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1. Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania
Hlavným cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu
perceptuálno – motorickú, kognitívnu a sociálno – emocionálnu úroveň
ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.
Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do
skupiny a kolektívu.
Hlavnou myšlienkou ŠVP DIEŤA A SVET je :
 Podporovať komplexný osobnostný rozvoj dieťaťa
 Aktivizovať a motivovať rozvoj psychomotoriky, poznania,
emocionality a sociability
 Pomôcť dieťaťu formovať vlastnú jedinečnosť a životné
kompetencie
Program je integrovaný do štyroch tematických okruhov:





Ja som
Ľudia
Príroda
Kultúra

Tematické okruhy sa vzájomne dopĺňajú a každý z nich zahŕňa tri
vzdelávacie oblasti:
- perceptuálno – motorickú
- kognitívnu
- sociálno-emocionálnu
ŠVP určuje vzdelávacie štandardy, ktoré sú kritériom pre úroveň
zvládnutia vedomostí a zručností.

2. Profil absolventa
Absolvent predprimárneho vzdelávania je pripravený na vstup do
primárneho vzdelávania a na ďalší aktívny život v spoločnosti
Profil absolventa je koncipovaný prostredníctvom kľúčových kompetencií
dieťaťa.
a/ psychomotorické
b/ osobnostné /intrapersonálne/
-základy sebauvedomenia
-základy angažovanosti
c/ sociálne / interpersonálne/
d/komunikatívne
e/kognitívne
-základy riešenia problémov
-základy kritického myslenia
-základy tvorivého myslenia
f/ učebné
g/ informačné
3. Zameranie Materskej školy
- uplatňovať kvalitné predprimárne vzdelanie
- podporovať osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálnoemocionálnej,intelektuálnej, telesnej,morálnej, estetickej, rozvíjať
schopnosti a zručnosti, utvárať tak predpoklady na ďalší stupeň
vzdelávania
- rešpektovať potreby a záujem dieťaťa
- podporovať individuality a jedinečnosť dieťaťa
- dať deťom príležitosť zmysluplne a šťastne prežiť detstvo,v ktorom
nechýba láska, istota a harmónia
- získať veku primeranú fyzickú schopnosť, úctu k svojmu telu
a zdraviu, rozvíjať sebavedomie, sebaistotu, sebakontrolu
a regulovať svoje správanie
- získať a posilňovať kladný vzťah a úctu k rodine, ľudským právam,
kultúre a umeniu
- podporovať a rozvíjať nadanie detí aj v krúžkových činnostiach
- získať a rozvíjať vzťah k živej a neživej prírode a formovať
začiatky ekologickej kultúry

