .*( &; $ ' (. ,-&: 5&*' +,$ 3,0*.)<&*(
3,$ )< +')< 0* 0@#*0)* 03 ':0 % $))*-.$ ?-) 3:&*))@# 3:-./+*0 **3):($
- (*6)*-($ -+*'/+,:  &.*, % $ *( % 02.0*, )$ &*)5.,/&.<0) % '$  ) % &'<(2 &.*,:
+*3$.<0) +,$-+$ 0 & '$  );(/ +,* -/ 0@#*0)* 03 ':0 % $))*-.$  % +*., ):
0 ,:($ % )*.);#* +>-* )$ ) $  -#*0: ):+'  ' % -+*'/+,: - &*)&, .$3/%
03#*() +*., 2 #*,;#*  3,0*.) *-' );#* $ 
* /,$)*0 %) %?&*0:
 &0'$. 5+ $:') #* + "=" -+*<00 . *, .$&@#
0 *(*-.$# +,&.$&@# 3,/)*-.$#  *-*)@# +, +*&'*# ) .* 2 *&:3'
$")*-.$&*0 ,*$)/  ,*$*0 (*.$0*0 ,*$*0 ) -+*'/+,:/  -)6$ - 02.0*,$
,*0)* )); +,.) ,-.0* +,$ 0@#*0 $   $. & - /-$'/% * 02.0*, )$   /,6)$
*,;#* 03#/ -* 3:&*))@($ 3:-./+($ $  +*'*) - )$($ ,$ 5$ 0@#*0); +,*';(2
+*-&2./% $)$0$/:') +*, )-.0* * 0@#*0 $  0 *(:*( +,*-., <  # 
'     &  !      $ .* $)!*,(:$
+*:0 3:&*))@( 3:-./+*(  "(&
 &  !&) !&  
(*.$0*0 3:&*))@# 3:-./+*0  $)$$*0 03:%*()? -+*'/+,:/
3+*%$ 3:&*))@# 3:-./+*0 * 6$0*. .,$ 2 &* +*3*,*0. *0 0@#*02  03 ':0)$
/$. *0 -0*%$#  .< &,:.&**@# *,*0*)<&*0
3+:% 3:&*))@# 3:-./+*0 * &$< *,")$3*0)@# (. ,-&*/ 5&*'*/ &/'.?,) &$ 
*-'02 0@' .2
02.0:, +,$ -.*, ) + ,() ).)? &*(/)$&:$/  03:%*()@ *#*0*,
+*-&2.*0 3:&*))@( 3:-./+*( **,); ,2/-( ,/% $# 0@#*0/
+*(># 0@#*$-&: +,$ ,$ 5 )< &*)!'$&.)@# -$./:$<
02/6<0,>3) &.$0$.2  -.,.;"$ +, &0'$.)? -+*'/+,:/
:&*))@( 3:-./+*( % +*., ); /(*6)$ 2 - (*#'$ 3?-.)$ 0@#*0)* 03 ':0 %
$))*-.$ &.*,? /$. & /-&/.*/% - $ *( ,$(2( +*3*,*0)<(  ):-' )*/
&*)3/'.:$*/ (>6  /$. & $)5.,/*0 3:&*))@# 3:-./+*0 * .*( &* 02/6<0 0#*);
( .=2  +*-./+2 +,$ 0@#*0  03 ':0)<  9- 3:&*))@# 3:-./+*0 ) 0@#*0)*
03 ':0 % $))*-.$ +*3$.<0) 0+'@0 ) +-2#$&/ #*,;#*  3,0*.) *-' );#* $  
+*(:# +,$ *-#*0)<$)$0$/:')2# 0@#*0)* 03 ':0<# $ *0
,$ &.$0$.:# -* 3:&*))@($ 3:-./+($ $  /$. & $! , )/% -0*% +,<-./+ 03#*(
) ,*3$ ')*- 0@#*0);#* 5.@'/ 0 % )*.'$0@# ,*$):#  +*., ); +*-./+*0 .&.) 
*% &.<0)  .,+ 3'$0* - (1$(:')*/ :0&*/ + "*"$&;#* *+.$($3(/ ! &.<0)*/
-+*'/+,:*/ ( 3$3:&*))@($ 3:-./+($ /$. &($ - 02.0:,%? +*($ )&2 ) 03:%*()?
&**,$):$/ +>-* )$ ) #*,;  3,0*.) *-' ); $  <( 03)$&: +,$ -.*, +, % )*.)@
0+'20 5&*'2 ,*$)2
* +*., 2 % (*6); 3:&*))@( 3:-./+*( +*)?&)/ &*).&.2 ) &*)3/'.:$/ - $)@($
**,)<&($ 0  ).,:# 5+ $:')* + "*"$&;#* +*, )-.0 0  ).,:# + "*"$&*
+-2#*'*"$&;#* +*, )-.0  +, 0 )$  -* 3,0*.)<&2( + ,-*):'*( &'$)$&@(
'*"*+;*( &'$)$&@( +-2#*'="*( +,<+) *+*,? 0#*)? **,)? '$. ,.?,/
 (. ,-&@# 5&*':# +,$ 3,0*.)<&2# 3,$ )$# (: 0 &@ 0@3)( -+*'/+,:/$. &2
- ' &:,*(  3,0*.)<&2( + ,-*):'*( )&*&* +, 06)? - $))*-.< - $ *(

279

Výchovno-vzdelávacia činnosť v materských školách pri zdravotníckych zariadeniach


vykonáva v jednote s medicínskymi poGiadavkami. Konzultáciou s ošetrujúcim lekárom
uiteka zisuje dôleGité údaje o dieati, t. j. diagnózu, rozsah vyšetrení, predpokladanú d Gku
lieebného a rehabilitaného procesu a moGnos záaG0 dieaa vo výchovno-vzdelávacej
innosti. Informácie od lekára pomáhajú uiteke pri konkretizácii výchovno-vzdelávacej
innosti tak, aby sa rešpektoval zdravotný stav dieaa. So zdravotnými sestrami uiteka
rieši prevaGne konkrétne výchovné situácie a otázky dodrGiavania lieebného reGimu na
príslušnom oddelení.
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Prílohy
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Ukážka spracovania témy: „Aký si?“ v pláne výchovno-vzdelávacej činnosti
Obsahový celok: Nenič svoje múdre telo

















Príloha č. 1
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Samostatne/vo dvojici
manipulova s náiním (kruhy)
rukami a nohami – nosi,
preklada, podáva, hádza

Samostatne udr>!
rovnováhu, balans pri
cviení na náradí - lavika

Samostatne/vo dvojici zrakom
a hmatom uri asti udského
tela, jednoduchým spôsobom
zdôvodni ich funkciu

Rozširova si
aktívnu a pasívnu
slovnú zásobu
v riadenom ítaní
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Samostatne/s pomocou uiteky
zostavi z paliiek útvar poda
predlohy (udské telo)

S pomocou uiteky/samostatne
rozlišova pozitívne a negatívne
emócie druhých udí (rados.
šastie, smútok, strach...)



 







Samostatne hodnoti pozitívne
a negatívne charakterové vlastnosti
udí na základe fiktívnych situácií
(riešenie dilem)

Samostatne/vo dvojici zauja v hre
i reálnej situácii pozitívne
a empatické postoje k chorým,
uom handicapovaným, starým...
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V skupine prezentova kritické
myslenie pri expresii (výtvarná,
artefiletika) priamych skúseností
s negatívnym vplyvom loveka na
prírodu

Samostatne sa pohybova
lezením (s prí!>ou, bez
prí!>%) medzi umelými
prekB>kami

















Samostatne modifikova pohyb
v problémových situáciách
(v súvislosti s konkrétnym
zdravotným handicapom)

Samostatne/s pomocou uiteky
zdôvodni význam prírodného prostredia
pre loveka na základe 8B>)3kov
z prírody, v súvislosti s mo>nosou
aktívneho oddychu
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Samostatne/s pomocou uiteky sa
orientova v asových vzahoch jedného
da, tý>$a a roka, v spojení
s innosami a ich podstatnými znakmi
(ako rastieme a meníme sa)

Samostatne modelova udskú
postavu miesením, váaním
a vyahovaním detailov,
vystrihnú trojrozmernos

Samostatne/vo dvojici
rytmizova umelé piesne hrou
na telo

V skupine vone
reprodukova autorskú
rozprávku s detským
hrdinom
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*'!+"$ -,!%!*!.!!#*!
!. Lesným chodníkom
!+#'" 5 – 6 rokov
.
.!.&
!.&
.!!#*!,

 
&.
- samostatne behom, skokom,
lezením, stvárni pohyb vybratého
psychomotorické,
Ovláda základné lokomoné
Ja som
Hrubá motorika
hmyzu z piesne,
uebné, osobnostné,
pohyby
- beha v priestore rôznymi smermi kognitívne,
s vyhýbaním sa preká>kam,
- samostatne podáva ahký
predmet (plyšový vankúšik) rukami
Manipulova s rôznymi predmetmi,
psychomotorické,
Základné lokomoné
jednorune a obojrune a nohami,
Ja som
náiním (rukami, nohami,
uebné, osobnostné,
pohyby
- rýchlo reagova na zvukové
kolenami...)
sociálne, kognitívne,
znamenie zmenou smeru podávania
predmetu,
- samostatne vystrihnú
predkreslené asti tela vybratého
hmyzu,
Zhotovi výtvory z rozmanitého
- poda pokynov uiteky zostavi
materiálu vrátane odpadového,
kognitívne, uebné,
asti do celku,
Ja som
Jemná motorika
rôznymi technikami (striha, lepi,
psychomotorické,
- na základe slovnej inštrukcie
tvarova...), uplatova technickú
osobnostné,
posklada papier do tvaru hrneka,
tvorivos
lienky, vely,
- samostatne natrha a nalepi
prú>ky papiera do tvaru kvetu,
Graficky znázorova motivovaný
- samostatne graficky znázorni
pohyb vychádzajúci z ramenného
horný a dolný oblúk, pri správnom
psychomotorické,
Ja som
Grafomotorika
k bu (kývanie...), zápästia
dr>aní písadla (let vely z kvetu na
uebné, osobnostné,
(vertikálne línie...) a pohybu dlane
kvet),
a prstov (horný a dolný oblúk at.)
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Rozširova si pasívnu a aktívnu
slovnú zásobu

Uplatova schopnos analyticko –
syntetických hier a inností so
slovami

Uri rovnaké alebo rozdielne
mno>stvo prvkov v skupine

Analyticko –
syntetické innosti so
slovami

Priraovanie,
triedenie,
usporadúvanie,
zostavovanie poda
kritérií

Ja som

udia

.!.&
&.

Pasívna a aktívna
slovná zásoba

!.&

Ja som

.
 
- samostatne, sústredene a s porozumením si vypou veršovanú
rozprávku „Medový hrnek“,
- samostatne, aktívne zasiahnu do
rozhovoru (ako vzniká med),
- s pomocou dospelého (uiteka
/velár) uri a pomenova
predmety, vzahujúce sa k velínu,
- v skupine usporiada obrázky a
slovne zdôvodni postupnos
procesu vzniku medu,
- samostatne sformulova
jednoduchú alebo zlo>enú vetu do
textu príbehu,
- samostatne/s pomocou uiteky
sklada a rozklada slovo na slabiky
poda sluchu,
- samostatne/s pomocou uiteky
zrakom porovna a zostavi
napísané slovo (názov hmyzu)
poda vzoru,
- samostatne rozhodnú o pote
prvkov v skupine (na pracovnom
liste, triedením a zoskupovaním
obrázkov),
- samostatne rozhodnú o pote
hrán v šesuholníku (velí plást),
- vo dvojici zostavi tvar velieho
plástu zo šesuholníkovej
stavebnice udaním potu tvarov,

.!!#*!,

uebné, kognitívne,
osobnostné, sociálne,

kognitívne, uebné,
osobnostné,
komunikatívne,
psychomotorické,

komunikatívne, uebné,
kognitívne, osobnostné,
sociálne,
psychomotorické,
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Príroda

.
 

Zvieratá a >ivoíchy

!.&

.!!#*!,

- samostatne/vo dvojici vybra
hmyz spomenutý v príbehu,
- samostatne/vo dvojici porovna
hmyz poda charakteristických
znakov,
- samostatne vyhada známy aj
neznámy hmyz v jeho prirodzenom
prostredí,
- vo dvojici/skupine na základe
pozorovania uri tri jeho vonkajšie
znaky,
- vo dvojici/v skupine zlo>)
obrazec (hmyz) poda predlohy,
Pozna, rozlíši a uri na základe
- samostatne nakresli hmyz
priameho alebo sprostredkovaného
poda vlastnej fantázie,
pozorovania niektoré domáce, lesné
pomenova ho
a exotické zvieratá, vtáky a vone
- samostatne zdôvodni, preo
>ijúce >ivoíchy
niektoré obrázky zvierat k skupine
hmyzu nepatria,
- samostatne/s pomocou uiteky
uri zovšeobecujúci pojem
(hmyz),
- samostatne/s pomocou uiteky/v
skupine roztriedi hmyz poda
kritéria - škodlivý/u>itoný,
- samostatne/v skupine vedie
zdôvodni u>itonos a škodlivos
hmyzu,
- vo dvojici rozhodnú o mieste
>ivota vybratého hmyzu,

.!.&
&.

komunikatívne,
kognitívne, uebné,
osobnostné, sociálne,
psychomotorické
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:ivá príroda a jej
ochrana

Zvieratá a rastliny
v ich prirodzenom
prostredí

Kreslenie,
maovanie,
modelovanie

„ítanie“„písanie“
jednoduchého
príbehu

Príroda

Príroda

Kultúra

Kultúra

- samostatne vymodelova z hliny
hrnek vyahovaním tvaru (reflexia
príbehu Medový hrnek),
- samostatne sformulova vlastnú
myšlienku do jednoduchej vety v
texte príbehu – samostatne prejavi
vlastný názor v hlasovaní o názve
príbehu,
- samostatne v kresbe zachyti
obsah a význam textu,
- samostatne/s pomocou uiteky
„napísa, preíta“ text príbehu
(poda úrovne itateskej
a pisateskej gramotnosti).

- zdôvodni rozmanitos rastlín
a >ivoíchov, >ijúcich v lúnom
ekosystéme,

- s pomocou uiteky/samostatne
analyzova a vyvodi záver o
vhodnosti podmienok pre >ivot
hmyzu,
- v skupine navrhnú a zrealizova
vhodné spôsoby ochrany hmyzu,
- samostatne zdôvodni vhodnos
spôsobov ochrany hmyzu,

.!!#*!,

** Tento výkonový štandard je rozšírením vzdelávacej ponuky materskej školy o environmentálne aktivity.


„Písa“ obrázkový list

Pozna, opísa a zdôvodni
rozmanitos ekosystémov
z hadiska diverzity rastlín
a >ivoíchov (lúka, les, rybník,
potok)**
Kresli, maova, modelova
rôznymi technikami poda vlastnej
fantázie, predstáv a na tému

Zauja ekologické postoje
k zvieracej a rastlinnej ríši*

Rozmanitos flóry,
fauny

.!.&
&.

Príroda

!.&
Chápa rastlinnú a >ivoíšnu
diverzitu s ohadom na podmienky
pre ich >ivot*

.
 

komunikatívne,
uebné, osobnostné,
sociálne, kognitívne,
psychomotorické.

psychomotorické,
osobnostné, uebné,
kognitívne,

kognitívne, uebné,
komunikatívne,
osobnostné, sociálne

uebné, komunikatívne,
kognitívne, osobnostné,
sociálne,
psychomotorické,

kognitívne, uebné,
komunikatívne,



Pohybové a relaxačné cvičenia v triede 3 – 6-ročných detí

Príloha č. 2

Jadranka Földesová
Pohybové a relaxané cvienie . 1
pre deti 3 – 4-roné (deti s ni32ou rozvojovou úrovou psychomotorických
kompetencií)
Obsahový 2tandard: Základné polohy, postoje a pohyby.
Výkonový 2tandard: Zauja rôzne postavenia poda pokynov.
Výchovno-vzdelávací cie: Plynulo vykonáva pohyb v rôznych polohách.
Organizácia výchovno-vzdelávacej innosti: skupinová
Oboznámenie detí s innosou a oakávanými výsledkami.
1. Ru2ná as/rozohriatie
Beh v zástupe po obvode kruhu (vyznaenom lanom) na zvuk rytmického hudobného
nástroja a riekanky. Na signál zmena smeru.
erešniky popadali, po zemi sa kotúali. (text sa opakuje viackrát, kým sa organizmus
nezahreje)
Chôdza v zástupe po obvode kruhu na zvuk rytmického hudobného nástroja a riekanky.
Na signál zmena smeru.
Kde ich nájdem, kde ich mám? Všetky si ich pozbieram. (text sa opakuje viackrát)
Chôdza – prechod na znaky.
Dychové cvienie.
2. Prípravná as/motivané cvienie
Zdravotné cviky:
 sed skrmo skrí9ny, ruky pripa9', otáanie hlavou vpravo, vavo
Pozrieme sa, na ktorú stranu sa erešne rozkotúali.
zameranie: svalstvo krnej chrbtice
 sed skrmo skrí9ny, striedavo vzpa9' pravú, avú ruku
Oberáme erešne zo stromu.
zameranie: medzilopatkové svalstvo
 sed rozno9mo, hlboký predklon, rukami sa pribli9-va o najviac k chodidlám
Zbierame rozkotúané erešne.
zameranie: brušné svalstvo
 vzpor kamo, hrudný predklon a hrudný záklon
Kôstka sa tlaí z erešne von.
zameranie: svalstvo chrbtice
 ah rozno9mo, pripa9', úklon, posun pa9e pozd9 nohy o najni9šie a spä
Zafúkal vietor, erešne sa na strome nakláali na jednu, druhú stranu.
zameranie: svalstvo chrbtice
Relaxácia: uvonenie v ahu na chrbte
Vietor ustál, erešne sa prestali nakláa .
 stoj rovný, chôdza na mieste vo výpone, ruky vzpa9'
Oberáme erešne, ktoré sú vysoko na strome.
zameranie: klenba chodidla
 stoj rovný, skri vyššie predno9mo striedavo pravou a avou nohou
erešne sa kotúali raz pod jednu, potom pod druhú nohu. Dávame pozor, aby sme
ich nepostúpali.
zameranie: uvonenie bedrového kbu
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3. Záverená as
Pohybová improvizácia na re ovanku: Odtrhnem si erešniky, spravím si z nich náušniky.
- deti sa prechádzajú v kruhovom útvare
Cingi lingi bom, u- mi zvonia za uchom.
- deti sa pohybujú okolo vlastnej osi vlastného tela a rukami tlieskajú do rytmu (text
re ovanky sa viackrát opakuje).
Vyhodnotenie výkonov detí vo vzahu k stanovenému výchovno-vzdelávaciemu cieu,
sebahodnotenie detí (deti hodnotia vlastné výkony).
Pohybové a relaxané cvienie . 2
pre deti 5 – 6-roné (deti s vyššou rozvojovou úrovou psychomotorických
kompetencií)
Obsahový štandard: Pravidlá, rešpektovanie a spolupráca.
Výkonový štandard: Dodr9iava zvolené pravidlá, spolupracova, rešpektova ostatných.
Výchovno-vzdelávací cie: Spolupracova a prispôsobi pohyb pri cviení vo dvojiciach.
Organizácia výchovno-vzdelávacej innosti: skupinová
Oboznámenie detí s innosou a oakávanými výsledkami
1. Rušná as/rozohriatie
Beh v priestore ureným smerom na zvuk udávaný rytmickým hudobným nástrojom
a pies ou erešniky.
erešniky, erešniky, erešne, vy ste sa mi rozsypali po ceste. (text sa opakuje viackrát)
Chôdza vo dvojiciach ureným smerom na zvuk udávaný rytmickým hudobným nástrojom
a pies ou erešniky.
Kto vás nájde, ten vás pozbiera, ja mám veru dneska milého priatea. (text sa opakuje
viackrát)
Poskoná chôdza striedaná poskoným behom na zvuk udávaný rytmickým hudobným
nástrojom a pies ou erešniky.
erešniky, erešniky, erešne, vy ste sa mi rozsypali po ceste.
Kto vás nájde, ten vás pozbiera, ja mám veru dneska milého priatea. (text sa opakuje
viackrát)
Dychové cvienie
2. Prípravná as/motivané cvienie vo dvojiciach
Zdravotné cviky:
 dvojica tvárou oproti sebe – sed skrmo skrí9ny, ruky spoji dole, predklon a záklon
hlavy
Pozrieme sa, ako vysoko rastú erešne na strome.
zameranie: svalstvo krnej chrbtice
 dvojica tvárou oproti sebe – sed skrmo skrí9ny, ruky spoji, upa9ením vz.9'
striedavo pravou, avou rukou, oboma naraz
Doahujeme erešne na strome jednou rukou, potom oboma.
zameranie: medzilopatkové svalstvo
 dvojica tvárou oproti sebe – sed pokrmo rozno9mo, ruky spoji, predpa9', strieda
hrudný predklon a ah
Dvíhame popadané erešne zo zeme.
zameranie: brušné svalstvo
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Relaxácia: uvonenie v ahu na chrbte
Vietor ustál, erešne sa prestali nakláa na strome.
 dvojica tvárou oproti sebe – sed pokrmo roz,-9mo, spoji chodidlá, prejs do ahu,
striedavé krú9enie nohami
erešne rástli aleko, preto deti išli po ne na bicykloch.
zameranie: uvonenie bedrového kbu
 dvojica chrbtom k sebe – sed pokrmo rozno9mo, ruky spoji, upa9', úklony vpravo,
vavo
Zafúkal vietor, erešne sa na strome rozkývali na jednu stranu, druhú stranu.
zameranie: prsné svalstvo
 dvojica chrbtom k sebe – sed pokrmo rozno9mo, ruky spoji, vzpa9', strieda hrudný
predklon a záklon
Zadul silný vietor a erešne sa na konároch stromov rozkývali vpred a vzad.
zameranie: chrbtové svalstvo
 dvojica chrbtom k sebe – stoj rovný, chyti sa za ruky v pripa9ení, chrbty tlai k sebe
Napodobníme strom, na ktorom rástli erešne.
zameranie: chrbtové svalstvo
 dvojica chrbtom k sebe – stoj rovný, chyti sa za ruky v pripa9ení, striedavé dvíhanie
pravej, avej nohy
erešne sa kotúali po zemi, dávame pozor, aby sme ich nepristúpili.
zameranie: uvonenie bedrového kbu
3. Záverená as
Pohybová improvizácia na re ovanku: Odtrhnem si erešniky, spravím si z nich náušniky.
Cingi lingi bom, u- mi zvonia za uchom.
- deti si samé vymyslia pohyby na re ovanku.
Vyhodnotenie výkonov detí vo vzahu k stanovenému cieu výchovno-vzdelávacej innosti,
sebahodnotenie detí – deti hodnotia, argumentujú, porovnávajú svoje výkony (o sa im
podarilo a ako, o nie, o si myslia preo, o by zlepšili a ako).
Príklady zostáv pohybových a relaxaných cviení . 1 a . 2 sa mô9u vyu9' v jednej triede,
v jeden de , postupne so skupinou detí s ni9šou úrov ou psychomotorických kompetencií
a so skupinou detí s vyššou úrov ou psychomotorických kompetencií. Oznaenie veku detí
je orientané, rozhodujúce sú rozvojové mo9nosti detí v oblasti psychomotoriky.
Zosúladením motivácie sa zo zostáv mô9u upravi pohybové rozprávky. Motivácia je
prispôsobená téme Ovocie v uebných osnovách.
Pohybové a relaxané cvienie . 3
pre deti 3 – 6-roné (deti s ni32ou (A) a vy22ou (B) rozvojovou úrovou
psychomotorických kompetencií)
Obsahový 2tandard: Orientácia v priestore.
Výkonový 2tandard: Orientova sa v priestore vo vzahu k vlastnej osobe.
Výchovno-vzdelávací cie:
1. Beha za vedúcim dieaom po obvode kruhu, na znamenie meni smer (3 – 4-roné deti,
deti s ni9šou úrov ou psychomotorických kompetencií) – A skupina – psíkovia.
2. Bezpene zvládnu chôdzu a beh vo dvojiciach v kruhu s vyhýbaním sa (5 – 6-roné deti,
deti s vyššou úrov ou psychomotorických kompetencií) – B skupina – maiky.
Organizácia výchovno-vzdelávacej innosti: frontálna.
Oboznámenie detí s innosou a oakávanými výsledkami
1. Ru2ná as/rozohriatie
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A) Beh striedaný chôdzou za vedúcim dieaom, na znamenie meni smer (po obvode kruhu,
ktorý je vyznaený lanom) – psíkovia.
B) Beh striedaný chôdzou vo dvojiciach v kruhu s vyhýbaním sa (vo vnútri kruhu, ktorý je
vyznaený lanom) – maiky.
Dychové cvienie
Chôdzou prejs na znaky.
2. Prípravná as/motivané cvienie
Zdravotné cviky:
 A) sed skrmo skrí9ny, ruky na kolená, úklony hlavou vpravo, vavo
Psíkom sa nechcelo ráno vstáva , kývali hlavou vpravo, vavo.
 B) sed skrmo skrí9ny, ruky na kolená, vytáanie hlavou vpravo, vavo
Maiky boli ráno zvedavé, o sa okolo nich deje, preto sa poobzerali vpravo, vavo.
zameranie: svalstvo krnej chrbtice
 A) sed skrmo skrí9ny, ruky na plecia, dvíhanie ramien
Psikovia si dvíhali labky.
 B) sed skrmo skrí9ny, ruky upa9', vzpa9', pripa9'
Maiky si tie- dobre popre ahovali labky.
zameranie: medzilopatkové svalstvo
 A) sed skrmo skrí9ny, ruky na plecia, krú9#nie ramenami vpred a vzad
Psíkovia krú-ili labkami, robili malé kruhy.
 B) sed skrmo skrí9ny, ruky vzpa9', krú9enie ramenami vpred a vzad
Maiky krú-ili labkami, robili veké kruhy.
zameranie: prsné svalstvo
 A) vzpor vzadu sedmo, striedavo skri pr#",-9mo pravou, avou nohou
Psíkovia si popre ahovali jednu a potom druhú labku.
 B) vzpor vzadu sedmo, skri predno9mo obe nohy
Aj maiky si popre ahovali labky naraz obidve.
zameranie: brušné svalstvo
 A) podpor kamo na predlaktí, hrudný predklon a hrudný záklon
Psíkovia boli hladní, napili sa z misky chutného mlieka.
 B) podpor kamo, hrudný predklon a hrudný záklon
Maiky sa pridali k psíkom.
zameranie: chrbtové svalstvo
Relaxácia: uvonenie na chrbte. Psíkovia a maiky po chutnom mlieku si pospali.
 A) ah pokrmo, striedavé dvíhanie nôh
Najedení a vyspatí psíkovia si povystierali labky.
 B) podpor le9mo na predlaktí, striedavé dvíhanie nôh
Aj maiky boli oddýchnuté, tie- si povystierali labky.
zameranie: uvonenie bedrového kbu
 A) stoj spojný, poskoky zno9mo okolo vlastnej osi
Oddýchnutí psíkovia si na mieste od radosti poskakovali.
 B) drep, poskoky zno9mo okolo vlastnej osi
Maiky poskakovali okolo psíkov.
zameranie: svalstvo dolných konatín
 A) stoj, skri prsty na nohách, striedavo predno9', zano9'.
 B) stoj, skri prsty na nohách, striedavo predno9' a zano9'
Psíkovia a maiky si brúsili pazúriky na zemi, raz na jednej labke, potom na druhej.
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Zostavu pohybového a relaxaného cvienia . 3 realizujú súasne obidve skupiny. Skupina
A má vymedzený priestor na cvienie na jednej strane cviebnej plochy, skupina B na druhej
strane cviebnej plochy tak, aby uiteka a deti mali vzájomne dobrý výhad na seba.
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Príklad kurikulárneho projektu Detský vodičák

Príloha č. 3

Oľga Filáková – Janka Martinovičová – Ilona Uváčková
Téma: Detský vodiák
Zameranie: Overovanie pochopenia nadobúdaných, získaných poznatkov a spôsobilostí detí
z dopravnej výchovy.
Východiská:
 Pravidlá cestnej premávky platia pre všetkých
 Správanie a konanie na cestách môDe ovplyvni môj alší Divot
 Reflexné prvky – základ bezpenosti na cestách
 V ohrození Divota volajte 112
Stanovenie problému: Preo musíme dodrDiava zásady bezpeného správania sa
v cestnej premávke poda všeobecne záväzných právnych predpisov v role chodca, cyklistu.
Opis problému: Deti bývajú asto úastníkmi dopravných nehôd, dopravná výchova
a praktický tréning pod vedením dospelých pomôDe k nadobúdaniu základných návykov
správania sa v rôznych dopravných situáciách.
Výkonové štandardy (špecifické ciele):
 Uplatova, vyuDíva a vykonáva poznatky a spôsobilosti pravidiel bezpenosti
a ochrany zdravia z cestnej premávky v praktických innostiach.
 DodrDiava pravidlá cestnej premávky a vhodne, správne reagova na dopravné
znaenia a technické zariadenia.
 Zvláda, ovláda, vykonáva rolu, úlohu úastníka cestnej premávky.
 Chápa podstatu integrovaného záchranného systému.
VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE
VyuDíva detské edukané programy na riešenie
uebných praktických problémov - pravidlá cestnej
premávky.
Vyhadáva informácie na internete (s uitekou,
vo dvojici, skupine, samostatne).
Rieši modelové situácie ohrozujúce zdravie.
DodrDiava postupy a pravidlá v simulovaných
dopravných situáciách – vhodné reagovanie,
konanie a správanie sa v role chodca a cyklistu na
dopravné znaenia a technické zariadenia.

Pohybova sa rôznymi spôsobmi a v rozmanitých
prostrediach.
Zvláda, ovláda, vykonáva špeciálne pohybové
spôsobilosti spojené s bicyklovaním.

Zdôvodova opodstatnenos pouDívania,
vyuDívania reflexných ochranných prvkov.
Uplatova kritické a logické myslenie.

EDUKANÉ AKTIVTY
NA CESTE DOPRAVNÉ
ZNA KY

DOPRAVNÉ IHRISKO
JAZDA NA DETSKÝCH
DOPRAVNÝCH
PROSTRIEDKOCH –
ŠKOLSKÝ AREÁL,
DOPRAVNÉ IHRISKO,
PARK, REÁLNE DOPRAVNÉ
PROSTREDIE
JAZDA ZRU NOSTI
AROVNÁ VESTA

V praktickej innosti uplatni relevantné informácie.
Aktívnym spôsobom (záDitkovým a skúsenostným
uením sa) nadobudnú poznatky (chápa,
orientova sa) o význame a poslaní zloDiek
záchranného integrovaného systému.

NA POLICAJTOV
NA HASI OV
NA ZÁCHRANÁROV

VyuDíva nadobudnuté, získané poznatky
a spôsobilosti v špecifikovaných praktických
innostiach – modelové situácie ohrozujúce
zdravie.
Vyjadrova vlastné myšlienky a konfrontova
(overova správnos) myšlienky iných.

VOLAJTE 112
HORÍ!!!
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KOMPETENCIE
kognitívne
uebné
komunikatívne
informané
psychomotorické
komunikatívne
psychomotorické
kognitívne
osobnostné
sociálne

psychomotorické
osobnostné a
sociálne
kognitívne

kognitívne
uebné
komunikatívne
kognitívne
uebné
komunikatívne
informané
psychomotorické
osobnostné
sociálne
kognitívne
uebné
komunikatívne
informané
psychomotorické
komunikatívne
osobnostné
sociálne

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE CIELE

EDUKANÉ AKTIVTY

KOMPETENCIE

Situane sa rozhodova a nies adekvátnu
zodpovednos.
DodrDiava vzájomne dohodnuté pravidlá.
Vyjadrova vlastné skúsenosti, postoje, názory, city
a presvedenia.
Vyjadrova hodnotiace závery a dôsledky na
správanie a konanie iných detí.
UvaDova nahlas.
Vyjadrova sa ústnym, grafickým, pohybovým,
hudobným, výtvarným a iným prejavom – riešenie
rôznorodých dopravných situácií (testov).

VOZOVKA NIE JE IHRISKO

kognitívne a uebné
komunikatívne
osobnostné
sociálne
psychomotorické

Zapája a vyuDíva o najviac zmyslov pri pohybe
na vozovke.
Rozvíja a skvalitova koordináciu zraku a ruky.
DodrDiava adekvátne postupy, spôsoby , techniky
a pod.
VyuDíva vhodné grafické a výtvarné prostriedky,
plochy na stvárnenie záDitkov – projekt Detský
vodiák.

NA DOPRAVNOM IHRISKU
NA CESTE

psychomotorické
kognitívne
uebné
komunikatívne

Stratégie výchovno-vzdelávacej innosti:
- uenie sa riešením problému (skúsenostné uenia sa),
- zLDitkové a kooperatívne uenie sa,
- manipulácia s predmetmi,
- hra s dopravným pexesom,
- exkurzia,
- námetové, konštruktívne, dramatické a didaktické hry,
- pohybové a hudobno-pohybové hry,
- pojmové mapy.
Uebné zdroje:
- knihy, asopisy, omaovánky, pracovné listy s dopravnou tématikou,
- zvukové nahrávky,
- pexeso,
- edukané programy – doprava,
- CD – Becepáik a dopravná výchova pre deti materských škôl. Ministerstvo dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR 2008,
- CD – arovná vesta Spolonos Goodyear – projekt Bezpená škôlka 2008,
- CD – Autoškola pre deti AZ média 2008,
- www.mladyzachranar.sk,
- www.zdravedeti.sk,
- www.112.sk
Metódy a prostriedky hodnotenia detí:
- Testy
- Dopravný kvíz
- Jazda zrunosti
- Detský vodiák
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Námety na realizáciu aktivít s environmentálnym zameraním

Príloha č. 4

Jana Kimličková

/ijeme na planéte Zem
Deti maujú na kartiky všetko, o ich napadne v súvislosti s planétou Zem, kartiky
prikladajú na zemeguu namaovanú na baliacom papieri o vekosti 1,5 m x 1,5 m.
Som jemná ako pavuina
Diea stojace v kruhu povie, o na Zemi predstavuje (napr. som rieka) a hodí klbko alšiemu
dieau, stojacemu v kruhu. Takto sa postupne vystriedajú všetky ostatné deti a vytvárajú
pavuinu. Uiteka „vyrúbe“ stromy, vyzve deti – stromy, aby opustili Zem. o sa stane?
Príroda plná tvarov
Deti, rozdelené do skupín, vyhadávajú tvary v prírodnom prostredí, nachádzajú v nich
podobnosti vecí, zostavujú z nich rôzne obrazce.
Všetko o tebe
Deti neverbálne reagujú na pokyny uiteky: Ak veríte, <e je správne nekria v lese,
zatlieskajte. Ak nemáte radi zápach z dopravných prostriedkov, ovievajte si tvár. At.
Keby som bol
Deti verbálne komunikujú svoje predstavy, myšlienky. Keby som bol/a vtákom, stromom,
motýom, vodou at. chcel/a by som, lebo....
Hadaj svoj dom
Deti v roli <ivoíchov hadajú svoje prirodzené prostredie, miesto, kam patria. Deti majú
na hlave elenky so symbolmi zvierat, vtákov, hmyzu. Uiteka pustí deom zvuky prírody,
deti sa vone pohybujú v priestore, priom pohybovo, dramaticky napodob ujú <ivoícha.
Melódia prestane znie a deti sa na povel: Hadaj svoj dom! sna<ia nájs svoje prirodzené
prostredie – stromy, vodu, lúku, kvet at., ktoré sa nachádzajú v priestore.
Otvor oi, nastav uši
Deti poúvajú zvuky prírody, ktoré si vopred uiteka nahrala v prírodnom prostredí,
identifikujú ich a priraujú k predmetu, miestu, zvierau, ktoré majú rozlo<ené pred sebou
na kartikách.
Kôrové kreovanie
Deti, prostredníctvom papiera prilo<eného na kme stromu a pastelky prekresujú štruktúru
kôry rôznych stromov, porovnávajú jednotlivé štruktúry. Ich spájaním vytvárajú svoj strom.
Lesné maskovanie
Prostredníctvom maskovania sa v lese – vytvárania si klobúkov z lístia, z kôry stromov,
obleenia z nájdených vetviiek, deti poznávajú väzby, vzahy medzi <ivoíchmi
a prostredím.
Stromy spomínajú
Ka<dé diea si v lese (na obrázku, priamo v lese – v závislosti od podmienok materskej
školy) nájde svoj strom, krík, o ktorom porozpráva jeho príbeh. Deti vo vymyslených
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príbehoch vyjadrujú svoje skúsenosti, pocity z priameho kontaktu s prírodou, hodnotia ju
a vyjadrujú svoj vzah k nej.
Stretnutie s veverikou Ikou
Deti sú na návšteve v lesnom divadle a poúvajú príbeh veveriky Iky, ktorá bola kvôli
nedbalému poínaniu udí nútená a< trikrát zmeni svoje pôvodné miesto – borovicový les za
iný. Veverika poas svojho rozprávania vyzýva deti na diskusiu, vyjadrenie svojich názorov,
nápadov ako tento problém rieši.
Hadám a, kde si?
Deti predstavujúce domáce zvieratá sa vone pohybujú v priestore so zavretými oami
a poda zvukov, ktoré vydávajú, hadajú svojho súrodenca.
Ja arovný prútik mám, všetkých nimi premieam
Deti sa vone pohybujú v priestore. Uiteka dotykom vetviky, paliky a vetou: Premie am
a na .... ka<dé diea premení na lienku, skalu, strom, jašteriku at., ktoré deti napodob ujú.
O2ivený les
Deti si nazbierajú v lese prírodný materiál, ktorý následne dotvárajú na základe vlastnej
predstavivosti, fantázie, o<ivujú ho, predstavujú a hrajú s ním lesné divadlo.
Lieivá sila kvetov
Deti všetkými zmyslami vnímajú jedinenos lúnych kvetov, poznávajú lieivé úinky
niektorých z nich, ochutnávajú bylinkové aje.
Voavé zoznamovanie
Lúne kvietky sa prihovárajú deom, predstavujú sa a vyzývajú deti – hmyz na zoznámenie.
Deti sa predstavujú, ukazujú, o doká<u a pohybom aj zvukom vyjadrujú svoje vlastnosti.
Na brehu rieky, jazera
Deti priamo v prírodnom prostredí pozorujú <ivoíchy a rastliny okolo vodných tokov,
zaznamenávajú zistené údaje do záznamových hárkov.
Od vajíka k 2bke
Priamym pozorovaním deti sledujú premenu vajíka na <abku, zaznamenávajú údaje,
komunikujú o výsledkoch.
Kamenný koberec
Deti vytvárajú z astí celok. Kamene rôznych vekostí, tvarov, farieb zoskupujú do jedného
celku, pomenovávajú ho.
Kamennými cestikami
Deti prechádzajú rôznymi
poznávajú vlastnosti kame ov.

kamennými

cestami,

uplat ujú

lokomoné

pohyby,
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Pieskové arovanie
Deti vytvárajú pieskové kompozície nanášaním piesku na podklad vytvorený disperzným
lepidlom, dotvárajú ho mabou.
Hlinené premeny
Deti miesia hlinu, vakajú, vtláajú do nej prírodniny, odtláajú rôzne predmety a vytvárajú
tak zaujímavé kompoziné celky.
Ako na kolotoi, voda sa toí
Deti hudobno-dramaticky vyjadrujú kolobeh vody na základe príbehu, ktorý rozpráva
uiteka. Predstavujú potok, rieku, vyparovanie vody, tvorbu oblakov, # <ové kvapky, sneh,
slnko, mráz, vietor.
Kam mizne
Deti experimentujú – kvet zabalia do priesvitnej fólie, pozorujú, poznávajú proces
vyparovania vody, sledujú zovretú vodu v hrnci, prikrytú sklenenou pokrievkou, pozorujú ako
sa tvorí vodná para a o sa s ou deje.
Voda okolo nás
Deti poúvajú nahrané zvuky vody – kvapka, sprcha, toaleta, prelievanie vody, <blnkotanie,
poznávajú jej rôzne vône – ovocná šava, aj, káva, odpadová voda, spoznávajú ju dotykom
rúk, nôh – robia odtlaky a identifikujú.
Voda a moje telo
Deti hadajú „rieky“ vo svojom vlastnom tele, poznávajú svet tepien a <íl. Deti si navzájom
obkreslia obrysy postavy, následne si ka<dé diea do svojho tela graficky zaznamená všetky
vodné „cesty“ v tele. Diea tak poznáva vodu ako nevyhnutnú súas udského tela.
Vodný labyrint
Deti prechádzajú rôznymi vodnými stanovišami a prekonávajú vodné preká<ky – šmýkajú sa
na vodnej šmýkake, preskakujú potôik, prebiehajú popod vodnú sprchu, hád<3 kamienky
do vody, istia zneistené jazierko.
Odkia a kam
Deti robia pokus a dozvedajú sa ako prichádza voda k nám do domácnosti. Deti spájajú
slamkou dva poháre, naplnia pohár a pozorujú, o sa deje.
Ako voda preteká
Deti v experimente sledujú, ako voda preteká cez rôzne podlo<ia – cez piesok, íl, pôdu, štrk.
Dozvedajú sa, cez ktoré preteie najrýchlejšie/najpomalšie.
Moje okolie pod lupou
Deti monitorujú istotu prostredia v okolí materskej školy, pokusom s kúskom zaveseného
bieleho papiera, natretého vazelínou, zisujú kvalitu ovzdušia, nahrávaním zvukov mesta
zisujú aká je hlunos v okolí.
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Kedysi som bol/a
Deti poúvajú príbeh jedného smetia, ktoré nechce skoni na smetisku, lebo ono vie, <e
smetiská zneisujú prostredie. Uiteka ich oboznámi s mo<nosou recyklácie a tak sa stane
cenným zdrojom a nebude odpadom. Následne deti triedia odpad a hadajú mo<nosti jeho
opätovného pou<itia.
Televízne noviny o našom meste
Deti zhrom <ujú nazbierané údaje z monitorovania okolia materskej školy, vyhodnocujú,
v televíznych novinách ich vysielajú.
Vedieme si denníek – šetrníek
Deti si tvoria denník, do ktorého si zaznamenávajú údaje o materskej škole – ako sa
separuje odpad, i nekvapká zbytone voda, i zbytone nesvieti svetlo. Údaje
zaznamenávajú a vyhodnocujú.
Riešime problém
Naše mesto niekto zneistil, deti rozdelené do skupín riešia túto situáciu – rozohrávajú
fiktívnu situáciu. Hadajú riešenia, predkladajú návrhy, komunikujú ich pred ostatnými.
Ako urobi moje mesto zdravším
Deti navrhujú a výtvarne stvár ujú svoje predstavy, návrhy zhotovujú zo skladaiek,
stavebníc rôzneho materiálu, následne ich prezentujú na výstave.
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Digitálne technológie v materskej škole

Príloha č. 5

Eva Mujkošová – Mária Králiková
Téma projektu – Prišla jese do záhrady je zameraná na priblíAenie a zdôraznenie významu
a dôleAitosti ovocia a zeleniny pre loveka. Obsahové a výkonové štandardy sú plánované aj
v rámci rozvíjajúceho programu zameraného na vyuAívanie digitálnych technológií (interaktívnej
tabule, fotoaparátu, tlaiarne, skeneru a inej dostupnej technológie v materskej škole).
Organizácia inností s digitálnymi technológiami v ase pobytu vonku – vo vekom bádateskom
laboratóriu je zameraná na spoznávanie, fotografovanie a diskutovanie na danú tému.
V digitálnom kútiku/centre uiteka vyuAíva predvádzací zošit, ktorý môA) aktivitami rozširova
dotváraním, pretváraním, dop aním poznatkami a skúsenosami detí.
Predvádzací zošit – PRIŠLA JESE DO ZÁHRADY obsahuje predvádzacie stránky:

1.

Prišla jese do záhrady

2. Záhrada plná vitamínov

3. Na trAnici

4. Roztrie a spoítaj

5. Rozde ovocie a zeleninu

6. Jese v záhrade
spoloné dokresovanie

7. o robia mamiky?
      

10. Omaovánka

8. Nájdi exotické ovocie

9. Hra so slovami

U EBNÉ OSNOVY

11. Ovocno-zeleninový mobil

8ý(%1e26129<
TEMATICKÝ
OKRUH
OBSAHOVÝ ŠTANDARD

VÝKONOVÝ ŠTANDARD

KOMPETENCIE

VZDELÁVACIA
OBLAS

Ja som
Perceptuálnomotorická oblas

Ja som
Sociálnoemocionálna
oblas
udia
Kognitívna
oblas

Narábanie, manipulovanie
s poítaom, klávesnicou,
myšou, s perom,
s tabletom, tlaiar ou,
fotoaparátom,
programovatenými
hrakami.
Technická tvorivos.
Grafomotorika
Artikulácia hlások
a hláskových skupín.
VyuAívanie internetu
ako zdroja informácií.

udia
Kognitívna
oblas

Prira ovanie, klasifikácia,
meranie, usporadúvanie,
porovnávanie.
íselný rad.

Príroda
Kognitívna
oblas

Rastlinná ríša.

Príroda
Sociálnoemocionálna
oblas
Kultúra
Sociálnoemocionálna
oblas

TEMATICKÝ
OKRUH

Reálie okolo nás.

Kompoziné celky
„ íta“ jednoduchý príbeh

OBSAHOVÝ ŠTANDARD

Realizova vlastné nápady, predstavy,
plány ovládaním poítaa, vstupných
a výstupných zariadení.
Navrhnú plán na zhotovenie ovocnozeleninového mobilu.
Kresli uvonenou rukou, plynulo a smelo.
Vyslovova zretene všetky hlásky v slove
(kvalita a lokalizácia), uri poet slabík.
Získava informácie z internetu
a spracováva ich e-mailom v materskej
škole i doma.
VyuAíva poíta, interaktívnu tabuu
v edukaných aktivitách.
Poíta minimálne od 1 do 10.
Pozna, opísa a rozlíši ovocie
a zeleninu, rozlíši stromy. Zdôvodni
význam ovocia a zeleniny pre zdravie
loveka.

Psychomotorické
Kognitívne
a uebné
Komunikatívne

Informané
Osobnostné
a sociálne

Rozvíja estetické cítenie a spôsobilosti
kreslením, maovaním, kombinovanými
technikami.
Tvori kompoziné celky zapájaním
a vyuAívaním o najviac zmyslov.
Vytvára jazykové príbehy (obrázkové
„ítanie“) a komunikova o nich.

VÝKONOVÝ ŠTANDARD

KOMPETENCIE

VZDELÁVACIA
OBLAS
Ja som
Perceptuálnomotorická
oblas

Hra s programovatenou
hrakou Bee-Bot.
Pohyb a otáanie vielky
Bee-Bot.
Grafomotorika

Ja som
Sociálnoemocionálna
oblas
udia
Kognitívna
oblas

Prejavova rados z hry.
Dorozpráva zaatý príbeh.
Programovanie aktivít –
pohyb, otáanie, pauza,
spustenie vely Bee-Bot.
Poíta minimálne od 1 do
10.

Zaznamenáva pohyb pomocou šípok
z jedného miesta na iné, vopred urené
miesto na štvorcovej sieti.
Kresli plynulo, smelo uvonenou rukou
na vekých plochách papiera.
Vyjadrova sa ústne, graficky,
pohybovým, výtvarným a iným prejavom.
Rozvíja estetické cítenie a tvorivos pri
zhotovovaní karnevalových masiek pre
velu.
„ íta“ obrázkový príbeh – vielka BeeBot na karnevale.
Rieši uzatvorený edukaný program
poda inštrukcie.
Podporova a rozvíja kritické myslenie
plánovaním cesty na štvorcovej sieti –
„Panelák“.

Psychomotorické
Kognitívne
a uebné
Komunikatívne
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TEMATICKÝ
OKRUH

OBSAHOVÝ ŠTANDARD

VÝKONOVÝ ŠTANDARD

KOMPETENCIE

VZDELÁVACIA
OBLAS

Príroda
Kognitívna
oblas

Elementárne predstavy
o mesiaci a hviezdach.
Programovanie aktivít so
velou Bee-Bot.

Kultúra
Kognitívna
oblas

Bydlisko.
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Rozvíja tvorivé myslenie hadaním
rôznorodých ciest na štvorcovej sieti.
Vyjadri rôznymi umeleckými výrazovými
prostriedkami imaginárne predstavy
o mesiaci a hviezdach.
Konfrontova príklady z virtuálneho
a reálneho Aivota.
Vyjadri umeleckými výrazovými
prostriedkami imaginárne aktivity vo
vesmíre.
Vyhadáva cestu na štvorcovej sieti od
jedného bodu k druhému.
Chápa priestorné vzahy,
rozlišova pravú a avú stranu vzhadom
na iný objekt (Bee-Bot).

Informané
Osobnostné
a sociálne
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– zauja rôzne postavenia
poda pokynov
– zhotovi výtvory z
rozmanitého materiálu,
vrátane odpadového,
rôznymi technikami,
uplatova pri tom
technickú tvorivos
-zvládnu na základe
nápodoby a slovných
inštrukcií dospelého na
elementárnej úrovni prácu
s poítaom
– komunikova prijateným
spôsobom pozitívne a
negatívne emócie
a vyjadri pocity
– uvedomova si a
uplatova vlastnú
jedinenos a vlastné
nápady so zreteom na
jedinenos iných detí
v skupine
– rozhodova sa pre uritú
innos
– uplatni aktívnu slovnú
zásobu vzhadom na
obsahový kontext







– prejavi zrunosti a praktickú
tvorivos pri vytváraní produktov
z prírodnín prostredníctvom
vy:Citia rôznych pracovných
a výtvarných techník
– vyuCíva na pohyb rôzne
pomôcky
– zvládnu na elementárnej
úrovni špeciálne pohybové
zrunosti a schopnosti

Výkonové štandardy
(Špecifické ciele)

  

Dátum: 17. 05. 2010 – 04. 06. 2010

Judit Gyetvai

TÉMA:    


Edukané aktivity




Výtvarné
innosti



- Pripravíme koláe na

- Zorganizujeme konkurz
na výber postáv do
rozprávky

- Weöres
Sándor.:Égi
csikón
- Móra Ferenc:
Sétálni megy
Panka
- Kassák Lajos:
Az ószeres dala
- Zelk Zoltán: A
boldogság

Básne:

- Én kicsike
- Most érkeztem
- Bíbici Panna

Piesne:

Piesne,
riekanky,
básne,
rozprávky

Nové slová:
rozprávka,
kniha, divadlo,
herci, smutný,

- Zostavíme
obrázkový
zborník
známych
slovenských
piesní

- Pripravíme
slovenskú knihu
z našej
divadelnej
rozprávky

- Hadajme
postavy
z rozprávky
(z ktorej
rozprávky je
rozprávková
postava?)

- Dni slovenskej
rozprávky

Osvojovanie
štátneho
jazyka

Príloha č. 6

Obsahový celok: JAR

- Urobíme výstavu
fotografií
divadelného
predstavenia

- Zostavíme
pomocou IKT
prezentáciu
rozprávky

- Vystrihneme
obrúsky na
pohostenie

- Pripravíme stretnutie s
hercami miestneho divadla
- Vymyslíme
charakteristické pohyby
postáv z rozprávky

- Namaujeme
plagáty

- Vymyslíme
pozvánky na
divadelné
predstavenie

- Pripravíme
rekvizity

- Nakreslíme
návrhy scén
rozprávky



- Naplánujeme postup
nacviovania rozprávky

- Navrhneme scénu
a divadelné rekvizity

- Charakterizujeme postavy
rozprávky

- Vymyslíme vlastnú
rozprávku

- Navštívime divadelné
predstavenie



Ukážka spracovania plánu výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole
s vyučovacím jazykom národnostných menšín
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Edukané aktivity

pohostenie hostí
– uplatova tanené prvky
(cvalové poskoky, poskoný
krok, otoky, úklony)
– uplatova získané schopnosti - Hráme divadlo
v pohybovej improvizácii poda
hudby
– vyjadri rôznymi umeleckými
výrazovými prostriedkami pocity,
dojmy z pozorovania
sveta
– zapoji sa do skupinovej hry
a vedie spolupracova v nej
– uplatova tvorivos v hre
– plánova, realizova a hodnoti
hru
– stvárni pocity z poúvania
hudby aj inými umeleckými
výrazovými prostriedkami
(výtvarnými, dramatickými, at .)
– 65:Cíva tvorivo rôzne výtvarné
techniky
– tvori s vy:Citím fantázie
kompoziné celky
– reprodukova vone udové
a autorské rozprávky a príbehy
– vyjadri rôznymi umeleckými
výrazovými prostriedkami
(výtvarne, hudobne, dramaticky,
hudobno-dramaticky) pocity
a dojmy z rozprávok, príbehov a
divadla
– „íta“ kreslený príbeh a
obrázkový seriál

Výkonové štandardy
(Špecifické ciele)

– uplatova individuálne
farebné videnie,
– uplatova na základe
vlastného
pozorovania farebnú
rozmanitos vo
výtvarných, pracovných
i technických produktoch
– vykonáva jednoduché
operácie v íselnom rade
od 1 do 10 (v spojitosti
s manipuláciou s
predmetmi alebo
hrakami)
– komunikova
jednoduchými vetnými
konštrukciami v štátnom –
slovenskom jazyku
– 65:Cíva spisovnú
podobu štátneho –
slovenského jazyka
– prija v rozhovore s
inými demi názorovú
odlišnos, prijateným
spôsobom obhajova svoje
vlastné názory
– hodnoti a rozlišova
pozitívne i negatívne
charakterové vlastnosti
udí na základe reálnych i
fiktívnych situácií


Výtvarné
innosti

Piesne,
riekanky,
básne,
rozprávky

Rozprávky:
O kozliatkach
O divotvornom
hrníku

Nové piesne:
My sme malí...
Hopsa...

veselý, milý,
múdry, smelý

Osvojovanie
štátneho
jazyka

Príloha č. 7

Slovensko-maďarsko-ukrajinské odborné pojmy súvisiace
so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 – predprimárne
vzdelávanie, s tvorbou školského vzdelávacieho programu
a vedením pedagogickej dokumentácie
Preklad do ukrajinského jazyk: Mária Čižmárová
Preklad do maďarského jazyka: Szabolcs Simon

+!.
# # %$"
innosti zabezpeujúce
Oivotosprávu

+!.
# %$"
Napirendet biztosító
tevékenységek

Edukané aktivity

Oktatási-nevelési
tevékenységek
Információs kompetenciák
Kulcskompetenciák
Kognitív terület
Kommunikációs
kompetenciák
Tantervi tananyagtartalom
Személyi kompetenciák
9rzékel;-motorikus terület

Informané kompetencie
K2úové kompetencie
Kognitívna oblas5
Kognitívne kompetencie
Obsahové štandardy
Osobnostné kompetencie
Perceptuálno-motorická
oblas5
Predprimárne vzdelávanie
Prierezové témy
Psychomotorické
kompetencie
Sociálne kompetencie
Sociálno-emocionálna oblas5
Špecifické ciele
Štátny vzdelávací program
Uebné kompetencie
Uebné osnovy

Iskolaköteles kor el;tti
oktatás
Kereszttantervi témák
Pszichomotorikus
kompetenciák
Szociális kompetenciák
Szociális-emocionális terület
Specifikus célok
Állami oktatási program
Tanulási kompetenciák
Tanterv

Výkonové štandardy
Vzdelávacia oblas5
Vzdelávacie štandardy
Základy angaOovanosti
Základy sebauvedomenia

Tantervi követelmények
MCveltségi terület
MCvel;dési standardok
Angazsáltság alapjai
Öntudatosodás alapjai

+!.
#" %$"

  
  
!
"$ -$%&$
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3 4$ +, /
3! %$ *
3! %$ +, /
6+ $ %
7%  +, /
=, -+
*
>  $ 
"  +%
=%&+ +, /
?,   +, /
?,  -+, - *
?,%*  ,
@$ $  !+
"$  +, /
"$  !+
A%+!% 
?* $
7$  %
7$% !@$
7$% +$ +
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Príloha č. 8

Indikátory kvality výchovno-vzdelávacej činnosti a plánovania,
projektovania výchovno-vzdelávacej činnosti
Viera Hajdúková – Jadranka Földesová
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Osobný spis dieťaťa

Príloha č. 9

Viera Hajdúková

Uká7ka zaznamenávania údajov do osobného spisu dieaa.
1. strana:
Poradové íslo spisu:
Školský rok:
Sem sa uvádzajú ísla za ka9dý kalendárny rok osobitne (ke9e
Uvedie sa školský rok,
sa deti prijímajú aj v priebehu roka nielen k zaiatku školského
v ktorom diea zaalo
roku)od 1 do XXX. Písa sa budú napr. 1/2010...78/2010 at. Deti
dochádzku do materskej školy
prijaté do MŠ v roku 2011 a následných rokoch, budú ma znovu
v tvare napr. 2010/2011.
ísla od 1 do XXX. V prípade, 9e napr. diea s poradovým íslom
spisu 33/2010 prestane chodi do materskej školy, nie je mo9né,
aby takéto isté íslo spisu malo namiesto neho alšie diea, ktoré
zane navštevova materskú školu. Znamená to, 9e  
       .
Meno a priezvisko dieaa: uvedie sa poda podkladov od rodiov
Dátum a miesto narodenia: uvedie sa poda podkladov od rodiov
Štátne obianstvo:
Národnos:
Rodné íslo:
Uvedie sa skratka v súlade s
Uvedie sa poda podkladov od
Uvedie sa konkrétne rodné
rodiov, napr. slovenská; eská; vyhláškou Štatistického úradu
íslo dieaa
Slovenskej republiky
poská; maarská, at.
. 303/2007 Z. z., ktorou
sa vydáva Štatistický íselník
krajín. Zoznam skratiek je
uverejnený aj na webovej
1
stránke ministerstva školstva
Informácie o zákonných zástupcoch dieaa/rodioch
(všetky nasledujúce údaje sa vyplnia poda podkladov od zákonných zástupcov/rodiov)
Meno a priezvisko
Meno a priezvisko
Bydlisko

Bydlisko

Kontakt
Kontakt
Adresa pobytu dieaa, ak nebýva u zákonných zástupcov/rodiov
PRIJATIE DIEAA DO MATERSKEJ ŠKOLY
Diea bolo do materskej školy prijaté da (uvedie sa konkrétny dátum, odkedy diea zane chodi
do materskej školy) na (uvedie sa konkrétna forma výchovy a vzdelávania na ktorú bolo diea prijaté
(celodenná/poldenná/tý9denná alebo nepretr9'tá) výchovu a vzdelávanie

odtlaok peiatky materskej školy
pou9íva sa odtlaok hranatej peiatky materskej školy, na ktorej je uvedený názov materskej školy
v súlade s § 21 ods. 1 zákona . 596/2003 Z. z.

.............................................................
riaditeka materskej školy
1

http://www.minedu.sk/data/USERDATA/RegionalneSkolstvo/DaLP/VzSpVypTl/aktualne/Skratky-statne_obcianstvo.pdf
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2. strana
Informácie o prijatí dokladov, ktoré oprávujú diea na pobyt v materskej škole
Písomnú =iados rodia/zákonného zástupcu dieaa o prijatie do materskej školy
materská škola prijala da uvedie sa konkrétny dátum prijatia 9iadosti
Potvrdenie o zdravotnom stave dieaa od všeobecného lekára pre deti a dorast
materská škola prijala da uvedie sa konkrétny dátum prijatia potvrdenia (dátum prijatia 9iadosti
a potvrdenia musí by toto9ný, preto9e v súlade s § 3 ods. 1 vyhlášky o materskej škole toto
potvrdenie zákonný zástupca predkladá spolu so 9'adosou o prijatie dieaa do materskej školy).
Vyjadrenie školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie o zalenení dieaa so
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
materská škola prijala da uvedie sa konkrétny dátum prijatia vyjadrenia
Na tejto strane je mo7né postupne dopisova alšie doklady, oprávujúce diea na pobyt v materskej
škole. Na túto stranu sa uvedú dátumy, kedy prijala materská škola napr. rozhodnutie o odlo7ení
zaiatku plnenia povinnej školskej dochádzky; rozhodnutie o dodatonom odlo7ení plnenia povinnej
školskej dochádzky, prípadne iné alšie doklady oprávujúce diea na pobyt v materskej škole.
3. strana
Informácie o vydaní osvedenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania
1. Osvedenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania pod a § 18 ods. 2 písm. a) školského
zákona materská škola vydala da uvedie sa konkrétny dátum vydania osvedenia; tento dátum je
posledný de školského vyuovania v danom školskom roku. Napr. v školskom roku 2008/2009 bol
dátum vydania osvedenia 30. 06. 2009. Ak však napr. v niektorom školskom roku 30. jún pripadne
napr. na sobotu, na osvedení sa uvedie dátum 29. 06. 2010, ke9e toto je posledný de školského
vyuovania v danom školskom roku.
V osobnom spise sú naznaené aj alšie dve mo7nosti vydania osvedenia o absolvovaní
predprimárneho vzdelávania.
Prvou z mo=ností je situácia, ke sa rodiia dieaa napriek tomu, 7e mu u7 bolo v riadnom termíne
vydané osvedenie, lebo ni nenasvedovalo tomu, 7e nenastúpi od 1. septembra do základnej školy,
predsa rozhodnú, 7e po7&adajú riaditea základnej školy o odlo7enie zaiatku plnenia povinnej školskej
dochádzky. Diea teda zostáva v materskej škole a opätovne absolvuje posledný roník vzdelávacieho
programu odboru vzdelávania v materskej škole, na konci ktorého mu materská škola opätovne vydá
osvedenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
Druhou mo=nosou je situácia, kedy diea zane riadne plni povinnú školskú dochádzku v základnej
škole, ale v priebehu prvého polroka školského roka sa dodatone zistí, 7e nedosiahlo školskú
spôsobilos. Riadite základnej školy mô7e po splnení školským zákonom stanovených podmienok
rozhodnú o dodatonom odlo7ení plnenia povinnej školskej dochádzky. Ak takéto diea navštevuje
potom materskú školu, tie7 opätovne dostane osvedenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.
4. strana
Záznamy a poznámky
- Sem sa zaznamenáva napr. zdôvodnenie opätovného vydania osvedenia o absolvovaní
predprimárneho vzdelávania ako aj alšie dôle7&té skutonosti, ktoré majú priamy alebo aj nepriamy
vplyv na výchovu a vzdelávanie konkrétneho dieaa.
- Táto as osvedenia je miestom, kde mo7no zaznamena úas dieaa na rôznych prehliadkach
tvorivosti detí predškolského veku a jeho úspechy, príp. absolvovanie krú7kov, príp. to 7e diea
absolvovalo triedu s vyuovaním cudzieho jazyka, príp. triedu pre deti s nadaním.
- Mô7e sa sem napr. zaznai aj pohovor s rodiom (v prípade, 7e porušuje školský poriadok).
- Tie7 sa tu m?7e zaznamena poskytovanie individuálnej logopedickej starostlivosti zamestnancom
zariadenia výchovnej prevencie a poradenstva; úas v škole v prírode, at.

313

Základné informácie o informovanom súhlase

Príloha č. 10

Viera Hajdúková
!4H.#&' 419C-101/    "  9  17I%*17' #79&'.C7#0E >-1.4-I 9C-10 #19/'0'
#&12.0'0E 0+'-513I%* 9C-1017 790'0E 0'4-13>E%* 23'&2+417 # 78*.C>-16 ; 
     "  9  1/#5'34-', >-1.' 78*.C>-8 ;        "  9  4# 23+ 3'#.+9C%++
0+'-513I%* +00145E #23+ 0+'-513I%* H-101%* 7/#5'34-I%* >-1.C%* 78?#&6,' +0(13/17#0I
4H*.#49C-100D*19C4562%6&+'## 
1&# A  2E4/  8 9C-10#      "  9  17I%*17' #79&'.C7#0E >-1.4-I 9C-10
#19/'0' #&12.0'0E 0+'-513I%* 9C-1017 790'0E 0'4-13>E%* 23'&2+417  4# +0(13/17#0I/
4H*.#41/ 3196/+' 2E41/0I 4H*.#4 (89+%-', 141$8  7-5131/ 4# 1-3'/ ,', 7.#4501360D*1
21&2+4667'&+' ?'5C51141$#$1.#3+#&0'216'0C1&G4.'&-1%*,',4H*.#46 
Informovaný súhlas:


214+.6,'#6510F/+69C-100D*19C4562%623+319*1&17#0E 



6/1?6,'9C-100D/69C4562%17+213170# 97C?+7I*1&8#0'7I*1&8#0C4.'&0'4#
319*1&0H23'H#4#.'$10'H#4,'*1&+'##0#63+5',#-5+7+5' +00145+ 

Informovaný súhlas, ak má by úinný, musí obsahova:


93196/+5'0D+0(13/C%+'9C-100I9C4562%#/64E213196/+'+0(13/C%+C/71/
67'&'0I/ 



-1/2.'50D#23#7&+7D+0(13/C%+' 



6219130'0+'0#/1?0D3+9+-C 

"C-100I9C4562%#/C23C71&1$31710'4#319*1&0H 10-3D508+0(13/17#0I4H*.#44#
79#*6,'+$#0#-10-3D5066&#.14 1-1.014 9C.'?+514 ,'5'&#:0'23'0140I< 











314


UKÁ(KA
Informovaný súhlas
!9/84.' A  1&4   9C-10#      "  9  17I%*17' #79&'.C7#0E >-1.4-I 9C-10
#19/'0' #&12.0'0E 0+'-513I%* 9C-1017 790'0E 0'4-13>E%* 23'&2+417 # A 1&4  
78*.C>-8;     " 9 1/#5'34-',>-1.'790'0E78*.C>-8;     " 
9 #5'34-C>-1.# 
&'0#9C-.#&'2.C0623C%'13)#0+96,'
jednodový výlet do Bojníc
C56/1&%*1&6)*' $# &5(#+4()"
#41&%*1&6)*' $# &5(#+'
+'451##4453'5065+#)*' $# &5(#"'($'
+'451##423'&21-.#&#0D*10C73#56)*' $# &5(#+'%&%$ !#5$#4*&()
2G41$&123#78)*' $# &5(#+'%7'$
2G41$453#717#0+#)*' $# &5(#+'%7'$
'0# #42G41$ 2.#5$8 )* '  $ "70 ,4 $##9 ,4'()%  ,%!( $")
%&6%#,$$)*9!(##$*#9 #)%!(,4 $##9,4'()% 
'&#)1)+%-I 9#/'450#0'% 217'3'0I 13)#0+9#0I/ 9#$'92''0E/ 7I.'56 *+%6/ '
$# &5(#$'$
16'0+' 9H#450'0I%* 14G$ #&'5E 1$'92'0145+ #1%*3#0' 9&3#7+# 78-10#0D &#
%& !4 ' ,4,#" '%6'#9 *,"+'! 2  $'   *+!4/ + -    
   , 
$"(&' / $!790'0E78*.C>-8;     " 9 
"&3#7150I&1913)*' $# &5(#$'$
14562 23+ H3#9' #.'$1 +0I%* -1/2.+-C%+C%* )* ' '%7'$  $ + 9" )
%$' +(#)(4%&*4%$"$ $ + 9"),4 $##9,4'()%#$&"$*#9 
31)3#/ "70 ' )*' 0  ,$'(*#9 '%&!#)(6" # ,%#5 +# 5
+,$!$ 5%$(&+(6%&/ $!' 5$* )
+9+-C421,'0D4H#4160#7I.'5' 0#23 
 )&+,#)( !/$"$%$&8"%$#4*&(%&,&(
 *9' +(!&5#$*,(&4* 
 %$/"+ #)(%&,5#.$&##+ 
 '%4!#'!# $"
 '(&($'$#9*6
 #' $&/6#4*&('%7'$#9(# 9"%&6#" 
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!9*#&1/0#78>>+'67'&'0D3+9+-C,'9C-100I9C4562%#217+00I 0#23 
 ,,%*$#9$*$)*%$%$'
 #4*$"%#,$#$(#5*
 %&**$#$&"$*$,&*$(#$"'(*
 $$*, ! + '#$&"4$) $ )06*#6 %$ 5") ,"'(##$*
%$*&#5") $&#,#9" ,,%#6" *9!() # !&)  %$  
   
 $$*, %&) , %$'(# %$ 5") ,"'(##$* %$*&#5")
$&#,#9",,%#6"*9!()
 %&$$$"$'$#$$*,%$ 5"),"'(##$*%$*&#5")
$&#,#9",,%#6"*9!()%&*,%$#4*&(,*9!()
 %$' +(#8 $#( (#58%&%&6% 

'&#)1)+%-I 9#/'450#0'% 217'3'0I 13)#0+9#0I/ 9#$'92''0E/ 7I.'56 /G?' 1&/+'506
23'79+# &+'# #- '" '*+%6/) $# &5(# 7*$+ *7! ($&9" "70 %$ 9
,"'(##%$*&#9$&#,#9",,%#6"*9!()$"(#)%&*,



1&/+'0-8936>'0+#7I.'56)*', 9$ $!#$'(6 $ +##' 7&$($")8
,4 $##6,4'()%$*#$&"$*#6#4&#9%&$&" )8(*&4(#%!(+ 



Vyjadrenie zákonného zástupcu:
1/4+7'&1/I C23C70',91&217'&0145+9#&+'##&1$31710'41/4##319*1&1. # #$84#
/G, # 480 &%D3# "#$
 9H#450+. # = 0'9H#450+. # 7I.'56
&11,0E% 
1573&96,'/  ?' 41/ $1. # 1$190C/'0I C 41$4#*1/ +0(13/17#0D*1 4H*.#46 #$1. # 41/
3+#&0'216'0I C1&G4.'&-1%*471,*14H*.#46 
C56/
'01#23+'97+4-19C-100D*19C4562%6

21&2+49C-100D*19C4562%6
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Kultúra

Ktoré vykukli prvé,
zaznamenávanie údajov do
hárkov
KtoAe to tam šteboce

Pozna, opísa a rozlíši niektoré kvety

Návšteva hradu, zámku v okolí
Hlasy prírody
Lesný orchester

Stvárni pocity z poúvania rôznymi výrazovými prostriedkami

Rytmizova samostatne hrou na telo 2/4, 3/4 takt pri rôznych postojoch

Strom spomína

Vielka, kam letíš?

Na hospodárskom dvore

Zdôvodni význam prírodného prostredia na základe pozorovania
a zEAitkov z prírody
Orientova sa v asových vzahoch jedného d a, tLA* a, roka v spojení
s konkrétnymi innosami a prostredníctvom rozlišovania podstatných
znakov
Poznáva niektoré miestne a štátne symboly

Pozna, rozlíši a uri na základe priameho pozorovania vone A/júce
Aivoíchy
Pozna a rozlíši na základe priameho pozorovania domáce zvieratá

Od vajíka k Aabke

Stavitelia domov

Uri niektoré pozorovatené spojitosti medzi rastlinnou a Aivoíšnou ríšou

Pozna, rozlíši a uri na základe priameho pozorovania niektoré vtáky

Putovanie prekáAkovým lesom

Pohybova sa rôznymi spôsobmi medzi prírodnými prekáAkami

Príroda

Mama, kde si? Orientácia mláat
poda zvieracích zvukov.

Bocian a Aabky
Ranné šantenie na tráve

,$ "$-"

Uplatni spoluprácu v skupinovej hudobno-pohybovej hre

Vedie udrA' rovnováhu
Vykonáva pravidelne pohybové aktivity

.$.)" ).

udia

".
 #
Ja som



Jana Kimličková

Škola v prírode v štyroch ročných obdobiach – námety na realizáciu aktivít

Psychomotorické,
kognitívne, uebné
Psychomotorické,
osobnostné, sociálne
Psychomotorické,
osobnostné, uebné

Psychomotorické,
kognitívne, sociálne
Kognitívne, uebné,
komunikatívne
Kognitívne, uebné,
komunikatívne
Psychomotorické,
komunikatívne, kognitívne
Komunikatívne, kognitívne,
uebné

Psychomotorické, sociálne,
osobnostné
Kognitívne, komunikatívne,
uebné
Kognitívne,
psychomotorické, uebné

Uebné, psychomotorické,
kognitívne

Psychomotorické
Psychomotorické

"

Príloha č. 11
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"

Príroda

udia

".
 #
Ja som



Cestikou do dediny
Príprava zvieracej promenády

Loka mojich snov

Vo avé hádanie

Prakticky uplatni návyky starostlivosti o prírodu

Prejavi zrunos a praktickú tvorivos pri vytváraní produktov z prírodnín
prostredníctvom vyuAitia rôznych pracovných techník

Citlivo vníma krásu prírody, jej aro a jedinenos

Usilovní ako vely

Pozna, slovne opísa a umelecky stvárni rozmanité udské innosti

Zvládnu turistickú vychádzku do blízkeho prírodného okolia

Farby leta

Po prírodnom koberci

Ovláda základné lokomoné pohyby

Priradi, rozozna a pomenova farby na obklopujúcich reáliách

Balónová šou na tráve,
hádzanie vodných balónov

Prejavi v rôznych innostiach vlastnú lateralitu

Ropuší plot

Lúna olympiáda

Manipulova s rôznymi predmetmi, náiním

DodrA' pravidlá
hudobno-pohybových hier

Mravie putovanie

,$ "$-"

Pohybova sa rôznymi spôsobmi medzi prírodnými prekáAkami

.$.)" ).

Psychomotorické,
kognitívne, uebné

Psychomotorické, kognitívne

Psychomotorické, sociálne,
osobnostné
Kognitívne,
psychomotorické, sociálne

Psychomotorické,
kognitívne, sociálne

Komunikatívne, kognitívne

Sociálne, psychomotorické,
osobnostné

Psychomotorické, sociálne

Psychomotorické, sociálne,
osobnostné

Psychomotorické, sociálne

Psychomotorické

"
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Kultúra

".
 #



Kvetinové pozdravy
Chrobaia párty

Spievanie pri ohníku

Pytaky lúnych koníkov

Na bále motýov

Stvárni detské piesne dramatickými výrazovými prostriedkami

Spieva v rozsahu kvinty c1g1, sexty (relatívne intonane isto), s radosou
a primerane charakteru detskej udovej a umelej piesne s rôznou tematikou

Zaa, rozvíja a dokoni hru

Vyjadri náladu piesne, hudby prirodzeným kultivovaným pohybom

Psychomotorické,
osobnostné, sociálne

Psychomotorické, sociálne,
komunikatívne

Psychomotorické,
osobnostné

Psychomotorické, sociálne,
osobnostné

Psychomotorické,
osobnostné, sociálne
Psychomotorické,
kognitívne, uebné

Vodné apotanie

OtuAova sa prostredníctvom vody

Uplat ova tvorivos v hre

Psychomotorické

Ako ryby vo vode

Zvládnu na elementárnej úrovni špeciálne pohybové zrunosti a schopnosti

Psychomotorické,
osobnostné, sociálne

"

Pochod za svätojánskou
muškou

,$ "$-"

Pohybova sa a nebá sa v rôznom prostredí

.$.)" ).
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Príroda

udia

".
 #
Ja som



Po stopách D'Auška a Vetruška

Pátranie po klobúkoch
Odlievame stopy zvierat

Vedie, Ae huby sú jedlé a nejedlé

Pozna, rozlíši a uri na základe priameho pozorovania niektoré
lesné Aivoíchy

D'Aové maovanie jesenného
lesa

Uplatni na základe vlastného pozorovania farebnú rozmanitos vo
výtvarných produktoch

Pozna, opísa, rozlíši prírodné javy ovplyvnené poasím

Cesta zázraným lesom

Hadám svojho zvieracieho
kamaráta

Nadviaza verbálny a neverbálny kontakt s inými demi a dospelými

Reagova slovne na jednoduché otázky bu jednoslovnou,
viacslovnou alebo jednoduchou frázou

Závody lietajúcich vtákov, púšanie
vyrobených šarkanov

Teši sa zo spontánnych a riadených inností

Príbehy lesnej istinky, lesné
divadlo

Naši susedia, prieskum okolia v 2
skupinách

Orientova sa v tesnej blízkosti budovy

Hodnoti a rozlíši pozitívne a negatívne charakterové vlastnosti

Šišková zábava

,$ "$-"

Manipulova s rôznymi predmetmi, náiním (rukami, nohami,
kolenami, hlavou, zdvíha, nosi, podáva, gúa, pohadzova,
odráA', kopa, balansova)

.$.)" ).

Psychomotorické, uebné,
kognitívne
Psychomotorické, uebné,
kognitívne

Kognitívne, komunikatívne,
uebné

Psychomotorické, uebné

Psychomotorické, sociálne,
komunikatívne, kognitívne

Kognitívne, komunikatívne

Komunikatívne, kognitívne,
uebné, psychomotorické

Psychomotorické, sociálne

Kognitívne, uebné, sociálne

Psychomotorické, sociálne,
osobnostné

"
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Príroda

Olympiáda na snehu
Bobyáda, bobovanie, klzákovanie

Pohybova a nebá sa v rôznom prostredí

Zvládnu na elementárnej úrovni špecifické
pohybové zrunosti a schopnosti

Príbehy od zamrznutej rieky

Zhotovi výtvory z odpadového materiálu
rôznymi technikami

Poúva s porozumením

Vyrábame vtáiu jedále z obalov na
vajíka

Ovláda základné lokomoné pohyby

V krajine adových medveov

Eskimácky labyrint

DodrA/ava zvolené pravidlá,
spolupracova, rešpektova ostatných

Reagova neslovne na otázky a pokyny

Pozor, sneAná sprcha,
pohotovo reagova na signál

Orientova sa v priestore

Ja som

udia

Cestou necestou za dvanástimi mesiaikmi

.$.)" ).

,$ "$-"

Tanec lesných škriatkov

Umelecky vyjadri pocity z poúvania hudby

Psychomotorické

Psychomotorické, sociálne,
uebné

Kognitívne, komunikatívne

Kognitívne, uebné,
komunikatívne

Psychomotorické, uebné

"

Psychomotorické, osobnostné, sociálne,
uebné

Psychomotorické, osobnostné

Kognitívne, komunikatívne

Psychomotorické, sociálne, osobnostné

Psychomotorické, sociálne, uebné

Psychomotorické, uebné, sociálne

Psychomotorické, sociálne, osobnostné

Psychomotorické

"

Popletený les

Hodnoti prírodné prostredie
Tvoríme lesné múzeum

Ako sa bránia

Pozna, opísa a rozlíši kríky a zdôvodni ich odlišnos

Zapoji sa do skupinovej hry a vedie spolupracova v nej

Vtáie lety, pozorovanie letových
dráh vtákov, napodob ovanie

,$ "$-"

Citlivo vníma krásu prírody, jej aro a jedinenos

.$.)" ).

". #





Kultúra

".
 #
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Kultúra

". #



Ktoré majú radi zimu? Vyhadávanie stôp
v snehu, sledovanie smeru chôdze
Ktoré sú bez šiat?

Uri na základe priameho pozorovania
niektoré lesné zvieratá a vtáky

Pozna, opísa stromy, kríky a zdôvodni
ich odlišnosti
Zapoji sa do skupinovej hry a vedie v nej
spolupracova

Prejavova rados z hry

Skúmame vlastností snehu

Pozna zloAky neAivej prírody

Snehová zemegua, robenie odtlakov
vlastného tela po obvode kruhu

Eskimácka dedina, staviame sneAné domy

Vianoce v lese, rozvešiavanie loja,
semienok, sena, kôry z pomarana, jab ka

,$ "$-"

Prejavi vzah a ochranárske postoje
k prírodnému prostrediu

.$.)" ).

Psychomotorické, osobnostné, sociálne

Kognitívne, psychomotorické,
komunikatívne
Psychomotorické, sociálne

Kognitívne, komunikatívne

Kognitívne, komunikatívne, uebné,
psychomotorické

Sociálne, psychomotorické, osobnostné

"

Plán exkurzie

Príloha č. 12

Oľga Mitrová
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Ukážka č. 1 plánu krúžkovej činnosti

Príloha č. 13

Oľga Filáková

Oblas krú;+ovej innosti – esteticko-kultúrna
Názov krú;+4
Meno vedúceho krú;+4

Školský rok 2010/2011
KERAMICKÝ

Poet hodín
Cie krú;+4

45
Obsah





Rozvíja základy vzahu k umeniu, vies deti
k tvorivej innosti s vy?Jitím fantázie,
motivova deti k výrobe netradiných
predmetov z hliny.

Výkonové štandardy (špecifické ciele)
Zoznámi sa a experimentova s hlinou.
Modelova poda vlastnej fantázie rôznymi
technikami, tvorivo a s pouJitím rôzneho
materiálu.
Tvori umelecké predmety, malé dareky na
vlastnú prezentáciu, pripravi výstavu produktov
umeleckej innosti.
Experimentova s rôznymi druhmi hliny, kamea.
Vyrába darekové predmety pre rodiov
a kamarátov.
Stratégie krú;+ovej innosti

výtvarné techniky zamerané
na priestorové vytváranie,
 modelovanie,
 engobovanie (maovanie),
 glazúrovanie.
Obsahové štandardy








základy práce s hlinou,
vakaná technika rôznymi technikami
vakanie s reliéfom,
tvarovanie z kusa hliny,
abstraktný reliéf,
figurálna plastika,
engobovanie a glazúrovanie
hotových výrobkov/produktov/diel.

motivácia, povzbudenie, individuálny prístup, inštruktáJ, predvádzanie, vlastný nácvik
práce s hlinou; tvorivá diela at .
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Ukážka č. 2 plánu krúžkovej činnosti
Oľga Filáková
Obl!2krú;+ove*innost)–esteticko-kultúr.! Školský rok 2010/2011
Názovkrú;+4
TANENÝ
Menovedúcehokrú;+4

Poe3hodín
Ciekrú;+4

35
Ob2!(
Prípravná tanená výchova:
 Stimulova hudobno-pohybový prejav detí,
 rytmické a intonané cvienia,
kultivova ho, udrJiava udové tradície
 zdokonaovanie základných
a udovú kultúru.
lokomoných pohybov,
 VyuJ4 osvojený pohybový a hudobný materiál  tanené prvky,
na prezentáciu na vystúpeniach (Koledníci,
 vykonávanie osvojených pohybov
Jarné hry, De matiek at .).
v udových hrách a detských
tancoch.
Výkonovéšt!nd!rdyšpecifickéciele)
Ob2!hovéšt!nd!rdy
Pozna názvy základných tanených polôh
 základné polohy, postoje a pohyby,
a pohybov.
 tanená chôdza (štylizovaná),
Zauja postavenie a predvies pohyb poda
 tanený beh (štylizovaný),
pokynov.
 tanené kroky (prísunný bokom
Osvoji si udové zvyky a tradície (naui sa
a vpred, poskoný krok, preskoný
udové piesne, hry, riekanky at .).
krok, lezenie, výskoky v stoji, drepe
Orientova sa v priestore na základe pokynov.
otoky, úklony),
Prejavi sebareguláciu pri pohybových
 uplatnenie kombinácií pohybových
a tanených aktivitách.
prvkov v hudobno-pohybových
DodrJiava zvolené pravidlá, spolupracova.
hrách, tancoch.
Str!tégiekrú;+ovejinnosti
Motivácia k pohybovej innosti, predvádzanie, pohybové stvárovanie hudobných zl:Jiek,
napodobovanie, práca s hudobnými nahrávkami, deklamácia textov riekaniek, vyítaniek
piesní, konkretizané prostriedky (obrázky, film), nákres choreografie – priestor,
videonahrávka, tanený výraz, povzbudenie, individuálny prístup, inštruktáJ, vlastný nácvik
tancov at .
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Oga Mitrová
          
Cie krú;+u: Utvára literárne povedomie detí, rozvíja detské tvorivé aktivity:
- interpretácia udovej a autorskej poézie
- dramatizácia
as konania krú;+u: utorok od 1530– 1600 (október – máj)
Miesto konania krú;+u: 3. trieda (rozchádzanie detí je od 1530 v 2. triede)
Vedie uiteka:
Materiálno-technické zabezpeenie: pomôcky materskej školy: detská literatúra, detské
obleenie na dramatizáciu, iapky zvierat, detské kroje
Mesiac:
Ciele mesiaca:
Stratégie krú;+ovej innosti:
Uebné zdroje:
„ Hra na známe rozprávky ako
ich nepoznáte“

Október
November

Vypou si a interpretova
veršované rozprávky
Vone dramatizova veršované
rozprávky

František Hrubín: Dvakrát
sedem rozprávok:
Perníková chalúpka
ervená iapoka
Kozliatka
M. Rúfus, F. Hrubín: Hrnek var

December
Január

Spozna a hra sa netradiné
slovenské udové hry

„Zahrajme sa spolu deti!“
Neznáme udové hry zo
zdrojov:
K. Ondrejka: Po te deti medzi
nás
M. uríková: Zlatá brána

Február
Marec

Spozna a interpretova detskú
autorskú poéziu, interpretova,
dramatizova dej

Prednes básní a dramatizácia,
hra „ Na slávnos“
. Podjavorinská: Fabiatko
M. R. Martáková: Povedaky
M. uríková: Zlatá hrkálka

Apríl
Máj

Interpretova detskú udovú a
autorskú poéziu, hra sa udové hry,
prekáraky s jarnou tematikou a
s témou zvierat a ich mlá at

Z kaJdého roJka troška
Jar k nám letí
. Zelienka: Scénky pre deti
a vyššie uvedené zdroje
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Oga Mitrová
       
Cie krú;+u:
Poskytnú deom viac moJností na pohybové aktivity
Rozvíja psychomotorické kompetencie detí: záujem o pohyb a s tým spojený zdravý Jivotný
štýl
as konania krú;+u: pondelok: 1600 – 1645 (október – máj)
Miesto konania krú;+u: telocvia MŠ, alebo konkrétna trieda
Vedie uiteka:
Materiálno-technické zabezpeenie: deti majú vlastné úbory na cvienie; telovýchovné
náradie a náinie materskej školy
Mesiac:

Október

Výchovno-vzdelávacie
ciele:
DodrJiava pravidlá v
pohybovej hre; v pretekovej
hre.
BeJ, za vedúcim
dieaom.
Správne dýcha pri behu a
pri cviení.
Relaxova s úplným
uvonením svalových
skupín.
Teši sa z pohybu.

Stratégie krú;+ovej
innosti:
Pohybová hra.
Preteková hra
s kolkami.
Dychové cvienia.
Relaxácia poda
hudby.

Prekonáva prekáJky.
Liez v podpore drepmo.

November
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Cestika lesom.

Podlieza prekáJky.

PrekáJková dráha.

Manipulova s náiním.

Hry s loptami:
hádzanie do koša,
gúanie, podávanie.
Pretekové hry.
Pohybové hry.

Hádza a chyta loptu.

Uebné zdroje:
PodloJky na relaxáciu.
Lopty, kolky.
Telovýchovné náradie:
rehabilitaný chodník,
tunel.
iapky zvierat.
Klavír.
CD prehráva.
CD nosie.

PodloJky na relaxáciu,
stuhy.
Telovýchovné náradie:
lavika, Jinenka,
rehabilitaný chodník.
Tunel: maka.
PrekáJková dráha.
Lopty, obrue, stojan
s košom na hádzanie.
iapky zvierat.
CD prehráva.
CD nosie.

Ukážka integrácie (začlenenia) komunikácie v štátnom
Príloha č. 14
jazyku do učebných osnov školského vzdelávacieho programu
Jadranka Földesová
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Ukážky plánovania, projektovania so zvýraznením komunikácie v štátnom jazyku v materských školách
s vyučovacím jazykom národnostných menšín
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Metodika predprimárneho vzdelávania sa tvorila pod gestorstvom Štátneho
pedagogického ústavu v Bratislave. Koordinátorkou tvorby bola PaedDr. Katarína Guziová,
PhD. Editorskou innosou významne prispela PhDr. Viera Hajdúková, PhD.

Na tvorbe Metodiky predprimárneho vzdelávania sa podieal široký tím autorov.
KaAdá kapitola mala vedúceho autorskej skupiny a spoluautorov. Vedúci autorských
skupín zodpovedali za kvalitatívnu úrove kapitoly. Za názvami jednotlivých kapitol sú
uvedené mená autoriek a autorov, v poradí prvá je :Ady vedúca autorskej skupiny.
Vedúcimi autorských skupín v nasledovných kapitolách boli:
Katarína Guziová (Podstata Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne
vzdelávanie; Kompetencie uiteky materskej školy ako predpoklad rozvíjania kompetencií
detí; Rozvíjanie kompetencií detí)
Viera Hajdúková (Zásady a postup tvorby školského vzdelávacieho programu,
pedagogické, legislatívne a obsahové súvislosti; Plánovanie, projektovanie výchovnovzdelávacej innosti; Riadenie materskej školy; Vedenie pedagogickej dokumentácie;
Doplnkové aktivity a krúAková innos v materskej škole)
Mária Podhájecká (Hra v metodickom kontexte edukaného procesu)
Daniela Valachová (Úvod; Stratégie výchovno-vzdelávacej innosti – metódy, zásady
a stratégie; Pedagogická diagnostika v predprimárnom vzdelávaní)
Milena Lipnická (Teoreticko-didaktické poatie výchovy a vzdelávania)
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škole)
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Lucia Pašková (Denný poriadok – organizané usporiadanie denných inností v materskej
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