
VÁŽIME SI, ŽE STE SI VYBRALI NAŠU MATERSKÚ ŠKOLU 
 

 
Podporujeme osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, morálnej, 
estetickej, rozvíjame schopnosti a zručnosti, utvárame predpoklady na ďalšie vzdelávanie. 
Pripravujeme na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. 

 

Našou silnou stránkou je rozvíjať tvorivý potenciál detí aj nadštandardnými 
aktivitami. 

    

Náučný model materskej školy chceme rozvíjať o prvky individuálneho a individualizovaného 

učenia sa dieťaťa, jeho slobodným vyjadrovaním, spoločným plánovaním aktivít 

vychádzajúcich zo záujmov detí a vytvárania spoločnej spolupráce.  

 

Experimentujeme, bádame, tvoríme, spoznávame... 
  

 

„ KAŽDÝ Z NÁS SME JEDINEČNÝ, SPOLU TVORÍME CELOK“ 
 

Okrem vzdelávacieho procesu majú deti u nás každý týždeň obohatený o projektové aktivity. 
 
   

ČO PONÚKAME A POSKYTUJEME DEŤOM 
 
    Materská škola Horné Hámre je školou, ktorá zdieľa tieto hodnoty a rozvíja u detí: 

 priateľstvo, rešpekt, úctu, dôveru a uznanie 

 solidaritu a spolupatričnosť - silnejší pomôže slabšiemu 

 kreativitu a predstavivosť, tvorenie a fantáziu 

 samostatnosť myslenia, skúmania a bádania 

 rozoznať problém a nájsť vlastné riešenie 

 povedať svoj názor a primerane veku niesť za svoju voľbu zodpovednosť 

 odvahu a vzťahy 

 vo vzťahoch učiť brzdiť tie, ktoré vedú k urážkam a bitkám 

 schopnosť vyberať si a tvoriť si myšlienky, slová, konanie 

 opísať pocity a priznať aj svoje chyby 

 byť k sebe trpezlivými a láskavými 
 
 

 Poslaním materskej školy je pomáhať deťom nájsť kľúč k vlastným srdciam cestou aktívnej 
sebarealizácie a pozitívneho vzťahu k sebe, pohľadu na svet, na ľudí okolo neho a seba 
samého. Zodpovedne prebúdzať v deťoch to najcennejšie, čo robí život životom – a to je 
ľudskosť. 

 deti budú považovať pohybové a športové aktivity za súčasť svojho životného štýlu 

 deti budú na základe vlastnej iniciatívy poznávať prírodu, jej zákonitosti a svoje miesto 
v nej 

 deti budú uplatňovať zdravé sebavedomie, budú primerane veku niesť zodpovednosť 
za svoje konanie, budú sa vedieť slobodne vyjadriť a presadiť s ohľadom na práva, 
potreby a názory iných 

 
 
 
 



Zabezpečujeme deťom zážitkové, interaktívne a tematicky zamerané bábkové a hudobné 
predstavenia, mobilné planetárium, sférické kino, návštevu živých zvierat. 
- upevňujeme a rozvíjame počítačovú gramotnosť, prírodovednú gramotnosť 
- pestujeme bylinky, kvety, koreňovú zeleninu v záhonoch 
- vytvárame vhodné podmienky na bezproblémovú adaptáciu detí v spolupráci s rodinou 
- cvičíme v TELOCVIČNI a na FUTTBALOVOM IHRISKU 
 
PONÚKAME AKCIE S RODINOU  
 
Programy zamerané na posilnenie rodinných vzťahov 

- vystúpenie detí pre starých rodičov 
- Mikulášska čižma - vystúpenie detí v našich kostýmoch 
- Vianočný punč riaditeľky školy so zamestnancami školy, s rodinami detí 

a rozbaľovanie vianočných darčekov 
- Program ku dňu matiek 
- Deň detí priateľstva s MŠ Ostrý Grúň 
- Júnový piknik ku dňu rodiny a rozlúčka s predškolákmi 

  
FORMOVANIE ZÁKLADOV ZDRAVÉHO ŽIVOTNÉHO ŠTÝLU S PONUKOU ZDRAVÉHO 
STRAVOVANIA A HYGIENY: 
 
Získavanie návykov súvisiacich so zdravým životným štýlom - zeleninové a ovocné šaláty, 
pitný režim prostredníctvom vody a nesladeného čaju. 
  
Poskytujeme všetky potreby pre deti (výtvarný materiál, posteľnú bielizeň, uteráky – rodičia 
nezabezpečujú a neperú – všetko perieme v materskej škole. 
  
  
Teší náš, ak ste si vybrali našu materskú školu na predprimárne vzdelávanie vášho dieťaťa.  

Vážime si to!  
  

 
 


