
MATERSKÁ ŠKOLA, PARTIZÁNSKA CESTA 74, JASENIE 

O materskej škole ... Naša materská škola sa môže pýšiť atypickým vzhľadom – 

dreveného domčeka, ktorý si zachovala z roku 1949, kedy privítala prvé deti 

predškolského veku. Zub času jej zovňajšku pripísal pár vrások, no jej vnútro 

v podobe usporiadaného a štruktúrovaného prostredie napĺňa prirodzenú detskú 

zvedavosť o okolitý svet.  

Naša materská škola je otvorené od 6.30 hod. – do 16. 30 hod.  

Postupnou rekonštrukciou sa práve interiér materskej školy pretvára na 

jednoduché, ale štruktúrované podnetné prostredie pre deti predškolského veku. 

Ponuka pripraveného prostredia, ktoré materská 

škola ponúka u detí vzbudzuje zvedavosť, túžbu po poznaní, ktorá vychádza z ich 

vývinových potrieb. Našou prioritou je vhodne pripraviť prostredie materskej školy tak, 

aby odrážalo aktuálne  potreby detí.  

NAŠE MOTTO: „Túžba objavovať a spoznávať svet, nás SPOLU ženie vpred.“  

 

Hodnoty našej materskej školy 

 Otvorenosť novým nápadom a možnostiam, otvorená komunikácia voči rodine a  
verejnosti     

 Bezpečie poskytnúť deťom podnetné a pripravené prostredie na tvorivú činnosť, kde 
sa budú cítiť bezpečne a isto 

 Kreatívnosť využívať detskú fantáziu a tvorivosť, ktorá nepozná hranice  

 Poznanie  aktívnou činnosťou spoznávať okolitý svet 

 Spolupráca rodiny a materskej školy, MŠ a ZŠ, MŠ s inými inštitúciami 

 Empatia  pochopenie pre všetky deti a ich odlišné potreby 

 Inovatívnosť neustále zdokonaľovanie a napredovanie, implementácia alternatívnych prvkov výučby 

 Nezávislosť a radosť z úspechu ako jeden zo základných princípov, ktoré dieťa potrebuje nadobudnúť pri fungovaní 
v každodenných činnostiach. 

 
Vlastné ciele materskej školy:  

 Dieťa sa bude vedieť slobodne rozhodnúť a voliť si činnosti podľa vlastného záujmu, 

 Pripravené prostredie s malým kolektívom detí, dieťaťu uľahčí adaptáciu na nové prostredie materskej školy, 

 Dieťa prostredníctvom manipulácie si osvojí rôzne zručnosti, ktoré mu napomôžu k vlastnej nezávislosti od 

dospelej osoby,   

 Dieťa bude vedieť slobodne vyjadriť svoje vlastné pocity, názory a myšlienky, 

 Dieťa nadobudne pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu, za ktoré sme zodpovední, 

 Dieťa získa nové vedomosti a zručnosti v prirodzených situáciách, v ktorých dominuje zážitkové učenie sa, 

  Dieťa zvládne starostlivosť o seba, svoje prostredie a tak získa pocit sebaúcty, zodpovednosti a sebaistoty 

 
 

INÉ ZAUJÍMAVOSTI O MATERSKEJ ŠKOLE 
... 
 

 Postupne modernizujeme interiér 
materskej školy 

 Uprednostňujeme pomôcky z prírodného 
materiálu  

 Priebežne dopĺňame detskú aj učiteľskú 

knižnicu o nové publikácie  
 Používame vlastnoručne vyrobené 

pomôcky  
 Aplikujeme vo výučbe zážitkové učenie  
 Využívame pomôcky inšpirované 

alternatívnou koncepciou M. Motessori  
 Podporujeme deti v manipulácií 

s rôznymi predmetmi cez praktické 
zručnosti rozvíjame jemnú motoriku  

 Spolupracujeme s rôznymi inštitúciami 
(Obecný úrad Jasenie, Základná škola 
v Jasení, Centrum pedagogicko- 
psychologického poradenstva a prevencie 
v Brezne...) 

 Organizujeme tvorivé dielne, detský 
karneval, besiedky pre deti a rodičov 
a iné zaujímavé akcie... 

 Obidve triedy majú vytvorený kútik živej 

prírody (terárium s Africkým slimákom 

a akváriové rybky) 
 Pestujeme kvety a zeleninu vo 

vyvýšených záhonoch. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKT: 

e-mail: ms.jasenie@gmail.com 

webová stránka materskej školy: materskaškola.jasenie.sk  

tel. číslo: 048/ 6192 536 

Poverená vedením materskej školy: Bc. Veronika Kamenská 

 

 

 
 

ČO POTREBUJEM DO ŠKÔLKY ? 
 

 Prezuvky (najlepšie také, ktoré si 

po čase dokážem sám obuť) 

 Náhradné oblečenie vo vrecúšku 

do skrinky (podľa ročného obdobia)  

 Posteľné obliečky na perinku 

a vankúš (90x135cm /45x65cm) 

 Napínaciu plachtu na lehátko 

 3ks jednorazové detské podložky  

 Pyžamko 

Čo mám v materskej škole:  

 Vlastný uterák  

 Hrebeň (označený mojou 

značkou) 

 Pohárik na pitie počas dňa 

(označený mojou značkou) 

 Vankúš a perinku  

Čo by som mohol/a potrebovať: 

 Gumáky do dažďa 

 Oblečenie do dažďa (pogumované 

nohavice a bunda) 

 Cumeľ (na popoludňajší 

odpočinok) 

 Jednorazové plienky (ak ich 

potrebujem na popoludňajší 

odpočinok)  

 Podbradník (ak ho potrebujem pri 

jedle)  
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