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Výňatok zo Školského vzdelávacieho programu MŠ Borová,
úplné znenie je rodičom k dispozícii v priestoroch MŠ:
Školský vzdelávací program je základným dokumentom školy, podľa ktorého sa
uskutočňuje výchova a vzdelávanie v školách podľa školského zákona. Školský vzdelávací
program vydáva riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy a v rade školy.
Školský vzdelávací program musí byť vypracovaný v súlade s princípmi a cieľmi výchovy
a vzdelávania podľa zákona č. 188/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.
z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a s príslušným štátnym
vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách.
Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej
kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-emocionálnej úrovne, ako základu na školské
vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti, t.z. viesť deti tak, aby na konci svojho
predškolského obdobia boli jedinečnou a relatívne samostatnou osobnosťou, schopnou
zvládnuť, pokiaľ možno aktívne a s osobnostným uspokojením také nároky života, ktoré sú na
ne bežne kladené a zároveň aj tie, ktoré ho v budúcnosti nevyhnutne očakávajú..
Našim hlavným cieľom je, aby dieťa na konci predškolského obdobia v rozsahu
svojich osobnostných predpokladov získalo veku primeranú fyzickú, psychickú a sociálnu
samostatnosť a základy, ktoré sú dôležité pre jeho ďalšiu vzdelávaciu činnosť- učenie a pre
vlastný život.
Vymedzenie vlastných cieľov a poslania výchovy a vzdelávania:
-

-

umožňovať deťom vnímať krásy prírody, hodnotiť prírodné prostredie, zdôvodňovať
význam prírodného prostredia na základe pozorovania a zážitkov z prírody, rozvíjať pri
tom estetické cítenie detí
posilňovať u detí ohľaduplnosť a zodpovednosť človeka k prírode, k životnému
prostrediu, voči sebe a druhým
rozvíjať aktívny vzťah k ochrane prírody a celého životného prostredia
rozvíjať emocionálny vzťah k prírode
rozširovať elementárne poznatky o zdravom životnom štýle, rozvíjať u detí návyky
súvisiace so zdravým životným štýlom, vrátane využitia zdravej výživy
aktívne sa zapájať do aktivít podporujúcich zdravý životný štýl
vytvárať podmienky pre zdravý fyzický vývin detí, podporovať pohybovú aktivitu detí
rozvíjať u detí vzťah k ľudovým zvykom a tradíciám, podnietiť záujem detí o tradičné
remeslá
orientovať sa na osobnostný rozvoj detí v sociálno-emocionálnej, intelektuálnej,
somatickej, morálnej a estetickej oblasti
naučiť sa rešpektovať všeľudské etické hodnoty

Učebnými osnovami školského vzdelávacieho programu (ŠVP) sú vzdelávacie
štandardy štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských
školách.
Učebné osnovy má naša materská škola vypracované v podobe mesačných obsahových
celkov a týždenných podtém.
V čase letných prázdnin sa výchovno-vzdelávacia činnosť plánuje a realizuje formou voľných
hier a činností podľa výberu detí.

Obsahové celky ŠVP
MESIAC

OBSAHOVÝ CELOK

SEPTEMBER

DOMA A V MŠ

OKTÓBER

JESEŇ PANI BOHATÁ

NOVEMBER

ŽIJEME ZDRAVO

DECEMBER

ČAS VIANOČNÝ

JANUÁR

ZIMNÉ RADOVÁNKY

FEBRUÁR

FAŠIANGOVÉ
ZABÁVANIE

MAREC

JARNÉ PREBÚDZANIE

APRÍL

DOTKNI SA ZEME

MÁJ

MOJA RODINA

JÚN

LETNOU KRAJINOU

TÉMA
Ja a moji kamaráti
Môj deň v MŠ
Každá vec má svoje miesto
Bezpečne v MŠ a okolí
Poklady zo záhrady
Poklady z prírody
Jeseň hýri farbami
Jesenná príroda a zvieratá v nej
Na návšteve u babičky a dedka
Moje telo, moje zúbky
Moje zmysly
Chráňme si svoje zdravie
Žijeme zdravo
Čakanie na Mikuláša
Predvianočná nálada
Vianoce prichádzajú
Začína nový rok
Stopy v snehu
Zimné radovánky
Predmety a ich vlastnosti
Z rozprávky do rozprávky
Fašiangový karneval
Pracovné profesie
Kamarátka kniha
Príroda sa prebudila
Poznaj a chráň prírodu
Veľká noc
Vesmír a naša Zem
Nezničme si našu Zem
Od semienka k rastlinke
Zvieratá a ich mláďatá
Mamička má sviatok
Prírodná lekáreň
Život pri vode
Dopravné prostriedky
Moja vlasť, môj domov
Týždeň detskej radosti
Exotické zvieratá
Farebné pozdravy leta
Dovidenia škôlka milá

