
Popis služby:  

Obec poskytuje základné informácie o materskej škole v obci.   

Typy informácií:                                                                                                                                 

1. Kontaktné informácie                                                                                                                         

2. Organizácia a zameranie materskej školy                                                                                                

3. Zápis a prijímanie detí 

1.Kontaktné informácie 

Materská škola  Slovenská Volová 

Adresa: Slovenská Volová č. 97, 067 22  Ohradzany                                                                                        

Riaditeľka: Bc. Jana Sokolová                                                                                                                       

Kontakt: 057/7795314                                                                                                               

E-mail: ms.slovenskavolova@gmail.com 

2. Organizácia a zameranie materskej školy 

    Materská škola bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Slovenská 

Volová poskytuje celodennú predprimárnu starostlivosť deťom spravidla od troch do šiestich rokov, 

výnimočne možno prijať dieťa od veku dvoch rokov. V prípade záujmu zákonných zástupcov poskytuje 

aj poldennú výchovu a vzdelávanie.                                                                                                                             

Prevádzka MŠ pre deti je denne od 07:00 hod. do 15:00 hod. 

    Materská škola, ktorá sa nachádza v blízkosti Obecného úradu je rodinného typu, s 

zrekonštruovanými vnútornými priestormi. Materiálno – technické a priestorové podmienky vyhovujú 

potrebám edukačného procesu a kapacite materskej školy podľa platnej legislatívy. Postupne prebieha 

modernizácia interiéru a exteriéru na zariadení. Deťom je k dispozícii školský dvor bezpečne 

oddelený od ruchu obce vysadený zeleňou, s príslušnou výbavou pre pohybový rozvoj detí.  

   „ Ochrancovia prírody“   je názov  Školského vzdelávacieho programu materskej školy v Slovenskej 

Volovej . Materská škola je environmentálne zameraná, aby viedla deti chrániť prírodu a byť s ňou 

úzko spätý. Hlavným východiskom pre toto zameranie školy je aj poloha materskej školy. Keďže 

dedina, v ktorej sa materská škola nachádza je uložená v malebnom prostredí obklopenom lúkami a 

lesom, okolie poskytuje deťom priestor na pohyb a množstvo podnetov na hry spojené s poznávaním 

prírody a jej zákonitostí. 

V MŠ sa realizujú dlhodobé projekty zamerané na:                                                                                             

  - Projekt: Recyklohry – recyklačný program zameraný na rozvíjanie environmentálneho cítenia, 

podnecovanie záujmu o pracovnú činnosť pri starostlivosti o prírodu a životné prostredie správnym 

nakladaním s odpadmi, triedením a následným recyklovaním vyradených elektrozariadení a batérií.                                        

- Projekt: Adamko hravo a zdravo – rozvíjanie návykov súvisiacich so zdravým životným štýlom      

(duševné a telesné zdravie).                                                                                                                                         

- Projekt: Skoré začiatky – oboznamovanie sa so základmi anglického jazyka hravou zážitkovou 

formou.  

- Projekt: Veselé zúbky – osvojenie si správnej ústnej a dentálnej starostlivosti. Zaujímavou a hravou 

formou vzbudiť v deťoch záujem o čistenie zubov a naučiť aj ich rodičov, ako sa o detský chrup starať 

tak, aby bol zdravý.                                                                                                                                                                         
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MŠ úzko spolupracuje a takmer každoročne organizuje akcie s políciou, hasičmi, slovenským červeným 

krížom, lesníkmi a sokoliarmi.  

 

Denný poriadok materskej školy 

07:00 - 08:45 

čas schádzania sa 

detí 

Hry a činnosti podľa výberu detí /spontánne, navodzované/ 

Ranný filter /zdravotný stav dieťaťa/                                                               

Vzdelávacie aktivity , výber aktivít                                                                   

Hry a hrové aktivity v centrách                                                        

Ranný kruh /spoločné sedenie v tvare kruhu a rozprávanie, diskutovanie na 

tému/  

08:45 - 09:00 Zdravotné cvičenie                                                                              

/obsahuje cviky, uvoľňovacie – relaxačné a dychové cvičenia, hry 

a pohybové aktivity/ 

09:00 - 09:20 Osobná hygiena,                                                                                           

Desiata                                                                                                       

stolovanie /stravovanie     

09:20 - 09:50 Vzdelávacia aktivita  /konkrétna výchovno- vzdelávacia činnosť, riadené 

učenie so všetkými deťmi, so skupinou detí alebo individuálne/                                               

09:50 - 11:50 Pobyt vonku  /pohybové hry s hračkami, na preliezkach, v pieskovisku, 

kreslenie; vychádzky, pohybové aktivity/ 

Vzdelávacie aktivity, pohybové hry a hrové aktivity počas pobytu vonku, 

v areáli školy a v mimoškolskom prostredí                                   Realizuje 

sa denne, výnimkou sú dni, kedy sú nepriaznivé klimatické podmienky                             

11:50 - 12:20 Osobná hygiena, stolovanie/stravovanie                                                                 

Príprava na obed                                                                                               

Obed                                                                                                                                                                                                      

12:20 - 14:20 Odpočinok                                                                                                       

Príprava na odpočinok  (počúvanie relaxačné hudby, rozprávky)             

Telovýchovná chvíľka 

14:20 - 14:35 Osobná hygiena,                                                                                                                                                                                                              

stolovanie/stravovanie                                                                                     

Olovrant   

14:35 - 15:00   

čas  odchodu detí 

domov         

Hry a činnosti podľa výberu detí                                                                            

Popoludňajšia záujmová činnosť                                               

Individualizácia, Hry a hrové činnosti                                                   

Vzdelávacie aktivity - rekapitulácia aktivít a diskusia až do odchodu detí 

domov  

                                                                                                                                                                           

Usporiadanie foriem denných činností je pružné t.j. nie je časovo pevne stanovené, s výnimkou 

podávania jedla. Formy denných činností sa realizujú súbežne alebo ako samostatné organizačné 

jednotky. 



 

3. Zápis a prijímanie detí do materskej školy: 

    Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa od troch rokov veku; výnimočne možno prijať dieťa 

od dovŕšenia dvoch rokov veku. Pre dieťa, ktoré dosiahne päť rokov veku do 31. augusta 

v danom roku, je predprimárne vzdelávanie povinné.                                                                                     

   Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho 

vzdelávania povinné na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa. Zákonný  zástupca 

predloží žiadosť o prijatie dieťaťa spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného 

lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Ak ide o dieťa so 

špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a 

potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva  

a prevencie. Termín a doba podávania žiadosti k predprimárnemu vzdelávaniu na nasledujúci školský 

rok je od 01. mája do 31. mája. O zápise je verejnosť informovaná prostredníctvom oznamov. Do 

MŠ sa prijímajú deti aj počas školského roka, pokiaľ má škola vytvorené dostatočné kapacitné 

podmienky.    

Zákonný zástupca môže podať žiadosť:                                                                                                         

- osobne,                                                                                                                                                   

- písomne poštou,                                                                                                                                       

- e-mailom.    

Zákonný zástupca môže žiadosť doručiť aj prostredníctvom:                                                                                            

a) elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy                                                        

b) elektronického dokumentu, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým  podpisom.                                                                                                                                       

 

 

 

 


