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Príloha č.1: Rámcový vzdelávací program predmetu katolícke náboženstvo/náboženská
výchova pre predprimárne vzdelávanie

1.

Názov školského vzdelávacieho programu „Cez Máriu –
Kráľovnú anjelov k Ježišovi“
"Bože,

ktorý

si

Najsvätejšiu

Pannu,

Matku

tvojho

jednorodeného Syna, vzatú s telom a dušou do neba, povýšil
nad všetky chóry anjelov, daj, aby nás chránila jej
starostlivosť, aby sme sa mohli radovať v tvojej prítomnosti a
byť obyvateľmi neba. Skrze Krista nášho Pána. Amen."

Názov školského vzdelávacieho programu "Cez Máriu - Kráľovnú anjelov k Ježišovi"
odzrkadľuje základné kresťanské poslanie nachádzať a objavovať cestu k svätosti práve cez
Pannu Máriu, ktorá je najistejšou Bránou do neba. Kongregácia Dcér Božskej Lásky, ktorá je
zriaďovateľom tejto CMŠ, si osobitne uctieva Pannu Máriu a mariánsku úctu chceme
vštepovať deťom v spolupráci s rodinou už od útleho detstva. Titul Panny Márie ako
"Kráľovnej anjelov" je blízky deťom a aj kaplnka v objekte materskej školy nesie jej názov.

2. Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania
Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našej materskej škole sme si
stanovili v súlade so všeobecnými cieľmi ustanovenými v štátnom vzdelávacom programe, s
cieľmi výchovy a vzdelávania ustanovenými v školskom zákone, s cieľmi stanovenými v
koncepčnom zámere rozvoja materskej školy, s potrebami a záujmami detí, zákonných
zástupcov a pedagogických zamestnancov a vlastným zameraním školy. Konkrétne sa
snažíme rozvoj nasledovných cieľov:
Hlavnými cieľmi našej materskej školy sú:
- prežívanie kresťanských hodnôt,
- opierať sa o tvorivo- humanistickú výchovu a vzdelávanie,
- realizovať prvky moderného učenia,
- utvárať základy prosociálneho cítenia,
- zlepšovať životné prostredie v okolí, v ktorom žijeme a hráme sa,
- zamerať sa na zlepšovanie zdravého životného štýlu a rozširovať poznatky o ochrane život
a zdravia v nadväznosti na projekty realizované materskou školou,

- pestovať pocit zodpovednosti za vo vzťahu k prírode a životnému prostrediu
- zamerať sa na realizáciu športových a kultúrnych aktivít pre deti a rodičov,
- podporovať rozvoj talentov a nadania detí formou krúžkovej činnosti
- rozvíjať a pestovať národné povedomie a kladný vzťah k vlastnej obci a vlasti,
- podporovať zručnosti v oblasti digitálnych kompetencií,
- vytvárať pozitívnu klímu a podporovať duševné zdravie detí,
-zvyšovať úroveň predčitateľskej gramotnosti a komunikatívnych schopnosti.

3. Stupeň vzdelania
Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho
programu odboru vzdelávania v materskej škole. Stupeň vzdelania poskytuje MŠ a je totožný
so stupňom vzdelania uvedeným v ŠvP. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie
o absolvovaní predprimárneho vzdelávania.

4. Vlastné zameranie školy
Materská škola je zameraná na emocionálny, sociálny, kognitívny a duchovný rozvoj
dieťaťa v duchu evanjelia a odkazu Zakladateľky Kongregácie Dcér Božskej lásky - Matky
Františky Lechchnerovej. Prostredníctvom jej odkazu „Konať dobro, rozdávať radosť, robiť
šťastným a viesť do neba“, chce naša materská škola vytvárať pokojnú, vyrovnanú klímu,
ktorá umožňuje adekvátny rozvoj každého dieťaťa a jeho sebauplatnenie v školskom,
rodinnom a širšom sociálnom prostredí. Jej cieľom je, aby dieťa v procese edukácie získavalo,
rozvíjalo a skvalitňovalo rôzne kompetencie, postoje a hodnoty.
Duchovný rozmer dieťaťa
Klíma našej materskej školy ponúka prežívanie kresťanských hodnôt. Dieťa sa každý
týždeň stretáva s Bohom prostredníctvom pútavých katechéz, ktoré sa uskutočňujú počas dňa.
Ich zaradenie do edukačného programu závisí od konkrétnych požiadaviek dieťaťa a od
kompetencii učiteľa.
Realizovanie duchovnej formácie dieťaťa je založené na plnení úloh a cieľov, ktoré
vychádzajú

z:

Rámcového

vzdelávacieho

programu

predmetu

katolícke

náboženstvo/náboženská výchova pre predprimárne vzdelávanie, ktorý vydalo Katolícke

pedagogické a katechetické centrum, Levočská 10, 052 01 Spišská Nová Ves v roku 2009.
(Tvorí Prílohu č. 1. tohto Školského vzdelávacieho programu)

5. Dĺžka štúdia a formy výchovy a vzdelávania
Materská škola s celodennou výchovou a vzdelávaním, v prípade záujmu zákonných
zástupcov s poldennou, poskytuje predprimárne vzdelávanie deťom v čase od 6:45 do 16:45
hodiny na základe potrieb a požiadaviek zákonných zástupcov a súhlasného stanoviska
zriaďovateľa.
Dĺžka štúdia je niekoľkoročná (1-4 roky), podľa požiadaviek zákonných zástupcov dieťaťa a
kapacitných podmienok školy.

6. Učebné osnovy
V zmysle § 9 ods. 5) a 6) školského zákona sú učebnými osnovami našej materskej
školy vzdelávacie štandardy Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie
v materských školách (2015). Je dostupný na webovom sídle Ministerstva školstva vedy,
výskumu a športu SR. (Bližšie pozri: http://www.minedu.sk/data/att/7828.pdf) a vzdelávacie
štandardy jednotlivých oblastí najmenej v rozsahu Rámcového vzdelávacieho programu
predmetu katolícke náboženstvo/náboženská výchova pre predprimárne vzdelávanie z roku
2009.
Východiská plánovania
Výchovno-vzdelávaciu činnosť (ďalej VVČ) plánujeme týždenne, plánujeme cielené
vzdelávacie aktivity. Výchovno-vzdelávací plán pre príslušný týždeň vypracúva učiteľka
rannej zmeny aj pre kolegyňu popoludňajšej zmeny (po ich vzájomnej konzultácii). Obsah i
forma plánu VVČ je plne v kompetencii každej učiteľky.
Pri

plánovaní

dopoludňajších

cielených

vzdelávacích

aktivít

zohľadňujeme

rozvrhnutie vzdelávacích oblastí (ďalej VO) na časový úsek jedného mesiaca (podľa
odporúčaného rozvrhnutia uvedeného v ŠVP), ktoré ponímame ako minimum. Nejde však o
striktné, ale skôr o orientačné dodržiavanie uvedeného rozvrhnutia (napr. ak má byť podľa
rozvrhnutia vzdelávacia oblasť zaradená 4-krát a v niektorom mesiaci sa podarí zaradiť ju
menej, v ďalších mesiacoch stav vyvážime, a naopak). Pre týždenné plánovanie frekvenciu

zaradenia VO nestanovujeme, táto je výlučne na voľbe učiteliek. Tie pri plánovaní VVČ v
konkrétnej triede vzájomne spolupracujú. V prípade, že sa v mesiaci vyskytnú voľné dni (dni
pracovného voľna), ako aj školské jarné, jesenné a zimné prázdniny (kedy sa výchovnovzdelávacia činnosť kvôli zlučovaniu tried plánuje a realizuje formou voľných hier detí),
zaradený počet vzdelávacích oblastí na časový úsek jedného mesiaca sa úmerne skracuje. V
čase letných prázdnin sa výchovno-vzdelávacia činnosť plánuje a realizuje výlučne formou
voľných hier detí, a teda bez zohľadňovania odporúčaného rozvrhnutia vzdelávacích oblastí
uvedeného v ŠVP.
Plánovanie vzdelávacích oblastí v rámci popoludňajších cielených vzdelávacích aktivít
je plne v kompetencii učiteliek konkrétnych tried.
Pri plánovaní vychádzame z poznania aktuálnej úrovne detí, rešpektujeme ich
prirodzenú variabilitu a ich sociokultúrne prostredie, ako aj pedagogické zásady (postupnosť,
primeranosť, systematickosť a pod.).
Plánujeme tematicky, témy výučby nemáme dané, volia si ich učiteľky podľa
vlastného uváženia a vzájomnej dohody v konkrétnej triede, pričom zohľadňujú záujmy a
potreby detí. Časová ohraničenosť jednotlivých tém závisí od učiteliek, ktoré zohľadňujú
záujem detí o konkrétne témy. Pri plánovaní aktivít na konkrétny týždeň si učiteľky vyberajú
výkonové štandardy zo ŠVP, ktoré prispôsobujú schopnostiam danej skupiny detí, pričom
môžu (ale nemusia) využívať adaptácie výkonových štandardov jednotlivých VO vymedzené
viacerými úrovňami dosahovania jednotlivých výkonov. Výkonové štandardy môžu v prípade
ich širšieho vymedzenia deliť, ale i spájať do logicky integrovaných celkov. Spravidla teda v
rámci plánovania dochádza k vzájomnému prepájaniu vzdelávacích oblastí resp. k integrácii
výkonových štandardov z niektorých VO.

7. Vyučovací jazyk
Vyučovacím jazykom v materskej škole je štátny jazyk Slovenskej republiky.

8. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a
vydávanie dokladu o získanom vzdelaní,
Predprimárne vzdelávanie sa ukončuje spravidla v školskom roku, v ktorom do

31.augusta dosiahne šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť. Predškolské vzdelávanie
môže dieťa ukončiť aj vtedy, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale podľa vyjadrenia príslušného
zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže
plniť povinnú školskú dochádzku – predčasné zaškolenie na žiadosť rodiča. Materská škola
vydá doklad o získanom stupni vzdelania – Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
vzdelania, za podmienok, že dieťa MŠ navštevovalo aspoň 1 rok.
Dokladom o získanom stupni vzdelania je Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho
vzdelávania. Osvedčenia sa odovzdávajú deťom pri tradičnej rozlúčke s predškolákmi
posledné dni školského roka.

9. Personálne zabezpečenie
Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole vykonáva 2 pedagogický pracovníci
predprimárneho vzdelávania, ktorí spĺňajú:
 podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti v súlade s platnou legislatívou.

 v každodennej pedagogickej práci preukazujú odborné a pedagogicko-psychologické
spôsobilosti,
 sú schopní profesijného a osobnostného rozvoja,
 ako súčasť kolektívu sú schopní vzájomnej efektívnej a ľudsky podporujúcej
komunikácie a spolupráce.
Vedúci pedagogický zamestnanec:
 vytvára predpoklady pre fungujúce, motivované spolupracujúce spoločenstvo v škole
s náročnou profesionálnou klímou a podporujúcim prostredím,
 stará sa o svoj odborný a osobnostný rast, ako aj všetkých členov kolektívu a vytvára
preň podmienky.
Odbornú pomoc pedagógom, deťom a rodičom poskytuje - PPP v Senci.

10. Materiálno-technické a priestorové vybavenie školy
Budova, v ktorej sa materská škola nachádza je dvojpodlažná, horné poschodie je
kláštor Kongregácie Dcér Božskej Lásky, dolné poschodie tvorí jednotriedna materská škola.
Trieda, chodba, šatňa a sociálne zariadenia sú vymaľované a vybavené kobercom a nábytkom.

Prostredie materskej školy zútulňuje estetická výzdoba, ktorá sa pravidelne aktualizuje podľa
ročných období a podujatí materskej školy. Na výzdobe sa veľkou mierou podieľajú deti,
ktoré sú vedené k estetičnosti i k starostlivosti o poriadok. Deti majú k dispozícii školský
dvor, na ktorom sú detské preliezačky a pieskovisko.
Materská škola je vybavená odbornou a detskou literatúrou, ktorú neustále dopĺňame
materiálmi schválenými MŠVVaŠ SR. Je vybavená učebnými pomôckami, hračkami,
telovýchovným náradím, náčiním. Škola má dostatok funkčnej didaktickej techniky, IKT,
audiovizuálnej techniky.
Vnútorné a vonkajšie priestory sa využívajú na pokojný, bezpečný a zmysluplný
aktívny pobyt detí v MŠ. Priestorové a materiálne podmienky materskej školy sú na
primeranej úrovniach spĺňajú základné podmienky, ustanovené školským zákonom a
vyhláškou MZ SR o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.
Za prevádzkový poriadok v materskej škole zodpovedá riaditeľ pre materskú školu.
Materská škola má 2 pedagogických zamestnancov.

11. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
výchove a vzdelávaní
V starostlivosti o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnanci riadia všeobecne
záväznými právnymi predpismi, smernicami zriaďovateľa, ďalej vyhláškou MŠ SR č.
306/2008 Z .z. o materskej škole v znení vyhlášky 308 / 2009, Zákonníkom práce, zákonom
NR SR č. 124/2006 Z. z . o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, § 422 Občianskeho zákonníka, Zákona NR SR č. 355/2007 Z. z .
o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Zákona NR SR č. 315/1996 Z. z . o premávke na pozemných komunikáciách (§52, §53, §55 ),
Pracovným poriadkom pre pedagogických a ostatných zamestnancov materskej školy,
metodickým usmernením, usmernením regionálneho hygienika Regionálneho úradu
verejného zdravotníctva.
Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa podľa § 7 ods. 2 zodpovedajú pedagogickí
zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému
zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. Za bezpečnosť detí počas krúžkovej činnosti

zodpovedá učiteľ, pokiaľ sa na tejto aktivite osobne zúčastňuje. Ak krúžkovú činnosť
vykonáva so súhlasom zákonných zástupcov lektor, za bezpečnosť detí zodpovedá lektor. Za
dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej školy a
ochranu zdravia detí zodpovedajú prevádzkoví zamestnanci, a to v rozsahu im určenej
pracovnej náplne.
Školský vzdelávací program je vypracovaný v súlade s Národným programom prevencie
obezity, s Národným programom duševného zdravia a v súlade so zachovávaním ľudských
práv v rezorte školstva.
Usporiadanie denných činností zabezpečuje vyvážené striedanie činností a vytvára
časový priestor na hru a učenie sa dieťaťa. Materská škola denne zabezpečuje pre deti pitný
režim, je voľne dostupný v triedach. Stravovanie detí má pevne stanovený čas. Materská škola
vedie evidenciu úrazov detí.
Problematika zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia je aj integrálnou súčasťou
obsahu výchovy a vzdelávania. Deti sa prostredníctvom obsahu učia chrániť si svoje zdravie
aj zdravie iných a riešiť na elementárnej úrovni situácie ohrozujúce zdravie. Pri starostlivosti
o zdravie, hygienu a bezpečnosť detí sa zamestnanci MŠ riadia všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
Bezpečnosť a ochrana zdravia sú podrobne rozpracované v Školskom poriadku MŠ.

12. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí
Cieľom hodnotenia detí je poskytnúť spätnú väzbu učiteľkám a rodičom o tom, na akej
vývinovej úrovni sa dieťa nachádza, aké má rezervy a aké sú ďalšie možnosti jeho
napredovania. Rovnako dôležitá je aj spätná väzba, poskytnutá deťom, súvisiaca s budovaním
základov sebahodnotenia a sebapoznávania. Hodnotenie je prevažne pozitívne orientované,
vyhýbame sa deficitnému modelu.
Princípy hodnotenia stoja na humanisticky orientovanej koncepcii:
1. Neporovnávame deti medzi sebou, sledujeme a posudzujeme individuálny pokrok dieťaťa.
- individuálny prístup v hodnotení.
2. Sumatívne hodnotenie realizujeme len v určitých intervaloch, alebo v prípade potreby.
Preferujeme otvorené, formatívne hodnotenie - otvorenosť hodnotenia.

3. Zameriavame sa na úspechy a pokroky dieťaťa, nie na nedostatky- pozitívna orientácia
hodnotenia.
4. Vždy sa pozeráme na dieťa ako osobnosť a celok - komplexnosť hodnotenia.
5. Vedieme deti k objektívnemu sebahodnoteniu vytváraním transparentných kritérií a
autokorekcie - tendencia k sebahodnoteniu a aktívny podiel dieťaťa na hodnotení.
6. Hodnotia vždy najmenej dve osoby – učiteľky na triede. Sumatívne hodnotenie ako
napríklad hodnotenie školskej spôsobilosti je konzultované a potvrdené externým hodnotením
– napr. psychológom - objektivizácia hodnotenia.
Oblasťami hodnotenia sú oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa podľa štruktúrovaného
diagnostického portfólia dieťaťa. Učiteľky v jednotlivých triedach vedú diagnostické portfólio
dieťaťa, ktoré slúži ako dokument poskytujúci pohľad o rozvoji osobnosti dieťaťa v
jednotlivých oblastiach a podklad pre vstupnú, priebežnú a výstupnú diagnostiku.
V rámci spolupráce, po písomnom súhlase zákonného zástupcu dieťaťa, posúdi
školskú pripravenosť Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v
Senci.

13. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov
Pedagogické riadenie a kontrola zahŕňa kultúru materskej školy, jej klímu, efektivitu
činnosti školy a zabezpečenie dosiahnutia stanovených cieľov v oblasti edukácie v súlade
s vhodnými metódami a formami aktivít.
Cieľom vnútorného systému kontroly a hodnotenia zamestnancov školy je harmonizácia
aktivít

výchovno-vzdelávacieho

procesu

a

zvyšovanie

kvality

práce

jednotlivých

zamestnancov. Má viesť k zlepšovaniu výkonu a nepretržitému rozvoju kompetencií
zamestnancov, k motivácii učiteliek, aby samy sledovali a hodnotili svoj pracovný výkon a
pracovné správanie, menili ich kvalitu prostredníctvom kontinuálneho vzdelávania a
sebavzdelávania a tým skvalitňovali prácu celej materskej školy v súlade s vlastnými cieľmi,
poslaním i zameraním. Systém kontroly a hodnotenia zamestnancov umožňuje vedeniu školy
čo najobjektívnejšie hodnotiť jednotlivé pracovné výkony, získavať, riadiť, rozvíjať a
finančne odmeňovať tých, ktorí majú požadované spôsobilosti napĺňať školský vzdelávací
program v súlade s cieľmi a princípmi výchovy a vzdelávania.
Jedenkrát ročne sú tieto poznatky zhrnuté v sumatívnom hodnotení v rámci hodnotiaceho
pohovoru so zamestnancom, ktorý je založený na čiastkových výsledkoch formatívnych

hodnotení zameraných na minulé výkony, ale zároveň je impulzom pre jeho profesijný rozvoj
a kariérny rast.

14. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických a
odborných zamestnancov
Účelom ďalšieho vzdelávania je sústavné prehlbovanie, zdokonaľovanie a
rozširovanie odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických pracovníkov v súlade s
najnovšími progresívnymi vedeckými poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami
pedagogickej a odbornej praxe.

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebieha podľa plánu kontinuálneho
vzdelávania a podľa aktuálnych ponúk odborných vzdelávacích seminárov. Riaditeľka školy
vytvára podmienky a podporuje odborný rast pedagogických zamestnancov.

V rámci sebavzdelávania pedagogickí zamestnanci študujú odbornú literatúru,
vzájomne diskutujú a konzultujú na pedagogických radách na rôzne odborné témy. Poverený
pedagogický zamestnanec sleduje aktuálne informácie o výchove a vzdelávaní, vzdelávacích
programoch, pedagogických dokumentoch a aktualizovaných dokumentoch na webových
sídlach: www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.siou.sk a ďalších.

Požiadavky sú spracované v Pláne kontinuálneho vzdelávania pedagogických a
odborných zamestnancov.

