ZŠ s MŠ HERTNÍK
ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM

„ VESELÉ HVIEZDIČKY“

CIELE VÝCHOVA A VZDELÁVANIA

Cieľom predprimárneho vzdelávania v našej materskej škole je dosiahnúť optimálnu sociálnoemocionálnu oblasť, perceptuálno-motorickú a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na
školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.
Získať pozitívne postoje k ochrane a tvorbe životného prostredia, rozvíjať environmentálne
cítenie, utvárať povedomie o tradičnom slovenskom kultúrnom prostredí a uchovávať ľudové
tradície horného Šariša. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie
do skupiny a kolektívu.
Materská škola patrí do sústavy škôl a zabezpečuje predprimárne vzdelávanie ISCED 0.
Predprimárne vzdelávanie dieťa získa absolvovaním predškolského ročníka ŠkVP Veselé
hviezdičky.
Školský vzdelávací program našej materskej školy má názov „ VESELÉ HVIEZDIČKY“.
Školský vzdelávací program vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu, ktorého hlavnou
myšlienkou je:
 podporovať komplexný osobnostný rozvoj dieťaťa,
 aktivizovať a motivovať rozvoj psychomotoriky, poznania, emocionality a sociability,
 rozvíjať tvorivosť a predstavy v každodenných aktivitách,
 pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné kompetencie.
Prostredníctvom ŠkVP sa realizuje plynulou, na seba nadväzujúcou dennou pedagogickou
činnosťou rozvoj osobnostných kvalít dieťaťa v poznaní samého seba, sveta ľudí a kultúry.
Program obsahuje 4 tematické okruhy: JA SOM, ĽUDIA, PRÍRODA, KULTÚRA.
Z obsahového hľadiska sú tematické okruhy zamerané:
JA SOM – na rozvíjanie osobnostných kompetencií, zmyslov, vzťahu dieťaťa k rodine
a k okoliu, na sebapoznanie, sebaprezentáciu, na sociálne, emocionálne, motorické
a kognitívne vnímanie dieťaťa – telesný, duševný , sociálny a emocionálny život.
ĽUDIA – na rozvíjanie sociálnych skúseností a vzťahu ku spoločenstvu ľudí, kontakty
s ďalšími skupinami ľudí, na oboznámenie sa s pracovnými a inými aktivitami ľudí na
rozvíjanie predstáv o miestach, kde ľudia žijú a tvoria, o prostrediach v ktorých sa
nachádzajú, o multikultúre, etnikách, rasách.
PRÍRODA – na rozvíjanie poznanie elementárnych zákonitosti života ne zemi, prírodných
javov, živých i neživých predmetov, na formovanie začiatkov ekologickej kultúry, na
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formovanie pohľadu na svet prírody a vzťahu k prírode, na vytváranie základov svetonázoru
a získanie základných vedomostí o zemi a vesmíre.
KULTÚRA – na rozvíjanie kontaktov dieťaťa so svetom duševných činností ľudí, rozvoja
vnímania a uplatňovania hudobnej, literárnej a výtvarnej kultúry.
Tematické okruhy sa vzájomne prelínajú a dopĺňajú. Plnia sa integrovane v globálnom
a nepretržitom pedagogickom procese.
Každý tematický okruh zahŕňa tri vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa:
 perceptuálno-motorickú
 kognitívnu
 sociálno-emocionálnu
Tematické okruhy a vzdelávacie oblasti rozvoja sa interaktívne prepájajú. Sú prostriedkom na
dosiahnutie špecifických cieľov v procesuálnej činnosti.
Vzdelávacie oblasti v sebe zároveň a v rôznej miere zahŕňajú pohybovú, zdravotnú,
poznávaciu, matematicko-logickú, jazykovú, komunikatívnu, etickú, vlasteneckú, dopravnú,
informačnú, hudobnú, výtvarnú, literárnu, pracovnú, environmentálnu, mediálnu výchovu,
výchovu k tvorivosti a oblasť rozvoja predčitateľskej gramotnosti a gramotnosti vo
všeobecnosti.
Do oblasti výchovy a vzdelávania sú integrované prierezové témy, ktoré sa prelínajú vo
všetkých tematických okruhoch s možnosťou plánovania do učebných osnov:
 osobnostný a sociálny rozvoj
 ochrana života a zdravia
 dopravná výchova – výchove k bezpečnosti v cestnej premávke
 environmentálna výchova
 mediálna výchova
 multikultúrna výchova
 výchova k tvorivosti
 informačno-komunikačné technológie
ŠkVP „Veselé hviezdičky“ sa špecializuje na prierezovú tému – environmentálna výchova.
Obsah výchovy a vzdelávania má rámcový charakter, je rozpracovaný v školskom
vzdelávacom programe „ Veselé hviezdičky“ na podmienky našej materskej školy.
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ZAMERANIE ČINNOSTI MATERSKEJ ŠKOLY
Materská škola poskytuje deťom predprimárne vzdelávanie – ISECED 0.Naším úsilím je
poskytnúť kvalitné vzdelanie predpísané štátnym vzdelávacím programom.
Cez ŠkVP vzhľadom k polohe našej MŠ, blízkosť prírody – lesa, lúk sa zameriavame
a rozvoj environmentálnej výchovy.
Cieľom environmentálnej výchovy je utvárať kladný vzťah k prírode prostredníctvom
poznávacích vychádzok po okolí, vštepovať vzťah a ochranárske postoje k prírodnému
prostrediu.
Aktivity environmentálnej výchovy – realizované cez vychádzky, ročné obdobia
v jednotlivých mesiacoch školského roka.
Názov aktivity

Realizácia

Turistické vychádzky do blízkeho okolia –
Rybník
Farebný svet stromov – pozorovať stromy
počas rok - listy, kvety, plod
Poklady zeme – výstava ovocia a zeleniny

- v jednotlivých ročných obdobiach

Poklady lesa – výstava lesných plodov
(listy, plody)
Môj les v škôlke – pozorovať rast ihličnanov

- jesenné obdobie

Môj priateľ les –
a) zvieratká v lese – zimné úkryty,
starostlivosť o zvieratká
b) od semienka ku dreveným hračkám
– stromy
c) čisto doma, čisto v lese – čistý
vzduch, voda príroda
Čarovný les - zvládnuť turistickú
vychádzku k lesu
Kamienky a rastlinky – určiť rozdiel medzi
živou a neživou prírodou
Môj kvet – starostlivosť o náš kvet, rastieme

- celoročná aktivita

- celoročná aktivita
- jesenné obdobie

- jesenné obdobie

- celoročná aktivita
- celoročná aktivita
- celoročná aktivita

spolu
Čo potrebujú kvety – vedieť sa postarať
o kvety
Šťastnú cestu vtáčiky – rozhovor
a pozorovanie počas vychádzky (odlet do
teplých krajín)

- celoročná aktivita
- jesenné obdobie
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Kalendár počasia – aké bude počasie ?

- celoročná aktivita

Kvapôčkový kolotoč – význam vody

- celoročná aktivita

Kvapka – pozorovanie rybníka, život
v rybníku
Zdravá príroda – starať sa o čistotu okolia
MŠ počas celého šk. roka (zbieranie
odpadkov
Jesenné upratovanie šk. dvora (zbieranie
šušiek)
Kŕmenie vtákov – starostlivosť o vtáčiky
(cez zimné obdobie)
Domček pre vtáčikov – zhotoviť domček
pre vtáčiky
Cencúle – vnímať a pozorovať krásu
zasneženej krajiny
Metelica – pozorovať sneženie, vedieť prečo
sneží

- celoročná aktivita

Snehuľkovia – oboznámiť sa so snehom
a jeho vlastnosťami
Zimná športová olympiáda – hry so
snehom, stavanie výtvorov zo snehu
Krajina snehu a ľadu – vyhľadávať v okolí
zmeny, ktoré nastali vplyvom počasia (sneh
sa topí, prvé jarné kvety)
Jarné upratovanie šk. dvora - (zbieranie
odlomených konárikov zo stromov)
Záhradky – pozorovať a slovne komentovať
rozkvitnuté záhrady v okolí MŠ
Jarné kvety – na vychádzke pozorovať prvé
jarné kvety a slovne ich pomenovať – spojiť
kvety so známou naučenou básničkou
Vitajte kamaráti – rozhovor a pozorovanie
počas vychádzky (prílet vtáčikov z teplých
krajín)
Čo do prírody nepatrí – pocítiť potrebu
starať sa o prírodu a žiť v nej, urobiť
poriadok na šk. dvore. Pozberať odpadky
a hodiť ich do smetných košov.
Hmyz, chrobáčiky aké ste ? – rozhovorom
a pozorovaním počas vychádzky (nájsť
chrobáčiky v tráve), rozlišovať, ktoré sú
užitočné a ktoré škodlivé.

- zimné obdobie

- jesenná a jarná aktivita

- jesenné obdobie
- zimné obdobie
- zimné obdobie
- zimné obdobie
- zimné obdobie

- zimné obdobie
- zimné obdobie

- jarné obdobie
- jarné obdobie
- jarné obdobie

- jarné obdobie

-celoročná aktivita

-jarné obdobie
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Život v lese a pri vode – turistická
vychádzka na Rybník, pozorovať
a rozhovorom poznávať hmyz a všetko čo
žije pri a v Rybníku.
Domáci ekológ – pracovné listy na danú
tému:
a) Úcta k životu
b) Voda
c) Energia
d) Spotrebný tovar
e) Ovzdušie
f) Odpady a druhotné suroviny
g) Hluk
h) Strava a zdravie
i) Elektromagnetický smog
j) Osobný príklad slova
Na výlete – poznať pekné miesta, krásy
prírody, Slovenska.

- jarné obdobie

- celoročná aktivita

- jarné obdobie

CHARAKTERISTIKA A ORGANIZÁCIA PREDPRIMÁRNEHO VZDELÁVANIA
Naša materská škola je spojená so ZŠ – ako právny subjekt.
Materská škola je postavená pri hlavnej ceste, ale obklopená zeleňou, s rozsiahlym školským
dvorom. Naša MŠ je dvojtriedna, s celodennou prevádzkou, s kapacitou detí, s 4 učiteľkami
a jedálňou. Poloha MŠ poskytuje deťom prostredie pre zdravý telesný a psychický vývin.
Na predprimárne vzdelávanie sú prijímané deti od 3 do 6 rokov. Prednostne sa prijímajú deti,
ktoré dovŕšili 5. rok veku, deti s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,
s dodatočne odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky a deti zamestnaných
rodičov. Deti sa do MŠ prijímajú na začiatku školského roka, alebo v priebehu školského
raka, pokiaľ je voľná kapacita miest.
MŠ úzko spolupracuje s rodičmi detí, sú organizovaní v ZRŠ, ktoré zasadá 2-krát podľa
potreby MŠ.
MŠ spolupracuje s OcÚ, so ZŠ a dobrovoľnými organizáciami v obci. MŠ organizuje výlety,
exkurzie, a iné aktivity, len so súhlasom zákonných zástupcov dieťaťa a po dohode so
zamestnávateľom.
Mgr. Juliana Gerčáková, zást. riad. ZŠ pre Mš
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