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      „Malá škola s veľkým srdcom“. 

 



ZÁKLADNÉ ÚDAJE O MATERSKEJ  ŠKOLE 
 
Zriaďovateľ školy: Mesto Ružomberok                  
Riaditeľka školy:   Mgr. Andrea Brestovská  
Kontakt:    MŠ tel.: 0905/460 402 
                    e-mail: ms.hrboltova@gmail.com 

Prevádzka MŠ: 6,15-15,30 hod. 



Zameranie školy 
 MŠ v Hrboltovej je 1– triedna. Poskytuje celodennú aj poldennú výchovu 
a vzdelávanie deťom spravidla od troch do šiestich rokov, s možnosťou prijatia aj 
detí dvoj- ročných za splnenia určitých podmienok.  
 Poloha našej materskej školy  ponúka deťom bezprostredný kontakt 
s obcou, mestom ale aj okolitou prírodou a tak umožňuje realizovať školský 
vzdelávací program podporujúci osobnostný rozvoj detí v rôznych oblastiach. Sme 
škola rodinného typu zameraná na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa. Primeraný 
počet detí v triede a jej rôznorodé vekové zloženie, umožňuje uplatňovať 
individuálny prístup k dieťaťu a rešpektovať jeho záujmy a potreby, ale zároveň učí 
deti navzájom spolupracovať a pomáhať si.  Naša materská škole je vhodná aj pre 
deti, ktoré sa ťažšie adaptujú na nové prostredie a nemajú radi veľké zmeny (ako 
striedanie učiteliek, prechod z triedy do triedy, veľké počty detí v triede a pod.)  
 Pedagogický prístup v našej materskej škole sa opiera o pozitívnu 
výchovu, založenú na láske a dôvere k dieťaťu, aby čas prežitý v materskej škole bol 
preň radostnou,  príjemnou skúsenosťou, zdrojom dobrých a spoľahlivých základov 
do života i ďalšieho vzdelávania. U nás môže byť každé dieťa samo sebou. Všetci 
sme v našej materskej škole kamaráti, spolupracujeme a navzájom si pomáhame. 



 
Naša materská škola sa prioritne 
zameriava na: 
 • oblasť environmentálnej výchovy, 

• oblasť výchovy k ochrane zdravia a k zdravému 
životnému štýlu, 

• oblasť regionálnej výchovy, 

• rozvoj reči, správnej výslovnosti, 
predčitateľskú gramotnosť a fonematické 
uvedomovanie,  

• intenzívnu spoluprácu so ZŠ so zameraním na 
výučbu anglického jazyka.  

 



Školský vzdelávací program 

Materská škola pracuje podľa Školského vzdelávacieho 
programu: 

„DOMČEK PRIATEĽSTVA“ 

ktorý je vypracovaný v súlade so Štátnym vzdelávacím 
programom pre predprimárne vzdelávanie v materských 
školách. Rešpektuje rozvojové možnosti detí, priestorové, 
materiálno-technické a personálne podmienky, ako aj 
požiadavky zákonných zástupcov. Je obohatený o ďalšie 
aktivity a projekty, ktoré umožňujú profiláciu materskej 
školy, napĺňajú jej jednotlivé ciele, obohacujú výchovu 
a vzdelávanie  a tým aj poznanie našich detí.  

 



 
ZO ŽIVOTA MATERSKEJ ŠKOLY 

  I keď sme malá materská škola, postupne zveľaďujeme interiér 
a exteriér materskej školy, aby sme vytvorili čo najkvalitnejšie 
podmienky na výchovno-vzdelávaciu činnosť.  

Naša materská škola má veľmi dobrú spätnú väzbu zo základných škôl o 
výborných výsledkoch detí na ďalšom stupni vzdelávania.  

 Okrem prípravy na školu sa snažíme obohacovať poznanie detí 
zážitkami a skúsenosťami z rôznych oblastí  i mimo MŠ (realizácia 
exkurzií, výletov, kultúrnych a športových aktivít, v spolupráci 
s ostanými materskými školami, so  ZŠ v Černovej,  mestskou časťou 
Hrboltová a inými organizáciami). 
 Rodičom našich detí poskytujeme odborné poradenstvo pri 
výchovných a vzdelávacích ťažkostiach dieťaťa. V prípade potreby 
navrhneme  vhodné postupy a zabezpečíme ďalší kontakt s odborníkmi 
ako je logopéd, psychológ, špeciálny pedagóg a pod. 
 



Ak sme vás oslovili vstúpte do 
našej fotogalérie, alebo nás príďte 
pozrieť . Tešíme sa na návštevu. 



„Cesta za dobrou materskou 
školou je kľukatá a ťažká, 

.... ale krásna.“  
























