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Jednotná vízia = koncepcia školy  
(MŠ aj ZŠ) 

• Posilnenie  celostného  zmysluplného učenia vo vzájomných súvislostiach, prepojenie 

učenia  s reálnym životom,  

• zmeny metód a stratégií výchovy a vzdelávania poskytnutím dieťaťu možnosti 

výberu spôsobu vzdelávania, prechod k tvorivému a samostatnému riešeniu 

problémov,  

• rozvíjanie vyšších myšlienkových funkcií dieťaťa, jeho komunikačných a 

argumentačných zručností,  

• podpora orientácie na pozitívne ľudské hodnoty,  

• rešpektovanie osobnosti dieťaťa a jeho individuality, 

• vytváranie pozitívnej podporujúcej sociálnej klímy,  

• otvorenie sa školy rodičom a širšej verejnosti.  
 

 
 



 

 

VYSOKO EFEKTÍVNE UČENIE 
V procese efektívneho učenia musia byť prítomné zložky, ktoré sú kompatibilné 

s fungovaním nášho mozgu = mozgovosúhlasné zložky mozgu. 

Susan Kovaliková charakterizuje 10 takýchto zložiek, ktoré pomáhajú mozgu efektívne sa učiť: 

 

 

1. Bezpečné a podporujúce 

(neohrozené) prostredie  

2. Zmysluplný obsah 

3. Možnosť výberu 

4. Spolupráca 

5. Zážitky reálneho života 
 

6. Obohatené prostredie 

7. Primeraný čas 

8. Okamžitá spätná väzba 

9. Cielený pohyb 

10.Dokonalé zvládnutie 
 

 
 

 



Spoločné vzdelávanie zamestnancov ZŠ s MŠ 

 
 

 

Rešpektujúca komunikácia Tím pre rozvoj školy 



Spoločné akcie ZŠ s MŠ 
• čítanie školákov pre škôlkarov 

• divadelné predstavenie školákov pre   

   škôlkarov  

• rovesnícke učenie – starší učia škôlkarov 

• tematické tvorivé dielne, besiedky,     

   záhradná párty (starší súrodenci) 

• modelový tematický mesiac – prehliadka  

  škôlkarov žiackej vedeckej konferencii 

 

 

 
 

 



Spoločné akcie ZŠ s MŠ 
• spoločné vianočné projekty: 

- vianočná špirála 

- tvorivé vianočné dielne  

- vianočné predajné trhy  

• sokoliari, psovodi – spoločné 

predstavenia pre MŠ a ZŠ 

• deti z vyšších tried  absolvujú  spoločné 

výlety so škôlkarmi  

• projekty dopravnej výchovy 1. stupeň + 

škôlkari 

 

 

 
 

 



• návšteva odborných učební pred 

zápisom do ZŠ  

• vzájomná pomoc učiteliek MŠ pri 

zápise predškolákov  

•návšteva keramickej dielne v ZŠ 

•deti chodia cvičiť  do telocvične 

do školy , poznajú priestory, 

niektorých učiteľov, kamarátov. 

(škôlkari nemajú strach zo školy) 

 
 

Spoločné akcie ZŠ s MŠ 

 
 

 



Spoločné akcie ZŠ s MŠ 

• vzájomné konzultácie  MŠ v škole  

• učiteľky ZŠ zisťujú v MŠ ako 

pracujú predškoláci + školský 

psychológ + špeciálny psychológ + deti 

+ nepedagogickí zamestnanci 

•  iné spoločné akcie: 

- športový deň s rodičmi = chôdza 

zdravia 

- celoškolská akadémia... 

 

 
 

 

 



Ďakujem za pozornosť 
 

 
 

 


