
Súkromná špeciálna materská škola    
„OČKO“„OČKO“

Slnečná 34, 974 04 Banská Bystrica



KTO SMEKTO SME

Súkromná špeciálna materská škola „OČKO“ zaradená do siete 
škôl a školských zariadení 1.09.2009 a poskytujúca predprimárne 
vzdelávanie deťom so zdravotným znevýhodnením
cieľovou skupinou SŠMŠ sú najmä deti so zrakovým postihnutím 
– s poruchami binokulárneho videnia 
v súčasnosti poskytujeme predprimárne vzdelávanie 32 deťom   v súčasnosti poskytujeme predprimárne vzdelávanie 32 deťom   
v štyroch triedach, v ktorých sú deti rozdelené podľa kritéria 
veku (2 triedy pre 3-4 ročné deti a dve triedy pre 5-6 ročné 
deti)



PROSTREDIE SŠMŠPROSTREDIE SŠMŠ

budova SŠMŠ situovaná v príjemnom a pokojnom prostredí 
sídliska Fončorda
veľký areál plný zelene, vlastné ihrisko s preliezkami, 
pieskovisko
interiér ladený v príjemných farbách a doplnený 
fotografiami z rôznych podujatí a akcií SŠMŠfotografiami z rôznych podujatí a akcií SŠMŠ
triedy vybavené novým nábytkom a poskytujúce množstvo 
motivujúcich podnetov pre deti
zásoba rôznorodých pomôcok prispievajúcich k realizácii 
plnohodnotnej a kreatívnej edukačnej činnosti smerujúcej 
k naplneniu nášho poslania- edukačný proces je hrou



ČO PONÚKAMEČO PONÚKAME
kolektív kvalifikovaných a vysoko erudovaných zamestnancov

- učiteľky so špeciálno-pedagogickým vzdelaním
- zdravotný personál: ortoptické sestry
- odborní zamestnanci: logopedička, psychologička,     

špeciálny pedagóg
vlastné stravovacie zariadenie
vlastnú telocvičňu s príslušenstvom
vlastné stravovacie zariadenie
vlastnú telocvičňu s príslušenstvom
animoterapiu (canisterapia, hipoterapia)
krúžkovú činnosť: „Prvé anglické slovíčka“, „Prírodovedný 
krúžok“, „Hudobno-pohybový krúžok“, „Loptové hry“, „Tvorivé 
dielničky“



ČO VYUŽÍVAME PRI ČO VYUŽÍVAME PRI 
ČINNOSTI S DEŤMIČINNOSTI S DEŤMI

interaktívna tabuľa v každej triede
edukačné softvéry a programy pre deti predškolského veku, 
internetové portály
kreatívne pomôcky pre pleoptické cvičenia
bábka Adamka v rámci projektu Adamko – hravo a zdravobábka Adamka v rámci projektu Adamko – hravo a zdravo
pracovné zošity z oblasti rozvoja poznania, grafomotoriky,  
matematických predstáv a jazykovej výchovy



„ČO TIE OČKÁ VIDIA“„ČO TIE OČKÁ VIDIA“

názov ŠkVP odvodený od druhu zdravotného 
znevýhodnenia detí
štyri tematické okruhy: Ja som, Ľudia, 
Príroda, Kultúra
každý mesiac hlavná téma rozdelená do každý mesiac hlavná téma rozdelená do 
štyroch podtém
zameranie na rozvoj všetkých kompetencií
rešpektovanie špecifík vyplývajúcich zo 
znevýhodnenia detí
prihliadanie na zásadu prevencie, korekcie, 
kompenzácie a reedukácie zraku 



AKTIVITY A AKCIE AKTIVITY A AKCIE 
SŠMŠSŠMŠ

� Deň polície
� Deň dobrovoľníctva
� Týždeň zdravej výživy
� Šarkaniáda

� Vianočná besiedka
� Fašiangový karneval
� Deň matiek

� Týždeň zdravej výživy
� Šarkaniáda
� Návšteva domova dôchodcov
� Návšteva knižnice
� Halloweenské tekvice
� Návšteva Mikuláša
� Čokoláda pod vianočným  

stromčekom

� Deň matiek
� Lyžiarsky výcvik
� Plavecký výcvik
� Športové akcie
� Deň otvorených dverí
� Rozlúčka s predškolákmi



FOTOGALÉRIAFOTOGALÉRIA
DEŇ POLÍCIE

DNI DOBROVOĽNÍCTVA



TÝŽDEŇ ZDRAVEJ 
VÝŽIVY

PLAVECKÝ VÝCVIK

NÁVŠTEVA DOMOVA 
DOCHODCOV



HALLOWEEN

TVORIVÉ 
ČINNOSTI 



MIKULÁŠ FAŠIANGOVÝ KARNEVAL



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ


