
Charakteristika MŠ 
 

Podľa § 28 ods.1 zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský 

zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje materská škola deťom 

predprimárne vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu. Podporuje osobnostný rozvoj 

intatktných detí od 3 do 6 rokov a aj detí s odloženou školskou dochádzkou v oblasti sociálno 

–emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja schopnosti a zručnosti, 

utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie, pripravuje na život v spoločnosti v súlade 

s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Materská škola poskytuje poldenný aj 

celodenný pobyt s výchovným jazykom slovenským. 

       Materská škola je jednotriedna, je umiestnená v účelovej budove s veľkým trávnatým 

areálom. Budova je prízemná s priestrannými miestnosťami a samostatným vchodom. 

Interiér materskej školy tvorí vstupná chodba, detská šatňa, hygienické zariadenie – detské 

umývadlá a WC, trieda – herňa – jedáleň, spálňa, kancelária, sklad, kuchyňa. Vykurovanie je 

ústredné, teplovodné z plynovej kotolne. 

Herňa je vybavená nábytkom určeným pre predškolský vek rozloženým v priestore tak, aby 

mali deti možnosť individuálne, skupinovo aj frontálne vykonávať činnosti, aktivity, hry. 

Hrové kútiky poskytujú deťom možnosť samostatne, aktívne a kreatívne sa prejaviť 

v rôznorodých činnostiach. Jedálenský kútik je súčasťou triedy, kde sú umiestnené stoly 

a stoličky zodpovedajúce deťom predškolského veku. Počas podávania stravy sú stoly 

prikryté gumovými obrusmi. Desiata a olovrant sa podáva na antikorových táckach, nápoj 

v porcelánových šálkach. Deti pri jedle používajú kompletný príbor. 

V spálni sú ležadlá zodpovedajúce veku detí, hygienickému, zdravotnému a bezpečnostnému 

hľadisku. Ich rozmiestnenie ponúka deťom pocit súkromia a spokojnosti. 

Hygienické zariadenie je vybavené 5-mi umývadlami s prívodom tečúcej teplej a studenej 

vody a 5-mi WC, poličkami na uloženie zubných pást a kefiek. Na stene visia vešiačiky na 

uteráky. Pre osobnú hygienu pedagogických i nepedagogických zamestnancov je 1 WC a 1 

umývadlo v hygienickom zariadení vo vstupnej chodbe do kuchyne. 

Šatňa je na chodbe, kde sa nachádzajú detské šatňové skrinky s úložným priestorom na obuv 

a lavičky. 

Areál školy je priestranný, trávnatý na ktorom sú umiestnené preliezačky, šmýkačky, 

hojdačky, pieskovisko. Jeho priestranstvo je využiteľné na hry kruhové, loptové a iné, ako aj 

na cvičenie. 

 


