PREHĽAD MATERSKÝCH ŠKÔL V BANSKEJ BYSTRICI
1. Materská škola, Lazovná 32, Banská Bystrica, http://www.mslazovna.sk/

Lokalita: Centrum mesta
Prevádzková doba: 6,30 – 16,30 hod.
Počet tried: MŠ je 4 triedna (3 homogénne a 1 heterogénna trieda)
Profilácia: „Posolstvo, hodnoty a význam I. detskej opatrovne pre ďalšie generácie“.
Materská škola rodinného typu, ktorú 04. 11. 1829 v Banskej Bystrici založila priekopníčka
predškolskej výchovy grófka M. T. Brunschwick a v histórii sa zapísala ako 1. detská
opatrovňa na území bývalého Československa. Poslanie materskej školy sa snažíme napĺňať
prostredníctvom vlastných čiastkových cieľov vyplývajúcich z profilácie materskej školy
a odkazu zakladateľky M. T. Brunschwick, ktorá vystihla špecifikum didaktiky materskej
školy už v jej počiatkoch: „Tieto malé deti tak vyučujú, že ani nevedia, že sa učili, a celý čas
trávia tak, že si myslia, že sa len hrali.“ V súlade s cieľmi ŠVP pre predprimárne vzdelávanie
v materských školách a v rámci jeho kompetencií ponúkame: oboznamovanie s anglickým
jazykom, tréning fonematického uvedomovania, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, návštevy
kultúrnych inštitúcii (Bábkové divadlo na Rázcestí, Stredoslovenské múzeum, Štátna vedecká
knižnica, Galéria Dominika Skuteckého). Vo vzdelávacom programe materskej školy
pod názvom „Za poznaním a zábavou“ využívame alternatívne prvky projektu Orava
a Zdravá škola, Kozmo a jeho dobrodružstvá, Zeleninkové šialenstvo, Technika hrou
v predprimárnom vzdelávaní a do výchovno-vzdelávacieho procesu implementujeme prvky
metodiky Krok
za krokom. Pre novoprijaté deti a deti a ich úspešnú adaptáciu na MŠ
realizujeme trojicu adaptačných programov: Predadaptačný, adaptačný a postadaptačný
program. Materská škola má dve účelne upravené záhrady, kde deti príjemne trávia čas
a utvrdzujú si získané kompetencie z environmentálnej výchovy. Podporujeme individualitu
každého dieťaťa, posilňujeme úlohu hry a partnerský vzťah učiteľa a dieťaťa.
Ponuka ďalších aktivít v MŠ:
- bábkové predstavenia podľa ponuky, tvorivé dielne pre deti a rodičov pri príležitosti
Halloweenu, Vianoc a Veľkej noci, fašiangový karneval;
- besiedky pre rodičov, kultúrne programy (Mikulášske predstavenie, Deň matiek, MDD,
Rozlúčka s predškolákmi), koncoročný výlet;
- účasť detí na rôznych súťažiach (Športová olympiáda, Bystrický slávik, Predškoláčik,
výtvarné súťaže);
- spolupráca so ZŠ Jána Bakossa, s ÚĽUV- om, s detskou knižnicou, s mestským divadlom –
Divadlo z pasáže;
- logopedická depistáž, test školskej zrelosti, fotenie detí;
- tematické besedy s odborníkmi, odborno-poradenská a konzultačná činnosť pre rodičovskú
verejnosť;
- DOD - účasť na oslavách sviatku „Dňa materských škôl na Slovensku.“
2. Materská škola, Horná 22, Banská Bystrica, https://ms-horna22.webnode.sk/kontakt/
Lokalita: Centrum mesta,
Prevádzková doba : 6,30 h – 16,30 h
Počet tried: MŠ je 3 triedna (homogénne triedy - podľa veku detí).
Profilácia: MŠ rodinného typu so zameraním na správny životný štýl a environmentálnu

výchovu. V rámci projektu „ Zdravá škola“ a jeho dvoch programov „ Prečo vlk šušlal“
a „ Adamko hravo zdravo“– poskytujeme deťom systematickú realizáciu aktivít utvárajúcich
a upevňujúcich vzťah a pozitívne postoje k zdravému životnému štýlu.
V súlade s cieľmi ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách a v rámci jeho
kompetencií ponúkame deťom: oboznamovanie s anglickým jazykom, lyžiarsky výcvik,
plavecký výcvik, návštevy kultúrnych inštitúcii ( Galéria Dominika Skuteckého, Bábkové
divadlo na Rázcestí, Stredoslovenské múzeum, Štátna vedecká knižnica... ).
Pre nadané deti ponúkame krúžkovú činnosť, ktorú vedú kmeňové pani učiteľky.
Krúžky: oboznamovanie detí s anglickým jazykom, výtvarný krúžok, tanečný krúžok,
športovo - pohybový krúžok, spevácky krúžok zameraný na ľudové piesne a počítačový
krúžok.
Materská škola má účelne upravenú školskú záhradu, kde deti príjemne trávia čas a utvrdzujú
si získané kompetencie z environmentálnej výchovy, rozvíjajú prírodovednú gramotnosť
prostredníctvom zážitkového učenia, venujú sa pohybovo - športovým aktivitám, hrám, ale aj
spoločným aktivitám s rodičmi.
Ponuka ďalších aktivít v MŠ:
- divadelné predstavenia a výchovné koncerty priamo v materskej škole podľa ponuky,
- tvorivé dielne – práca s hlinou,
- turistické vychádzky do blízkeho okolia počas celého roka, environmentálne aktivity,
lesná pedagogika pre deti s vyškoleným lesným pedagógom,
- besiedky pre rodičov, kultúrne programy ( Deň matiek, Fašiangový karneval, Rozlúčka
s predškolákmi),
- aktívna účasť detí na rôznych súťažiach ( Predškoláčik, Športová olympiáda, Bystrický
slávik, Pódiové skladby, Dupkajú nožičky, dupkajú , výtvarné súťaže)
- spolupráca a návštevy v prvom ročníku - ZŠ Jána Bakossa a ZŠ Slobodného slovenského
vysielača,
- logopedická depistáž a odborné vyšetrenie zraku pre všetky deti, test školskej zrelosti,
fotenie detí,
- tematické besedy s odborníkmi,
- účasť na oslavách sviatku „Dňa materských škôl na Slovensku.“
3. Materská škola, Cesta k nemocnici 37, Banská Bystrica,
Lokalita: Centrum mesta, pri starej nemocnici, http://www.materska_skola.szm.com/
Prevádzková doba : 6,30 h – 16.45 h
Počet tried: MŠ je 4 triedna, všetky heterogénne triedy.
Profilácia: Cieľom školy je viesť deti predškolského veku k uplatňovaniu zdravého životného
štýlu a prostredníctvom osobnosti detí pôsobiť na rodinu a širokú verejnosť; zamerať sa
na zdravý fyzický a psychický vývoj detí; na individuálny prístup ku každému dieťaťu;
uspokojovanie potrieb dieťaťa, nie učiteľa; na propagáciu zdravého životného štýlu; na
spoluprácu s rodinou a širokou verejnosťou. Zamerať sa na zvýšenie kvality edukačného
prostredia v rámci informačno- komunikačných technológií. Vedenie detí k zdravému
životnému štýlu, ochrane zdravia a zvyšovania pohybovej aktivity. Propagácia a uplatňovanie
zásad zdravej výživy. Pravidelným cvičením a rôznymi aktivitami – ako je pobyt vonku,
účasť na plaveckom, lyžiarskom výcviku, , branno-turistických vychádzkach, výletoch do
prírody, zvyšovať telesnú zdatnosť detí.
MŠ je zameraná na správne držanie tela a športové aktivity.

4. Materská škola, Profesora Sáru 3, Banská Bystrica
Webové sídlo: www.msprofesorasaru.eu
Lokalita: Centrum mesta, pri budove RTVS,
Prevádzková doba : 6,30 h. – 17,00 h.
Počet tried: 4 heterogénne triedy – t. z. zmiešané vekové skupiny.
Profilácia: Materská škola sídli v krásnom a tichom prostredí, plnom zelene. Súčasťou
školského dvora je veľké pieskovcové skalisko, kvetinovo-bylinková záhradka pre deti,
preliezačky,
hojdačky,
športovisko
aj
dopravné
ihrisko,
čo
umožňuje
každodennú systematickú realizáciu aktivít utvárajúcich a upevňujúcich vzťah a pozitívne
postoje detí k zdravému životnému štýlu a rozvíjanie prírodovednej gramotnosti detí
prostredníctvom zážitkového učenia. Materská škola je situovaná blízko centra mesta,
do výchovno - vzdelávacej činnosti začleňujeme aj exkurzie a návštevy kultúrnych inštitúcií
ako je Bábkové divadlo na Rázcestí, Divadlo Štúdio tanca, Galéria, Stredoslovenské múzeum,
Štátna opera, Verejná knižnica Mikuláša Kováča, čím obohacujeme výchovu a vzdelávanie
o rozmer umeleckej kultúry a estetiky, poznávanie a prežívanie kultúrneho života v našom
meste. V triedach spolu žijú deti rôznych vekových skupín, čo uľahčuje adaptáciu detí
na materskú školu, socializáciu detí, umožňuje lepší individuálny prístup pri predškolákoch.
Súrodenci chodia do triedy samozrejme spolu. Ponúkame aj oboznamovanie s jazykom
anglickým, lyžiarsky, plavecký, divadelné predstavenia, či jazdenie na poníkoch priamo
v materskej škole. Spolupracujeme so seniormi z Centra dobrovoľníctva, ktorí pravidelne
chodia čítať deťom krásne tradičné rozprávky v rámci projektu Ćítankovo, aj s Pedagogickou
fakultou UMB, ktorej študenti v rámci pedagogickej praxe realizujú pre deti zaujímavé
aktivity (napríklad LandArt). Sme zapojení do programu Zelená škola, ktorý je zameraný
na environmentálnu výchovu, pripravujeme projekt Technika hrou, prostredníctvom ktorého
budeme rozvíjať technické zručnosti detí. Zameriavame sa tiež na rozvíjanie mediálnej
gramotnosti a kritického myslenia detí už od útleho veku. Radi sa stretneme pri spoločných
akciách aj s rodičmi – besiedky, tvorivé dielne a opekačka sú už v našej materskej škole
tradíciou. Pri posudzovaní školskej pripravenosti detí spolupracujeme so psychológmi
CPPPaP. Najdôležitejšie pre nás je, aby deti boli v materskej škole šťastné.
Chceme byť materskou školou, v ktorej sa deti učia so sebou samým o sebe,
s prírodou o prírode, s ľuďmi o ľuďoch.

5. Materská škola, 9. mája 26, Banská Bystrica.
Lokalita: Centrum mesta, na sídlisku Uhlisko v blízkosti prírodného prostredia
pod Urpínom.
Prevádzková doba : 6,30 h – 16,30 h
Počet tried: MŠ je 5 triedna, všetky triedy sú heterogénne.
Webová stránka: www.skolka9maja.sk
Profilácia: Materská škola 9.mája má krásny areál bohatý na zeleň, ktorí slúži na rozvoj
osobnosti dieťaťa, ktoré učitelia vnímajú ako jedinečnú osobnosť s jeho potrebami a túžbami.
V rámci edukácie zachovávame jeho autonómiu v procese aktívneho učenia.
Prostredníctvom rôznych športových a pohybových aktivít učíme deti vnímať pohyb ako
prirodzenú súčasť života.
Cieľom školského vzdelávacieho programu s názvom Tvorivosťou za poznaním je podpora
tvorivosti a osvojovanie si grafomotorických zručností detí prostredníctvom rôznych
výtvarných aktivít. Návštevami v Galérii D. Skuteckého a Stredoslovenského múzea vedieme
deti k aktívnemu vnímaniu krásy výtvarného umenia. Zážitkovým učením a pozorovaním
prírody v blízkom okolí MŠ rozvíjame environmentálne povedomie u detí.

Aktívne spolupracujeme s rodičmi formou rôznych spoločenských a športových podujatí, ako
sú tvorivé dielne, besiedky a výlety. V materskej škole sa detí oboznamujú so základom
anglického jazyka a so základmi lyžovania a plávania.
Spolupracujeme s UMB v Banskej Bystrici, Centrom PPPaP, zabezpečujeme logopedickú
depistáž pre deti, preventívne vyšetrenie zraku, Centrom voľného času a so základnou školou
Golianova.
Od roku 2020 sme škola, ktorá má udelené Osvedčenie o spôsobilosti zamestnávateľa
poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.
Podporujeme integráciu deti zo sociálne - znevýhodneného prostredia.
6. Materská škola, Na Starej tehelni 7, Banská Bystrica, www.msbzuco.webnode.sk
Lokalita: Sídlisko Uhlisko, blízko centra, prírodné, tiché, zeleňou oplývajúce prostredie.
Prevádzková doba: 6,30 h – 16,30 h
Počet tried: MŠ je 4 triedna, triedy homogénne ako aj heterogénne podľa zoskupenia detí.
Profilácia: Jedným z nosných pilierov materskej školy je spolupráca s rodinou v rámci
programu otvorená škola – Krok za krokom. Sme prvou materskou školou v Banskej
Bystrici, ktorá sa stala držiteľkou medzinárodného certifikátu Zelená škola – ktorá je
pre ľudí, ktorí vnímajú krásu a prepojenosť všetkého živého i neživého, myslia tvorivo
a kriticky, konajú v prospech zachovania života na Zemi, pretože len slová nestačia. Zapojili
sme sa do projektu: HURÁ VON! Učíme (sa) vonku, v rámci ktorého uplatňujeme
outdoorové vzdelávanie. V Ekozámočku môžu deti pozorovať rôzne prírodniny, pohrať sa
s nimi v exteriérovej kuchynke, alebo si dopestovať v záhonoch bylinky či jahody. Projekt
Cvičím hravo, cvičím zdravo – je pre všetkých tých, ktorí radi športujú a chcú byť fit.
V areáli MŠ si deti môžu upevňovať svoje pohybové zručnosti v kolobežkovaní
a bicyklovaní. Využívame aj športový areál Barani pri našej partnerskej základnej škole
na Uhlisku. Projekt KOZMO A JEHO DOBRODRUŹSTVÁ pomáha deťom rozvíjať
kompetencie v prosociálnej oblasti. Všetkým záujemcom o rozširovanie svojich vedomostí
v oblasti výuky jazykov, ponúkame aj oboznamovanie sa s jazykom anglickým.
Organizujeme pre deti zaujímavé vzdelávacie exkurzie a výlety v rámci školského
vzdelávacieho programu, v prípade záujmu zákonných zástupcov organizujeme aj školu
v prírode. Ponúkame počas prevádzky materskej školy aj možnosť výučby lyžovania
a plávania prostredníctvom iných špecializovaných inštitúcií.
7. Materská škola, Trieda SNP 77, Banská Bystrica
Lokalita: Centrum mesta, na Sídlisku, ktorá je súčasťou obytného bloku
Prevádzková doba : 7,00 h – 16,30 h
Počet tried: MŠ je 1 triedna
Profilácia: Podľa vypracovaného projektu s učebnou pomôckou Lego Dacta využívame
inovačné prvky tak, aby sa dieťa sebarealizovalo formou konštruktívnej aktivity, kde je ono
samo centrom každej činnosti. Neučí sa priamo pojmy, ale skôr si osvojuje postupy
prostredníctvom zážitkov a skúseností, realizujeme rozvíjanie estetického cítenia
so zameraním na výtvarnú oblasť, Škola podporujúca zdravie, podľa požiadaviek rodičov
zabezpečujeme oboznamovanie sa s cudzím jazykom spolupráci s Centrom voľného času,
dvakrát týždenne v popoludňajších hodinách, postupne so všetkými deťmi, vytváranie
rodinnej atmosféry naša MŠ našla svoje zameranie inklinujúce k rodinnému typu výchovy.

Uvedomujeme si, že nahradiť dieťaťu rodinnú výchovu v plnom rozsahu nie je možné, ale
usilujeme sa o maximum, do výchovy a vzdelávania implementujeme program výchovy
„Krok za krokom“.
8. Materská škola, 29. augusta 14, Banská Bystrica, www.ms29augustabb.sk
Lokalita: Centrum mesta, na Sídlisku, ktorá je súčasťou obytného bloku
Prevádzková doba : 6,30 h – 16,30 h
Počet tried: MŠ je 5 triedna. Triedy sú heterogénne.
Profilácia: regionálna výchovu a uplatňovanie prvkov metodiky Krok za krokom.
MŠ je špecifická podávaním raňajok. Ďalšie aktivity , ktoré poskytujeme v rámci pobytu
dieťaťa v MŠ sú: tréning fonematického uvedomovania, detský folklórny súbor Dupkáčik,
výtvarný krúžok, ergo terapia, anglický jazyk, hipoterapia, lyžiarsky, plavecký kurz, škola
v prírode a ďalšie aktivity podľa aktuálnej ponuky. Spolupracujeme s PF UMB v Banskej
Bystrici, so ZUŠ J. Cikkera, so ZAF Pohronci (spoločný vianočný koncert), s ľudovými
umelcami, s UĽUV-om. U detí budujeme pozitívny vzťah k histórii, k tradíciám
a ľudovým zvykom.
9. Materská škola, Hronská 18, Banská Bystrica
Lokalita: v mestskej časti Šalková
Prevádzková doba : 6,15 h – 16,15 h
Počet tried: MŠ je 1 triedna
Profilácia: Materská škola je rodinného typu. Lokalita MŠ poskytuje priamu a neobmedzenú
možnosť na rozvoj prírodovedného poznania, na vytváranie kladného vzťahu k prírode.
Zameriavame sa na prírodovednú gramotnosť, zdravý životný štýl a zdravé životné prostredie,
preferuje zdravé prospievanie dieťaťa a zoznamovanie sa s prírodou v každom ročnom
období. Deti nadobudnú osobné skúsenosti s prírodou, budú prírodu vnímať ako priestor pre
poznávanie a učenie, hru aj relaxáciu. V rámci pobytu detí v MŠ poskytujeme okrem iných
aktivít: výučba anglického jazyka, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik. Pre deti organizujeme
zaujímavé vzdelávacie exkurzie a výlety.
10. Materská škola, Jakubská cesta 77, Banská Bystrica, www.msjakubko.edupage.sk,
Lokalita: v mestskej časti Jakub
Prevádzková doba: 6,30 h – 16,30 h
Počet tried: MŠ má 2 homogénne triedy
Profilácia: Výchova a vzdelávanie v materskej škole je zameraná na environmentálnu
výchovu a zdravý životný štýl. Pohybovými aktivitami rozvíjame u detí pozitívny vzťah
k cvičeniu. Realizujeme projekt saunovania detí vo vlastnej saune na základe projektu „Máme
malý fínsky dom, veľa zdravých detí v ňom“. Na základe Školského vzdelávacieho programu
JAKUBko sa okrem štandardných osnov a edukačných cieľov plnia špecifické ciele
z projektov: „Koníky - naši kamaráti“ (jazdenie na poníkoch v školskej záhrade),
„Na náučnom chodníku Jakub“ (environmentálna a regionálna výchova a turistika). Deťom
ponúkame lyžiarsky a plavecký kurz, krúžok anglického jazyka, bábkové predstavenia,
tvorivé dielne pre rodičov a deti, Mikulášske predstavenie, fašiangový karneval, Deň matiek,
Deň otcov, MDD, rozlúčka s predškolákmi, návštevy predškolákov v 1.ročníku ZŠ, športové
akcie, vzdelávacie exkurzie, besedy, logopedickú depistáž a iné akcie podľa ponuky.
Spolupracujeme s CPPPaP, PF UMB v Banskej Bystrici, CVČ Havranské, verejnou knižnicou
M. Kováča, so ZŠ Staré Hory a Trieda SNP 20.

11. Materská škola, Senická cesta 82, Banská Bystrica
Lokalita: v mestskej časti Senica
Prevádzková doba: 6,15 h – 16,00 h
Počet tried: MŠ je jednotriedna a heterogénna
Profilácia: Materská škola sa nachádza v okrajovej časti Banskej Bystrice, v príjemnom
a tichom prostredí prírody. V záhrade sa nachádzajú staré stromy rôzneho druhu, kde môžu
deti pozorovať rôzne druhy vtáctva, hmyzu a tiež veveričky. Do našej záhrady pribudli vtáčie
búdky a kŕmidlá, o ktoré sa deti v zimných mesiacoch starajú. V spolupráci s rodičmi sa
chystáme vytvoriť domov aj pre hmyz. Deti majú tak možnosť denne vnímať a priamo
zažívať prírodu, čo znamená, pochopiť jej pravidlá a rešpektovať ich.
Školský dvor disponuje veľkým pieskoviskom a vyvýšenými záhonmi, v ktorých spolu
s deťmi pestujeme bylinky, zeleninu a kvety. Dvor by sme chceli upraviť a doplniť
o preliezky a ďalšie pohybové komponenty, ktoré by slúžili na rozvoj pohybovej koordinácie
a obratnosti. Za školským dvorom je poľná cesta, lúky a les, čo nám umožňuje denne chodiť
do prírody rôznymi smermi a za každého počasia. Deti tak prirodzene prekonávajú prekážky,
majú dostatok pohybu na čerstvom vzduchu, čím si utužujú zdravie, rozvíjajú pohybové
zručnosti a vnímajú svet všetkými zmyslami, čo ich obohacuje.
Od septembra 2019 sa postupne a v čoraz väčšej miere implementuje filozofia a pedagogická
koncepcia Márie Montessoriovej do výchovno-vzdelávacieho procesu. Prostredníctvom nej
chceme upriamiť pozornosť na potenciál, energiu a silu dieťaťa, vďaka ktorej sa môže vyvíjať
slobodne a v plnej miere k samostatnosti a nezávislosti. Tu je našim cieľom vytvoriť pre deti
také prostredie, ktoré im pomôže spoznávať seba samých vlastnou prácou, ktorá vedie
k vzájomnej úcte a rešpektu, umožňuje objavovať svet, orientovať sa v ňom a tým rozvíjať
naplno vlastný jedinečný potenciál. Vďaka vlastnému sebarozvoju získa dieťa pocit vlastnej
hodnoty a bude schopné pomôcť sebe a druhým, bude si vedieť nájsť svoje miesto v živote
a tak prežívali radosť.
V materskej škole majú deti možnosť absolvovať kurz plávania, lyžovania a anglického
jazyka. V ponuke je jazdecká škola na poníkoch ako aj rôzne exkurzie pre predškolákov.
Organizujeme stretnutia a besiedky s rodičmi pri rôznych príležitostiach počas celého
školského roka. Rodičom ponúkame individuálne konzultácie o vývine a napredovaní ich
dieťaťa ako aj praktické semináre o metóde Montessori.
12. Materská škola, Radvanská 26, Banská Bystrica, www.ms-radvanska-26-bb.webnode.sk
Lokalita: v mestskej časti Radvaň, vedľa Tihányovského kaštieľa
Prevádzková doba : 6,30 h – 17,00 h
Počet tried: MŠ je 5 triedna, heterogénne, prípadne homogénne / podľa potreby/
Profilácia: Prioritou je pohyb, zdravý životný štýl a prostredníctvom osobnosti detí
pôsobenie na rodinu a širokú verejnosť. Zameranie na zdravý fyzický a psychický vývoj,
zdravú výživu, environmentálnu výchovu, formovanie kladného vzťahu ku knihe, k literatúre,
spoluprácu s rodinou a širokou verejnosťou, individuálny prístup k deťom, uspokojovanie
potrieb dieťaťa, nie učiteľa.
V edukačnom procese využívanie Metodiky Krok za krokom, realizácia projektov „Malá
Tarzánia“, Nie je značka ako značka“, „ Zázračná záhradka“, „Sedmokráska“ „Kamarátka fitlopta“, „Počítač, môj kamarát“, „Národný program Zdravie v školách“, „Digitálne učivo
na dosah“, „Čo mi kniha rozprávala“. Od roku 2021 sme začali s realizáciou projektu „Zober
ma von“, ktorého cieľom je outdoorové vyučovanie a výchovno – vzdelávacie činnosti
v exteriéri MŠ.

Deťom ponúkame lyžiarsky, plavecký kurz, pobyt v Škole v prírode, školské výlety, krúžok
anglického jazyka, krúžok so zameraním na environmentálnu výchovu, a „Cvičenie na Fit
loptách“. Organizujeme divadelné predstavenia, výchovné koncerty, rôzne akcie a podujatia
pre deti a rodičov s tematickým zameraním.
Spolupracujeme so Základnou školou Radvaň, Nadáciou Tesco, Občianskym združením
Radvanček, OZ Strom života, Verejnou knižnicou M. Kováča, Stredoslovenským múzeom,
Tihányovský kaštieľ, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
a Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Banskej Bystrici.
13. Materská škola, Radvanská 28, Banská Bystrica, www.msradvan28.webnode.sk
Lokalita: v mestskej časti Radvaň
Prevádzková doba : 6,30 h – 17,00 h
Počet tried: MŠ je 6 triedna
Vekové zloženie detí v triedach: heterogénne a homogénne
Hodnoty a filozofia materskej školy:
•
•
•
•
•
•
•

Vzájomne sa rešpektujeme a tolerujeme.
Prechovávame k sebe vzájomnú úctu a dôstojnosť.
Sme k sebe otvorení, čestní a slušní a lojálni.
Sme otvorení zmenám.
Zachovávame si slobodu v rozhodovaní úzko spojenú so zodpovednosťou.
Učenie sa je objavovanie a radosť.
Zážitkové aktivity, experimentovanie a bádanie vyvoláva u detí prirodzenú zvedavosť a radosť
z učenia sa.
• Aktívne učenie sa dovedie deti k zodpovednosti a pochopeniu slobody v rozhodovaní sa.
• Deti sú vo svojej slobode samostatné a sebestačné.
• Poznatky detí sú trvanlivé.

Vízia materskej školy: „Materská škola, v ktorej je každý rád“.
Profilácia: MŠ vo svojom školskom vzdelávacom programe „Usilovné chrobáčiky“ využíva
projektové učenie v oblastiach: dopravná a environmentálna výchova, prírodovedná
gramotnosť, zdravá škola, ako aj edukácie prostredníctvom projektov Múdre hranie, „Digi
škola" a "Digitálne učivo na dosah"(snaha integrovať digitálne technológie do výchovnovzdelávacieho procesu).
V edukácii sa uplatňujú niektoré prvky pedagogickej koncepcie Márie Montessori a prvky
tvorivej dramatiky. V záujme čo najúčinnejšieho rozvoja dieťaťa sú činnosti detí obohatené
o aktivity podľa požiadaviek spoločenského vývoja a záujmu rodičov (výučba anglického
jazyka, jazykový krúžok Eľkonin- tréning fonematického uvedomovania, náboženská
výchova, lyžiarsky, korčuliarsky a plavecký výcvik, škola v prírode, divadelné
predstavenia, výlety, tvorivé dielne a slávnostné podujatia pre deti i rodičov).
Spolupráca: so Základnou školou s materskou školou, Radvanská 1, Verejnou knižnicou
M. Kováča, Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (logopedická
depistáž, školská zrelosť), so Stredoslovenským múzeom (pravidelné návštevy a tvorivé
dielne v Tihányovskom kaštieli v Radvani) a s Občianským združením Radvanské deti
pri MŠ Radvanská 28 (zveľaďovanie materiálnej úrovne interiéru a exteriéru MŠ), Centrom
voľného času Havranské, Tenisovou školou Baseline, Futbalovým klubom Jupie
v Podlaviciach.

14. Materská škola, Kremnička 22, Banská Bystrica, www.mskremnicka.edupage.org.
Lokalita: v mestskej časti Kremnička
Prevádzková doba : 6,30 h – 16,30 h
Počet tried: MŠ je 1,5 triedna, heterogénna
Profilácia: MŠ je 1,5 triedna rodinného typu, zameraná na rozvoj pohybových kompetencií
detí. Nachádza sa v peknom priestrannom areáli, plnom zelene a ovocných stromov
s vybudovaným tartanovým ihriskom a mini dopravným ihriskom. Blízky les nám poskytuje
možnosť častých turistických vychádzok. Deti majú možnosť pravidelne navštevovať
futbalové ihrisko TJ – Kremnička, ako aj soľnú jaskyňu v blízkom areály ICE FIT
Kremnička. Záujmové krúžky detí: anglický jazyk, tanečno – pohybový, výtvarný krúžok,
hipoterapia, lyžiarsky a plavecký výcvik. MŠ sa zapojila do preventívneho programu Kozmo
a jeho dobrodružstvá zameraného na prosociálne cítenie detí. Upevňujeme kamarátske vzťahy
medzi deťmi, zameriavame sa na empatické cítenie, rozvíjame dieťa po kognitívnej
a motorickej stránke, rozvíjame slovnú zásobu hravou formou, pripravujeme predškolské deti
pre život na Základnej škole. Spolupracujeme s Centrom voľného času, ktorý k nám
každoročne prichádza s programom (Ostrov zdravia, Zdravienka) zameraným na prevenciu
obezity u detí. Počas celého školského roka nás navštevujú interaktívne divadlá, pri ktorých
deti prežívajú neopakovateľnú atmosféru. Kultúrne správania rozvíjame aj návštevou
Bábkového divadla na Rázcestí. Vzdelávacie projekty nám poskytujú pracovníci z Hvezdárne
a projekty zamerané na bezpečnosť detí Mestská polícia BB. Každé dieťa sa u nás cíti
spokojné a pochopené v kamarátskom prostredí, v prostredí s milým personálom v duchu
rodinnej atmosféry. V blízkej budúcnosti sa chceme širšie profilovať na lesnú pedagogiku
a dopravnú výchovu. Je dôležité, aby dieťa nadobudlo ochranárske postoje k prírode
a osvojili si zásady bezpečnosti na ceste a mimo nej.
15. Materská škola, Jilemnického 8, Banská Bystrica, www.msjilemnickehobb.edupage.org
Lokalita: v mestskej časti Fončorda
Prevádzková doba: 6,30 h – 16,30 h
Počet tried: MŠ je 4 triedna, 2 heterogénne, 2 homogénne
Strategickým cieľom je vytvárať pre každé dieťa miesto, v ktorom nájde pocit bezpečia
a istoty, ktoré mu poskytne množstvo pozitívnych zážitkov z každodenného pobytu
v príjemnom a láskyplnom prostredí, v ktorom bude rešpektovaná jeho jedinečnosť osobnosti,
jeho schopnosti a možnosti, bude rozvíjaná jeho individualita, uspokojované jeho potreby.
Profilácia: Materská škola sídli v krásnom a tichom prostredí plnom zelene, v dvoch
budovách rodinného typu, s veľkou, pre deti účelne vybavenou záhradou. Pri realizácii
environmentálnej výchovy, ktorá sa aktívne prelína učebnými osnovami ŠkVP „Zažime Svet“
sa v našej materskej škole dieťa oboznamuje s podstatou zákonitostí prírody. Deti majú svoje
políčka na zeleninu, bylinkovú záhradku, veľkú záhradu s ovocnými stromami. Pracujeme
s deťmi cez zážitkové metódy, prostredníctvom experimentov v súčinnosti so zmenami
v prírode, pri pestovaní kvetov, zeleniny, aj odchove hmyzu (motýle......). Máme vybudovaný
prírodný pocitový chodník, ktorý počas roka aktívne využívame. Bylinkovú časť záhrady sme
tento rok obohatili o hmyzí dom. Individualitu dieťaťa a jeho osobnostný rozvoj
zabezpečujeme vsúvaním prvkov Montessori pedagogiky do edukačného procesu detí a ako
jediná MŠ máme už tretí rok špecializovanú triedu Montessori pedagogiky pre deti od 3-6
rokov. Zameriavame sa na podporu a pozitívny vzťah k „pohybovým aktivitám“ už od útleho
veku. Záhrada je účelne vybavená certifikovanými prvkami na rozvoj pohybových zručností
detí – detská kladina, basketbalový kôš, lezecký šesťuholník. Osvojovaním si rôznych

pohybových zručností si dieťa aktívne rozvíja aj vôľové a charakterové vlastnosti.
Prostredníctvom projektu „Rozvoj personálnych a sociálnych kompetencií detí“ vytvárame
u detí základné kompetencie v oblasti osobnostného rozvoja po stránke sebavedomia,
sebapoznania, sebahodnotenia a sebariadenia a sekundárnej socializácie.
Ponúkame: Fonematiku podľa Eľkonina, oboznamovanie s anglickým jazykom, získanie
základov pri práci s počítačom, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, tenisovú prípravu
pre predškolákov, Hipoterapiu, Judo, krúžok Keramiky. Spolupracujeme s Centrom PPPaP,
zabezpečujeme logopedickú depistáž pre deti, preventívne vyšetrenie zraku, taktiež sme
súčasťou projektu Centra dobrovoľníctva - Seniori čítajúci deťom rozprávky.
Aktivity: besiedky pre rodičov, bábkové predstavenia, tvorivé dielne pre rodičov a deti,
Mikulášske predstavenie, Fašiangový karneval, Deň matiek, Deň otcov, MDD, Športová
olympiáda detí a otcov, rozlúčka s predškolákmi. Máme vybudovanú aktívnu spoluprácu
so ZŠ Moskovská 2, ZŠ s MŠ Radvanská 1, ZUŠ Tatára.
16. Materská škola, Družby 3, Banská Bystrica, www.msdruzbybb.sk
Lokalita: v mestskej časti Fončorda
Prevádzková doba : 6,30 h – 16,30 h
Počet tried: MŠ je 7 triedna, zvyčajne homogénne triedy
Profilácia MŠ: Podporovať a rozvíjať zručnosti a tvorivosť detí v záujmových činnostiach,
prostredníctvom kooperatívnych aktivít.
Krúžky: výtvarný, tanečný, Lego
Zabezpečujeme: hipoterapiu, divadelné predstavenia, lyžiarsky kurz, plavecký kurz,
korčuliarsky kurz, výučbu anglického jazyka ( v spolupráci s detským vzdelávacím centrom
Magica Academy).
Zúčastňujeme sa: výtvarných súťaží, tanečných prehliadok, športových podujatí.
Spolupracujeme s Verejnou knižnicou M. Kováča, so ZŠ Moskovská, ZŠ Radvanská a ZŠ
Spojová. Každoročne realizujeme logopedickú a očnú depistáž pre všetky prihlásené deti
v MŠ a pre predškolákov orientačné testy školskej zrelosti v spolupráci so Súkromným
centrom špeciálno– pedagogického poradenstva.
17. Materská škola, Nová 2, Banská Bystrica, https://farebny-svet.sk/
Lokalita: v mestskej časti Fončorda
Prevádzková doba: 6,30 h – 17,00 h
Počet tried: Materská škola je 6 triedna, prevažujú homogénne triedy
Profilácia: Vzdelávacie aktivity realizujeme podľa Školského vzdelávacieho programu
„Farebný svet“. Výchovu a vzdelávanie obohacujeme o pohybové a športové aktivity detí.
Vo všetkých triedach uplatňujeme prvky metodiky Krok za krokom.
Naša vízia: „Škola, kde každý deň zažijem úspech.“
Ponúkame rodičom možnosť zapájať sa do života v materskej škole.
Realizujeme besiedky, oslavy, karneval a výlety.
Zabezpečujeme výučbu anglického jazyka v spolupráci s detským vzdelávacím centrom
Magica Academy.
V spolupráci s ďalšími organizáciami zabezpečujeme lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik,
divadelné predstavenia, výtvarné súťaže, návštevu knižnice a spoluprácu so základnými
školami v blízkom okolí i s CPPP.

18. Materská škola, Tulská 25, Banská Bystrica, https://mstulska.webnode.sk/
(na stránke sa momentálne pracuje)
Lokalita: v mestskej časti Fončorda
Prevádzková doba : 6,30 h – 16,30 h
Počet tried: MŠ je 5 triedna, heterogénne aj homogénne triedy podľa aktuálneho
zoskupenia detí
Profilácia: MŠ realizuje edukačný proces podľa Školského vzdelávacieho programu „Svet
pod lupou“, pričom sa nad rámec povinnej výchovno -vzdelávacej činnosti v rámci rozšírenej
vzdelávacej ponuky profiluje na environmentálnu výchovu, ktorej cieľom je aktívne používať
osvojené spôsoby ochrany životného prostredia a vlastným myslením a konaním ovplyvňovať
environmentálne správanie iných.
Ponuka aktivít v MŠ:
- environmentálny krúžok jedenkrát týždenne v každej triede,
- nadštandardná aktivita pre predškolákov - „Tréning fonematického uvedomovania
podľa D. B. Eľkonina“,
- lyžiarsky a plavecký výcvik pre deti od 5 rokov, možná ponuka korčuliarskeho
a tenisového kurzu pre deti od 5 rokov momentálne obmedzené s ohľadom
na aktuálnu epidemickú situáciu,
- oboznamovanie s anglickým jazykom prostredníctvom krúžku s externým lektorom,
- tvorivé dielne pre deti a rodičov pri príležitosti Vianoc a Veľkej noci,
- turistické vychádzky do blízkeho okolia počas celého roka, environmentálne aktivity,
pre deti, lesná pedagogika pre deti s vyškoleným lesným pedagógom,
- výlety, exkurzie do inštitúcií v Banskej Bystrici i mimo nej, športové podujatia
v rámci prevencie proti obezite detí, divadelné predstavenia, besedy,
- oslavy Mikuláša, Vianoc, Fašiangový karneval, MDD resp. Deň rodiny, Rozlúčka
s predškolákmi, ... so zameraním na regionálne tradície,
- logopedická depistáž a odborné vyšetrenie zraku pre všetky deti, depistážne posúdenie
školskej zrelosti pred nástupom do ZŠ psychológom priamo v MŠ,
- rozvoj osobnosti detí s pokračovaním v plnení povinného predprimárneho vzdelávania
prostredníctvom rozvíjajúcich programov v triedach,
- aktívna zapojenosť do vyhlásených súťaží pre deti MŠ (výtvarné, environmentálne, ...)
- odborno-poradenská a konzultačná činnosť pedagogických zamestnancov pre rodičov.
Spolupracujeme s :
- Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Mládežnícka ul.,
B. Bystrica (psychológ),
- Špeciálna MŠ a Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Kollárova ul.,
B. Bystrica (logopéd, špeciálny pedagóg),
- Základná škola Moskovská 2, B. Bystrica,
- Centrum voľného času Havranské, B. Bystrica (anglický jazyk,)
- Verejná knižnica M. Kováča, B. Bystrica,
- Tenisová škola „Baseline“ Banská Bystrica,
- Zariadenie pre seniorov Jeseň, Internátna ul., B. Bystrica,
- Spoločnosť pre predškolskú výchovu – okres BB a Brezno,
- OMEP – Svetová organizácia predškolskú výchovu, okres BB a Brezno,
- Občianske združenie „Zvonček“ pri MŠ Tulská, B. Bystrica.
19. Materská škola, Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica,
Lokalita: v mestskej časti Fončorda, https://mssalgotarianska.webnode.sk/
Prevádzková doba : 6,30 h -16,45 h

Počet tried: MŠ je 6 triedna, prevažne homogénne triedy
Profilácia: Dopravná výchova, zdravý životný štýl, environmentálna výchova.
Uplatňujeme osobnostne orientovanú výchovu a vzdelávanie v edukačnom procese detí krok
za krokom k spokojnosti a vzdelaniu detí predškolského veku s dôrazom na radostne prežité
detstvo, zážitkové učenie, osobnostný rast dieťaťa podľa ŠkVP s názvom "Šťastný svet detí".
MŠ disponuje vlastnou telocvičňou, infrasaunou a zdravotno - relaxačnou miestnosťou,
učebňou na teoretickú výučbu dopravnej výchovy, vlastným dopravným ihriskom a veľkou
nádhernou školskou záhradou s množstvom zelene, stromov, bylinkovou záhradou
a s množstvom preliezok. Pre deti uskutočňujeme rôzne besedy, napr. beseda s lesným
pedagógom, záchranárom, včelárom, ochranárom prírody, tvorivé dielne a iné. Akcie pre deti,
napr. Stretnutie s Mikulášom, Fašiangový karneval, Deň Zeme, Sokoliari, Psovodi, Deň
matiek, MDD, Dopravnú akciu s s dopravnými policajtami „Získaj svoj prvý detský vodičák“,
Rozlúčka s predškolákmi a iné. Predškolákom poskytujeme Tréning fonematického
uvedomovanie podľa Eľkonina, „Srdce na dlani“ – preventívny výchovný program na
potláčanie agresivity a nevhodných prejavov, „Evička nám ochorela“ projekt realizovaný
v spolupráci s ČK – elementárne základy poskytovania prvej pomoci, program na rozvíjanie,
podnecovanie a zlepšovanie emocionálneho a duševného zdravia detí „Zippyho kamaráti“,
rozvíjanie sociálnych kompetencií prostredníctvom preventívneho programu „Kozmo a jeho
dobrodružstvá“ , ktorý je prvým komplexným programom pre preventívnu prácu voči násiliu.
Ďalej poskytujeme deťom oboznamovanie s Anglickým jazykom – externý lektor, rozvíjanie
IKT zručností – PC, interaktívne tabule. Prostredníctvom rôznych ľudových hier a pásiem
pripomíname deťom ľudové tradície, napr. Vynášanie Moreny, Fašiangový karneval, Vianoce
a pod.. V spolupráci s ďalšími organizáciami zabezpečujeme plavecký kurz, lyžiarsky kurz,
korčuliarsky kurz, hipoterapiu (vozenie na poníkoch), výtvarné súťaže, bábkové divadelné
predstavenia, zábavné akcie, návštevu knižnice, návštevu základných škôl v blízkom okolí,
pre predškolákov logopedickú depistáž a testy školskej spôsobilosti, pre rodičov stretnutie
so psychológom a poradenstvá v CPPPaP.
20. Materská škola, Na Lúčkach 2, Banská Bystrica
Lokalita: v mestskej časti Podlavice
Prevádzková doba : 6.30 h – 16.30 h
Počet tried: MŠ je 5 triedna, zvyčajne homogénne triedy.
V školskom roku 2017/2018 prešla materská škola kompletnou rekonštrukciou v rámci
Projektu zvyšovania energetickej efektívnosti materskej školy.
Profilácia: Uplatňovanie alternatívnych prvkov programu Krok za krokom, Projekt
„Výchova k zdraviu“ - poskytnutie deťom nadštandardných doplnkových aktivít zameraných
na uplatňovanie zdravého životného štýlu. Projekt „ Školské ovocie“ – zdravá strava.
Projekt „Pohybová príprava pre najmenších“ -ozdravný program formou športových kurzov
podľa záujmu rodičov/ plavecký, lyžiarsky výcvik, hipoterapia/ prostredníctvom iných
špecializovaných inštitúcií. Pobytom a športovými aktivitami detí v triede, na školskom dvore
a v prírode, príprava na športové súťaže, rozvíjanie pohybových, koordinačných a kondičných
schopností detí. Projekt: „Čo je zdravé a čo nie?“- boj proti obezite, rozvíjanie jazykových
schopností nadaných detí jazykovou prípravou v anglickom jazyku- krúžok, rozvíjanie
základných poznatkov o bezpečnom správaní sa na verejných komunikáciách v spolupráci
s políciou- Projekt „Bezpečná škôlka“.
Rozvoj regionálnej kultúry – poznávaním a dodržiavaním tradícií a zvykov daného
regiónu– nácviky ľudových piesní, básní, vystupovanie v mesiaci úcty k starším, deň matiek,
Vianočná besiedka , atď...Zachovávanie a rozvíjanie zvykov regiónu.

Rozvoj prírodovednej a environmentálnej gramotnosti
- využívanie okolitej prírody
na vychádzky, exkurzie, hry v prírode, šarkaniádu, zber prírodnín, rozvíjanie vzťahu
k zvieratám, rastlinám, separovanie odpadu, čistenie lesa a podobne. Rozvíjame
environmentálne povedomie využívaním separovaného odpadu a odpadového materiálu
na výtvarné a pracovné aktivity, chodíme realizovať činnosti priamo na lúku, či na školský
dvor – kreslenie, maľovanie, hudobno – pohybové činnosti. Okolie využívame na rôzne
experimenty s vodou, vzduchom, prírodninami a podobne.
Vhodné a zmysluplné využívanie digitálnych technológií –Využívanie IT v edukácií –
ukážka rodičom formou otvorenej hodiny, postupné vedenie konštruktívneho využívania IT
u detí – fotografovanie, práca s IT, využitie Bee-Bot. Využitie IT pri pohybových aktivitách,
rozvíjaní komunikačných kompetencií nakoľko sú pre deti zaujímavé, lákavé a motivačné.
Počas roka využívať prezentácie, hry, pracovné listy, komunikačné hry a aktivity vytvorené
konkrétne pre činnosť s IT a Bee-Bot. Viesť deti k rozvoju digitálnej gramotnosti
prostredníctvom využívanie IT priamo v aktivitách.
Celoročná spolupráca s bábkovými divadlami, tenisovou školou a iné aktivity podľa ponuky.
Zabezpečujeme logopedickú depistáž, očné vyšetrenie, poradenstvo v CPPPaP.
21. Materská škola, Buková 22, Banská Bystrica, www.skolka-skubin.info
Lokalita: v mestskej časti Skubín
Prevádzková doba : 6,30 h – 16,45 h
Počet tried: MŠ je 2 triedna, heterogénne triedy
V novembri 2018 boli v celej budove vymenené okná a všetky priestory boli vymaľované.
Profilácia: Uplatňovanie inovačných metód a formy práce (napr. zážitkové a príbehové
učenie, práca s interaktívnou tabuľou, vedieme deti k ochrane životného prostredia v rámci
environmentálnej výchovy). Výchova a vzdelávanie je zamerané na dosiahnutie optimálnej
kognitívnej, psycho-motorickej a sociálno-emocionálnej úrovne ako základ pre edukáciu
v základnej škole a pre život v spoločnosti.
Materská škola rodinného typu je situovaná v tichom prírodnom prostredí, vďaka ktorému
realizujeme pravidelné turistické vychádzky do blízkeho okolia počas jesenných, jarných
a letných mesiacov.
Organizujeme: rôzne kultúrno – spoločenské akcie:
- jesenné slávnosti v spojitosti s Dňom seniorov rozdelené do dvoch dní : vyrezávanie tekvícprvý deň a druhý deň vystúpenie detí s krátkym programom,
- Veľkonočné tvorivé dielne, Deň matiek, MDD, Rozlúčka s predškolákmi a pod.
- bábkové predstavenia podľa ponuky, posedenie s Mikulášom, Fašiangový karneval,
- Deň otvorených dverí v MŠ pred zápisom nových detí do MŠ;
- „Školské ovocie a zeleninka“ - program v spolupráci so ŠJ pri MŠ Buková
V spolupráci s ďalšími súkromnými subjektami ponúkame: oboznamovanie s anglickým
jazykom, jazdenie na poníkoch, kurzy: lyžiarsky, plavecký 2x do roka, fotenie detí;
Zúčastňujeme sa:
- Bystrický slávik – spevácka súťaž, Predškoláčik – prednes poézie a prózy, Pódiové skladby
- tanečná súťaž, Dupkajú nožičky, dupkajú – folklórne slávnosti detí , Športová olympiáda
detí MŠ, výtvarné súťaže;
- spolupráca so ZŠ J.G. Tajovského (Technické dni v ZŠ, Bežia celé Podlavice, Hravá škola –
návšteva detí z MŠ v 1. triede ZŠ;

- logopedická depistáž, očné vyšetrenie detí, pri posudzovaní školskej pripravenosti detí
spolupracujeme so psychológmi CPPPaP,
- odborno-poradenská a konzultačná činnosť pre rodičovskú verejnosť
22. Materská škola, Odbojárov 9, Banská Bystrica
Lokalita: v mestskej časti Rudlová - Sásová
Prevádzková doba : 6,30 h – 16,30 h
Počet tried: MŠ je 1,5 triedna, heterogénne triedy
Profilácia: Materská škola poskytuje predprimárne vzdelávanie detí od troch do šiestich
rokov a deťom s odložením plnenia povinnej školskej dochádzky. Podporuje osobnostný
rozvoj v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektovej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíja
schopnosti a zručnosti detí, utvára predpoklady pre ďalšie vzdelávanie. Materská škola
zabezpečuje výchovu a vzdelávanie prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu
,,Cesta za poznaním". Dieťa je subjektom výchovy a vzdelávania. Rešpektujú sa jeho
individuálne potreby a záujmy, má možnosť rozvíjať vlastnú tvorivosť. Vo výchovnovzdelávacom procese sa uprednostňuje zážitkové učenie. Učenie prebieha na základe vlastnej
motivácie a skúseností. Vo zvýšenej miere sa zameriavame na environmentálnu výchovu detí.
Lokalita, v ktorej sa materská škola nachádza, nám umožňuje učiť sa o prírode a v prírode.
Deti prírodu a jej zákonitosti v každom období pozorujú a objavujú. Vytvárajú si trvalé
poznatky, učia sa chápať, že samé sú súčasťou prírody a vytvárajú si ochranárske postoje.
Prostredníctvom aktivít v prírodnom prostredí si utvárajú aj pozitívny postoj k športu
a vnímaním krás, ktoré príroda odhaľuje aj vzťah k umeniu. V priebehu školského roka
absolvujeme množstvo turistických vychádzok do okolia: Laskomerská dolina, Pod Bánošom,
Šachtičky. Každoročne absolvujeme výlety detí do prírody v rôznych lokalitách.
Pre deti uskutočňujeme rôzne aktivity, besedy, napr. beseda s policajtami, colníkmi,
záchranárom, včelárom, ochranárom prírody, tvorivé dielne a iné. Akcie pre deti, napr.
Posedenie pri jabĺčku – „ Jesenné tvorivé dielne“, Návšteva dopravného ihriska v spolupráci
s MŠ Magurská, Bystrický Slávik – prezentácia detí v speve (OMEP), Mikuláš v MŠ,
Fašiangový karneval, Deň Zeme, Mestská polícia v MŠ , Deň otvorených dverí ZŠ Sitnianska,
Návšteva detí na vyučovaní v triede 1. ročníka ZŠ Sitnianska, Predškoláčik – prezentácia detí
v prednese prózy a poézie (OMEP) Divadlo pod balkónom, Deň matiek, MDD, Rozlúčka
s predškolákmi a iné. Predškolákom poskytujeme Tréning fonematického uvedomovania
podľa Eľkonina, „Druhý krok“ – preventívny výchovný program na potláčanie agresivity
a nevhodných prejavov, oboznamovanie s Anglickým jazykom, rozvíjanie IKT zručností.
V spolupráci s ďalšími organizáciami zabezpečujeme plavecký kurz, lyžiarsky kurz,
hipoterapiu (vozenie na poníkoch), výtvarné súťaže, hudobné koncerty, bábkové divadelné
predstavenia, zábavné akcie, návštevu knižnice, návštevu základných škôl v blízkom okolí,
pre predškolákov logopedickú depistáž a testy školskej spôsobilosti, pre rodičov stretnutie
so psychológom a poradenstvá v CPPPaP.
„Hľadajme spôsob, aby učitelia menej učili a žiaci (deti) viac pochopili.“ (J. Amos
Komenský)
23. Materská škola, Sásovská cesta 21 Banská Bystrica
Lokalita: v mestskej časti stará Sásová
Prevádzková doba : 6,30 h – 16,30 h
Počet tried: MŠ je 4 triedna, triedy vekovo heterogénne.
Profilácia: MŠ rodinného typu so zameraním na správny životný štýl a environmentálnu
výchovu. Je umiestnená v krásnom podnetnom areáli s množstvom zelene, v ktorom majú deti

vytvorené podmienky na osvojovanie poznatkov, zručností formou zážitkového učenia sa.
Exteriér tvorí záhrada s trávnatým porastom, kde sú umiestnené herné prvky pre rozvoj
pohybových zručností detí : polyfunkčné domčeky, altánok, 2 pieskoviská, pružinové
hojdačky, lanová pyramída, hrazda, kladinky, vláčik. Areáli je doplnený dopravným
ihriskom, bazénom, ponúka deťom prostredie pre otužovanie, pohybové a vzdelávacie
aktivity.
Projekty a programy školy: Metamorfózna didaktika - zážitkové učenie, Eko stopa –
environmentálna výchova, Srdce na dlani – prosociálny program. Dopravné ihrisko – projekt
– Dopraváčik, aktivity sú zamerané na rozvoj psychomotorických kompetencií detí,
s využívaním množstva detských dopravných prostriedkov, motiváciou viesť deti k ochrane
zdravia a k bezpečnosti na cestách. Projekt IKT - zameraný na problematiku integrácie
digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní. Realizujeme hipoterapiu s Farmou Gazdáčik - jazda na poníkoch, zdravý životný štýl – otužovanie /bazén/, sezónne činnosti.
Oboznamovanie s anglickým jazykom, plavecký a lyžiarsky kurz. Celoročná spolupráca
s Harry Teater – Divadlo pod balkónom.
Aktivity : v spolupráci s rodinou a ZŠ Ďumbierska počas celého školského roka – spoločná
hodina deti MŠ a ZŠ I. ročník, spoločné kultúrne a športové aktivity, Občianskou Radou
obvodu Rudlová- Sásová, so Spoločnosťou predškolská výchova, OMEP, Mestskou políciou,
OR a Krajským riaditeľstvom policajného zboru, H a PZ Banská Bystrica, TC Baseline
Banská Bystrica. a iní.
24. Materská škola, Magurská 14, Banská Bystrica, www.msmagurska.sk
Lokalita: v mestskej časti Sásová
Prevádzková doba : 6,30 h – 17,00 h
Počet tried: MŠ je 4 triedna, heterogénne triedy
Profilácia: v rámci odpoludňajších činností prebieha jedenkrát do týždňa výuka anglického
jazyka, materská škola sa zameriava na športové aktivity v rámci výchovno-vzdelávacieho
procesu, voľnočasové športové aktivity – v letných mesiacoch realizuje športové odpoludnia
spolu s rodičmi, zdravotná výchova – správny vývin pohybového aparátu (projekt Evička nám
ochorela) predplavecká príprava 2 x ročne, kurz lyžovania, kurz korčuľovania, tenisová
prípravka, výlety do prírody, škola v prírode, pravidelné návštevy knižnice, návštevy
prírodovedného múzea a galérie Dominika Skuteckého. Ponuka materskej školy - spolupráca
so súkromnou umeleckou školou Lavuta – spoluorganizovanie kultúrnych podujatí –
koncerty, spevácky krúžok, tanečný krúžok, spolupráca so Základnou školou Pieninská, so ZŠ
Sitnianska, s Policajným zborom Slovenskej republiky.
Materská škola spolupracuje s Farmou Gazdáčik v rámci hipoterapie, so SAŽP so sídlom
v Banskej Bystrici a spolu s ňou realizuje Projekt zameraný na environmentálnu výchovu
v úzkej spolupráci deti – rodičia – zamestnanci materskej školy. Materská škola má
vypracovaný projekt v oblasti dopravnej výchovy, v rámci ktorého realizuje výchovnovzdelávacie aktivity na priľahlom dopravnom ihrisku.

25. Materská škola, Karpatská 3, Banská Bystrica, www.mskarpatska.sk
Lokalita: v mestskej časti Sásová
Prevádzková doba : 6,30 h – 17,00 h
Počet tried: MŠ je 6 triedna, zvyčajne homogénne triedy
Profilácia: Školský vzdelávací program našej MŠ s názvom „ Detská záhrada“ vychádza
z tvorivo – humanistickej koncepcie výchovy. Zameranie máme na environmentálnu
výchovu, uplatňujeme prvky tvorivej dramatiky a prvky alternatívnej pedagogiky„ Krok

za krokom“. Našim cieľom je osobnostný rozvoj dieťaťa, aby bolo pripravené na vstup so ZŠ.
Realizujeme projekt na rozvoj emocionálnej inteligencie „ KOZMO a jeho dobrodružstvá“.
Ďalšie aktivity, ktoré poskytujeme v rámci pobytu dieťaťa v MŠ sú: anglický jazyk,
hipoterapia, lyžiarsky, plavecký kurz, škola v prírode a aktivity podľa aktuálnej ponuky.
Zúčastňujeme sa výtvarných súťaží tanečných a športových podujatí. Spolupracujeme
so spoločnosťami SPV, OMEP, PG fakultou UMB v Banskej Bystrici, s NAPAN,
zúčastňujeme sa ponúk vzdelávacích programov Stredoslovenského múzea v Banskej
Bystrici, spolupracujeme s Agentúrou životného prostredia v Banskej Bystrici a Štátnou
ochranou prírody, ZŠ Pieninská, ZŠ Sitnianska, Verejná knižnica M. Kováča, Mestská
polícia, HaPZ, Divadlo pod balkónom.
26. Materská škola, Strážovská 3, Banská Bystrica, www.msstrazovska3.edupage.org
Lokalita: v mestskej časti Sásová
Prevádzková doba : 6,30 h – 17,00 h
Počet tried: MŠ je 6 - triedna, heterogénne aj homogénne triedy podľa zoskupenia detí.
Profilácia:
Poslanie materskej školy napĺňame prostredníctvom Školského vzdelávacieho programu
„Vstúpte do našej záhradky, vyrastú z Vás krásne kvietky“. Zameriavame sa
na komplexný rozvoj osobnosti dieťaťa tak, aby bolo pripravené na školské vzdelávanie
a ďalší život v spoločnosti.
Prostredníctvom preventívneho projektu „KOZMO a jeho dobrodružstvá“ uplatňujeme
inovatívne metódy so zameraním sa na rozvoj emocionálnej inteligencie, prosociálneho
správania, spolupráce, empatie a predchádzaniu násilného správania.
Uplatňovaním metodiky „Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina“
umožňujeme deťom predškolského veku spoznávať hláskovú štruktúru v hovorenej reči,
bez poznania písmen.
Ďalej sa zameriavame na environmentálnu výchovu. Deti vedieme k zdravému životnému
štýlu, cieľavedome a systematicky rozvíjame kompetencie poznávania elementárnych
zákonitostí života na Zemi a prírodných javoch, utvárame emocionálne bohatý vzťah
a ochranárske postoje k prírode a životnému prostrediu. Prostredníctvom zážitkového učenia,
tvorivej dramatiky, pokusov a experimentovania, priameho pozorovania a bádania rozvíjame
u detí prírodovednú gramotnosť. Zapájame sa a do projektov, ktorých cieľom je prehĺbiť si
vedomosti a posilniť zručnosti v oblasti environmentálnej výchovy s možnosťou aplikácie
s praktickými formami osvojovania si nových informácii, postojov a zručností. Využívame aj
návštevy prírodovedného múzea v Tihányiovskom kaštieli, Meteorologickej stanice,
v spolupráci so Štátnymi lesmi Banská Bystrica lesnú pedagogiku
Zvýšenú pozornosť venujeme rozvoju pohybových zručností a schopností, dbáme na dostatok
pohybových aktivít v interiéri /máme vlastnú dobre vybavenú telocvičňu/ ale aj priestranný
areál MŠ a športoviská v jej okolí. V mesiaci jún organizujeme týždeň športu.
Zúčastňujeme sa výtvarných súťaží, tanečných prehliadok, športových podujatí.
Spolupracujeme s Verejnou knižnicou M. Kováča, so ZŠ Sitnianska. Každoročne realizujeme
logopedickú a očnú depistáž pre prihlásené deti v MŠ, pre predškolákov orientačné testy
školskej zrelosti v spolupráci s CPPPaP. Spolupracujeme s Mestskou políciou, HaPZ,
Divadlom pod balkónom.
Spolu s deťmi uskutočňujeme rôzne aktivity, tvorivé dielne, podľa situácie aj s rodičmi pri príležitosti
Halloweenu, Vianoc a Veľkej noci, fašiangový karneval.

Počas prevádzky materskej školy ponúkame podľa aktuálnych možností a záujmu zákonných
zástupcov detí kurzy lyžovania, plávania, oboznamovanie sa s anglickým jazykom
v spolupráci odbornými inštitúciami.

27. Materská škola, Tatranská 63, Banská Bystrica, https://ms-tatranska-63.webnode.sk/
Lokalita: v mestskej časti Sásova
Prevádzková doba : 6,30 h – 17,00 h
Počet tried: MŠ je 6 triedna, homogénne a heterogénne triedy .
Profilácia: Materská škola vytvára priestor pre tvorivú, kreatívnu prácu, aby všetky deti
v materskej škole boli šťastné. Aby si z materskej školy odniesli čo najviac poznatkov, ktoré
dokážu aplikovať v bežnom živote.
Naša materská škola sa nachádza na najväčšom banskobystrickom sídlisku Sásová. Aj keď je
zo všetkých strán obklopená panelovými domami, len pár metrov od nich sa začína Národný
park Nízke Tatry. Okolitá príroda sa stáva pre naše deti zdrojom poznávania, inšpirácie,
pohybového vyžitia v každom ročnom období. Preto často využívame krásne prírodné zákutia
na formovanie pozitívneho vzťahu detí k prírode a utváranie environmentálneho cítenia.
Na sídlisku sú vybudované rôzne športové ihriská, ktoré tiež využívame. Lebo si
uvedomujeme, že pohyb ide ruka v ruke so zdravím a celkovou pohodou. Ak mu detí
prídu na chuť už v materskej škole, po zvyšok života naň nedajú dopustiť. Či už sa športu
budú venovať aktívne ako profesionálni športovci, alebo len pre svoju duševnú pohodu
a relax. Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí, rozvíja schopnosti a zručnosti
a utvára predpoklady na ďalší stupeň vzdelávania. Zameriava sa na praktické a manuálne
zručnosti vo výtvarných a pracovných aktivitách, aby deti používali kreativitu
na sebavyjadrenie. Zážitkové učenie je pre detí neodmysliteľnou súčasťou každého dňa
a prínosom do života. Umožňuje rozvoj prirodzených talentov účasťou detí
na výtvarných, speváckych a športových súťažiach, posilňuje ich sebadôveru, sebapoznanie
a v záujme ich budúcnosti ich vychováva k všestrannosti, prispôsobivosti, tvorivej a osobnej
zodpovednosti. Spoločne pripravujeme aktivity, pri ktorých môžu deti samostatne bádať,
skúmať, riešiť rôzne problémy. Každý rok
v júni organizujeme pre deti akciu pod názvom
"Noc v materskej škole".
Krúžok: anglický jazyk
Organizujeme: plavecký, lyžiarsky kurz, výlety, exkurzie, oslavy na školskom dvore
Spolupracujeme so súkromným centrom CPPP, knižnicou M. Kováča, mestskou políciou,
základnými školami, SOŠ Pod Bánošom, divadlami, Tenisovým klubom a školou TC
BASELINE, futbalovou školou M. Hamšíka, OMEP-om.
Škola je zapojená v projekte Zelená škola, Zeleninkové šialenstvo - prevencia detskej obezity,
preventívny program KOZMO a jeho dobrodružstvá
28. Základná škola s materskou školou Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica
Lokalita: Centrum mesta
Prevádzková doba: 6,30 h – 16,30 h
Počet tried: MŠ je dvojtriedna, heterogénne triedy
Profilácia: Materská škola je od 1. 9. 2018 súčasťou Základnej školy s materskou školou
Jána Bakossa, Bakossova 5, Banská Bystrica. Materská škola je bezbariérová. Poskytuje
deťom diétne stravovanie - šetriaca diéta, bezlepková diéta a diéta pri diabetes.
Materská škola sa nachádza v tichom prostredí, blízko centra mesta Banská Bystrica.
Súčasťou materskej školy je školský dvor, ktorý poskytuje deťom dostatok príležitosti
na rozvoj pohybových zručností, na realizáciu rôznych edukačných aktivít, ako aj
na rozvíjanie a upevňovanie kamarátskych vzťahov. Uplatňujeme inovačné metódy a formy
práce, zážitkové a príbehové učenie, v obidvoch triedach pracujeme s interaktívnou tabuľou.
Pri každodenných činnostiach je pre nás dôležitá spolupráca so základnej školou.
Keďže je materská škola situovaná blízko centra mesta, do výchovno-vzdelávacej činnosti
začleňujeme aj exkurzie a návštevy kultúrnych inštitúcií.

Naša materská škola je prvou Technickou materskou školou v Banskej Bystrici. Projekt
Technika hrou v predprimárnom vzdelávaní je zameraný na polytechnickú výchovu detí
predškolského veku.
Spolupracujeme s:
- Divadlami - Bábkové divadlo na Rázcestí; divadlo Babadlo, divadlo NELINE
- Verejnou knižnicou Mikuláša Kováča – Oddelenie pre deti;
- Hvezdárňou Banská Bystrica;
- Magica Academy – výučba anglického jazyka;
- Keramika – Marek Novotňák – tvorivá keramika s hlinou;
- Thurzovým domom - tvorivé dielne;
- športovými klubmi.
Ďalšie aktivity MŠ: Bábkové predstavenia podľa ponuky, Jesenné tvorivé dielne pre rodičov
a deti, Zvyky a ľudové tradície - Mikuláš, Na Luciu, Vianočná tvorivá dielnička pre rodičov
a deti, Vianočné trhy, Vianočný Betlehem, Fašiangy, Karneval v MŠ, Deň rodiny – kde
spájame oslavy dňa mamičiek, oteckov a detí. Veľkonočné vajíčko maľované a pod.
Zúčastňujeme sa výtvarných súťaží – Vesmír očami detí, Dúhový kolotoč, Banskobystrická
paletka, Žitnoostrovské pastelky a iných zaujímavých aktivít, vhodných pre deti
predprimárneho vzdelávania.
29. Základná škola s materskou školou, Radvanská 1, Banská Bystrica
Lokalita: Radvaň
Prevádzková doba: 6,30h – 16,30 h
Počet tried: MŠ je trojtriedna, heterogénne triedy
Profilácia: Materská škola je novootvorená v zrekonštruovaných priestoroch Základnej
školy, Radvanská 1, Banská Bystrica so samostatným vchodom, ale súčasne i neoddeliteľnou
súčasťou základnej školy.
Triedy sú vybavené novým nábytkom spĺňajúci kritériá EÚ. Súčasťou MŠ je školský dvor,
vybavený certifikovanými hernými prvkami a pieskoviskami, ktoré slúžia výlučne pre deti
MŠ a tým poskytuje deťom dostatok príležitostí na rozvoj pohybových zručností ako
i realizáciu rôznych edukačných aktivít a upevňovanie kamarátskych vzťahov.
Naším cieľom je zamerať sa na zdravý fyzický a psychický vývoj detí, na individuálny prístup
ku každému dieťaťu, na rozvoj komunikatívnych schopností a spoluprácu s rodinou,
základnou školou i širokou verejnosťou.
Pri rozvíjaní kľúčových kompetencií detí uplatňujeme v edukačnom procese progresívne
metódy a formy práce, ako je zážitkové učenie, inscenačné a rolové hry, dramatizáciu, tvorivú
dramatiku, experimenty, pokusy, priame pozorovanie.
Vízia MŠ: Šťastné dieťa, ktoré je pripravené na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.
Ďalšie aktivity MŠ:
Bábkové predstavenia podľa ponuky, tvorivé dielne pre rodičov a deti „Vianoce prichádzajú“,
Mikulášske predstavenie, Vianočná besiedka pre rodičov, Karneval pre deti, Deň matiek,
MDD, Rozlúčka s predškolákmi, krúžok anglického jazyka, lyžiarsky kurz, plavecký kurz.
Krúžkovú činnosť je možné realizovať pre deti od 5 rokov.

