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Tento Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání odpovídá Rámcovému vzdělávacímu 

programu pro předškolní vzdělávání. 
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1 Identifikační údaje  

1.1 Název školního vzdělávacího programu  

NÁZEV ŠVP:  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM:  RVP PV  

MOTIVAČNÍ NÁZEV:  Otevíráme dveře do světa poznání  

1.2 Údaje o škole  

NÁZEV ŠKOLY:  Mateřská škola Přerov, U tenisu 2  

SÍDLO ŠKOLY:   U tenisu 2, Přerov, Přerov I - Město, PSČ 75002  

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:  Bc. Michaela Gálíčková  

ZPRACOVATELÉ PROGRAMU: členové pedagogické rady 

KONTAKT:    

e-mail:  reditelka@msutenisu.cz,  

web: www.msutenisu.cz  

telefon: 581331581, mobil 602116463  

IČ:  60782200  

RED-IZO:  600145786  

Odloučené pracoviště: Mateřská škola Henčlov, Zakladatelů 9  

e-mail:  henclov@msutenisu.cz  

web: www.msutenisu.cz 

telefon: 581332402 

IZO mateřské školy: 107 631 539/02  

IZO školní jídelny - výdejny: 120 200 481/02  

Ředitelka: Bc. Michaela Gálíčková, jmenována s účinností od 6. října 2003  

mailto:henclov@msutenisu.cz
http://www.msutenisu.cz/
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1.3 Zřizovatel  

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   Statutární město Přerov  

ADRESA ZŘIZOVATELE:   Přerov, Přerov I – Město, Bratrská 34, PSČ 750 11, okres Přerov  

KONTAKTY:  581268111 

IČ: 00301825  

1.4 Platnost dokumentu  

ČÍSLO JEDNACÍ: MSUT/459/18 

PLATNOST DOKUMENTU OD:  1. 9. 2018 

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ:  29. 6. 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

................................................                                             .................................................  

            ředitel školy                                                                            razítko školy   

      Bc. Michaela Gálíčková  
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2 Obecná charakteristika školy  

2.1 Základní údaje  

Kapacita školy: max. 100 dětí, 4 třídy, 8 učitelek, 4 provozní pracovníci 

Umístění školy v obci:  na okraji města nebo obce  

Druh provozu školy:  celodenní  

Velikost školy:  51 a více (velká škola),  

Počet školních budov:  2 - 5 neprovázaných  

Venkovní areál školy:  oplocený komplex budov, zahrada/park  

 

Odloučené pracoviště Henčlov  

Kapacita školy: max. 25 dětí, 1 třída, 2 učitelky, 1 provozní pracovnice 

Umístění školy v obci:  v centru města nebo obce  

Druh provozu školy:  celodenní  

Velikost školy:  21 - 50 (malá škola),  

Počet školních budov:  jedna  

Venkovní areál školy:  oplocený komplex budov, zahrada/park 
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3 Podmínky vzdělávání  

3.1 Věcné podmínky  

Dostatečně velké prostory.  

Nábytek i ostatní vybavení je přizpůsobeno antropometrickým požadavkům.  

Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku.  

Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně brát.  

Děti se svými výtvory podílejí na výzdobě interiéru budovy.  

Zahrada svým vybavením umožňuje rozmanité pohybové a další aktivity.  

Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle 

platných předpisů.    

Máme v plánu v Mateřské škole U tenisu dle finančních, organizačních, personálních a časových 

možností změnit či zlepšit:   

 vymalování  

 oprava balkonů  

 obložení schodiště  

 vybavení šaten novým nábytkem  

 zvyšovat kvalitu vzdělávání zaváděním moderních technologií  

 revitalizace zeleně v prostorách školní zahrady  

 dovybavit zahradu novým herním prvkem 

 dovybavení školní zahrady multifunkční plochou pro míčové hry  

 dovybavit třídu hračkami a učebními pomůckami pro děti od 2 do 3 let 

Máme v plánu v Mateřské škole Henčlov dle finančních, organizačních, personálních a časových 

možností změnit či zlepšit:   

 obnovování stavebnic a školních pomůcek  

 nátěr herních prvků školní zahrady  

 dovybavit školní zahradu venkovní učebnou 

 oplocení prostor pod schodištěm 

 vymalování 

 dovybavit třídu hračkami a učebními pomůckami pro děti od 2 do 3 let 
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3.2 Životospráva  

Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava.  

Děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin v podobě nápojového automatu na vodu. 

Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány doporučené intervaly.  

Je zajištěn denní rytmus a řád.  

Pobyt venku respektuje doporučenou délku.  

Je respektována individuální potřeba aktivity a spánku.    

Stravování  v obou mateřských školách je smluvně zajišťováno se Zařízením školního stravování 

Kratochvílova 30, Přerov. Sestavování jídelníčku pro děti vychází z nutričního doporučení Ministerstva 

zdravotnictví a reaguje na změny aktuálnosti spotřebního koše. Pestrost jídelníčku odpovídá 

soudobým zásadám a trendům výživových doporučení. Děti mladší tří let jsou zařazovány do 

kategorie strávníků 3 – 6 let u vedené v příloze č. 1 vyhlášky o školním stravovaní. 

Děti, kterým pediatr stanovil dietu (bezlepkovou, diabetickou, šetřící), je možno po dohodě se školní 

jídelnou toto stravování zajistit.  

Děti mají zajištěn  pitný režim. K tomuto účelu jsou v každé třídě připraveny podnosy s hrníčky a 

pracovnice výdejny dle zjištění a potřeby připravuje a v průběhu dne doplňuje nádoby s tekutinou. 

Celoročně mají děti k dispozici nápojový automat s čistou vodou. V chladnějších měsících jsou 

přidávány čaje, v teplejších měsících ovocné šťávy. Stejně je zajištěn pitný režim pro děti při pobytu na 

školní zahradě s výjimkou nádoby – uzavřená várnice s regulačním ventilem. Podáváme vodu, aby 

bylo zamezeno příletu bodavého hmyzu.  

Máme zaveden samoobslužný systém. Děti se obsluhují kdykoliv v průběhu dne dle své potřeby a 

učitelky mají za povinnost navíc pobízet děti k pití. Samotný dohled na dodržování pitného režimu 

dětí mají učitelky. Za čistotu hrníčků odpovídají provozní pracovnice.  

Otužování  fyzické je pevně dáno organizací dne dětí. Dětem je poskytnut dostatek volného pohybu 

v prostorách školy i venku. Dopoledne jsou to pohybové aktivity řízené či částečně řízené ve třídě ve 

vyvětrané místnosti, při příznivých podmínkách přenášíme tyto pohybové aktivity na školní zahradu. 

Samozřejmostí je dodržování délky pobytu venku. Odpočinek dětí po obědě ponecháváme půl hodiny 

i u nejstarších dětí pro zklidnění a relaxaci. Potřeba spánku je záležitost individuální.  

Za otužování, přiměřenost větrání a přiměřenost oblékání dětí dle teplotních a povětrnostních 

podmínek odpovídají učitelky. V mateřské škole U tenisu probíhá otužování při kurzech 

předplaveckého výcviku a při využívání brouzdaliště na školní zahradě. Pravidelně jedenkrát týdně 
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navštěvují děti saunu, která má tisíciletou osvědčenou tradici při posilování imunitního systému.  Na 

odloučeném pracovišti v Henčlově preventivně předcházíme respiračním chorobám pobytem v solné 

jeskyni od podzimních do jarních měsíců. 

Vhodná životospráva dětí je zajišťována u všech věkových kategorií a to i s ohledem na děti od 2 let 

věku. 

3.3 Psychosociální podmínky  

Rovnocenné postavení všech dětí.  

Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážena potřebným řádem.  

Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě dítěte a jeho potřebám.  

Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava. 

Možnost postupné adaptace nově příchozím dětem.  

Respektování potřeb dětí.  

Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem.  

Pravidla soužití jsou nastavena.  

Pedagogický styl je podporující a projevuje se vstřícnou a naslouchající komunikací.  

Pedagogický styl počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte.  

Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům, nenásilně ovlivňuje prosociální vztahy 

(prevence šikany).    

Usilujeme o:  

 vytváření prostředí vzájemné důvěry a otevřenosti mezi pedagogy, rodiči i dětmi  

 maximální spokojenost dětí, pocit bezpečí a jistoty  

 vytváření atmosféry laskavosti, porozumění, tolerance, empatie  

 respektování potřeb souvisejících se zdravým vývojem  

 radost dětí ze života v kolektivu ostatních  

 vyvážení volnosti  a dodržování určených pravidel, stanovení hranic v chování dává dětem  

pocit jistoty  

 vytváření společných pravidel soužití, jasný a srozumitelný řád  

 orientaci na individuální přístup, vnitřní aktivitu, tvořivé síly, vlastní prožitky a zkušenosti  

 vytváření příležitostí k vnitřní motivaci dětí a smysluplnému vnímání, jehož výsledkem je 

prožitkové učení  
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 pestrou nabídku činností řízených pedagogem, které jsou vyváženy prostorem pro nenucené 

aktivity dětí a jejich samostatné rozhodování  

 nenásilné výchovné působení při prevenci sociálně patologických jevů u dětí  

3.4 Organizace chodu  

Denní řád je dostatečně pružný, reaguje na individuální možnosti dětí.  

Řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity jsou zařazovány pravidelně.  

Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí.  

Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený.  

Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru.  

Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování.  

Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti.  

Je dbáno na osobní soukromí dětí.  

Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí.  

Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky.  

Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě, spojování tříd je maximálně omezeno. 

Podle možností a podmínek školy je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelek ve třídě, 

optimálně alespoň v rozsahu dvou a půl hodiny denně.  

Mateřská škola U tenisu  

Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. Každá třída pracuje samostatně podle vypracovaného třídního 

vzdělávacího programu, který vychází ze školního vzdělávacího programu.  

Jednotlivé třídy na každém podlaží jsou propojeny spojovacími dveřmi. Zajištění chodu mateřské školy 

se tak uskutečňuje ve třech organizačních celcích:  

 první organizační celek tvoří 1. a 2. třída v přízemí budovy  

 druhý organizační celek tvoří 3. a 4. třída v prvním podlaží budovy  

 třetí organizační celek tvoří úklid a výdejna stravy, v případě potřeby si operativně pomáhají  

Na každém patře obě třídy spolupracují v zajištění provozu nebo při zastupování pedagogů.   

V těchto případech může docházet ke spojování tříd ovšem stanovené počty dětí ve třídách  

nesmí a nejsou nikdy překročeny. Děti ve věku od 2 do 3 let jsou zařazeny do tříd v přízemí. 
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Organizace dne je zakotvena v denním  programu dětí, který je součástí přílohy ŠVP (roční plán)  

a současně je umístěn na viditelném místě pro informaci rodičům. Tento denní program je vymezen 

časově pouze orientačně. Je v něm dán dostatek prostoru pro individuální změny, tvořivost, 

přizpůsobení programu aktuálnímu dění. Pedagogové vyváženě střídají  činnosti řízené, částečně 

řízené a spontánní. Důraz klademe na dostatek prostoru pro spontánní hry dětí, individuální potřeby a 

zájmy.  

Mateřská škola Henčlov  

Třída dětí je věkově heterogenní. Při zajišťování provozu spolupracují dvě učitelky a jedna provozní 

pracovnice. V případě potřeby zastupování je vyslán na dobu nezbytně nutnou pracovník z Mateřské 

školy U tenisu.  Organizace dne dětí je jednotná na obou školách, výjimku tvoří pouze doba ranního 

příchodu a odchodu závislá na odlišné provozní době.  

3.5 Řízení mateřské školy  

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny.  

Je vytvořen funkční informační systém.  

Při vedení zaměstnanců ředitelka zapojuje spolupracovníky do řízení.  

Ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců.  

Pedagogický sbor pracuje jako tým.  

Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční.  

Ředitelka vychází z analýzy a využívá zpětné vazby.  

Ředitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními učitelkami.  

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími organizacemi v místě.    

Řízení mateřské školy a její organizaci směrem dovnitř upravuje organizační řád, který je přílohou 

školního vzdělávacího programu. Upravuje správu mateřské školy a její organizační strukturu, řízení, 

formy a metody práce školy, práva, povinnosti a kompetence zaměstnanců školy včetně zajištění 

organizace a chodu odloučeného pracoviště pověřením funkce vedoucí učitelky. Tyto jsou 

konkretizovány v pracovní náplni každého zaměstnance a delegování úkolů tak zapojuje celý kolektiv 

do řízení mateřské školy. Je základní normou ve smyslu zákona č.262/2006 Sb., zákoníku práce, 

v platném znění. Zabezpečuje realizaci obecně platných právních předpisů, převážně zákona 
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č.561/2004 Sb., školského zákona, v platném znění  a vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním 

vzdělávání, v platném znění.  

Práva  povinnosti zaměstnanců blíže specifikuje i vnitřní řád pro pedagogické zaměstnance  

a vnitřní řád pro nepedagogické zaměstnance (viz příloha ŠVP – vnitřní směrnice).  

Řízení mateřské školy a její organizaci směrem k veřejnosti upravuje školní řád, který je  

součástí přílohy ŠVP a upravuje vzájemná práva a povinnosti školy a rodičovské veřejnosti.  

Školní vzdělávací program je vypracován za spolupráce celého pracovního kolektivu, vycházeli jsme i 

z názorů a připomínek rodičů vycházejících z dotazníkového šetření (v intervalu 1x za 2 roky).  

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a s orgány státní správy a samosprávy.  

Spolupráce s dalšími organizacemi je uvedena v části „Spolupráce s dalšími institucemi“.  

Součástí řízení školy je i kontrolní a hospitační činnost ředitele školy. Ta je rozpracována formou 

měsíčního plánu:  

 měsíční plán kontrolní a hospitační činnost pedagogických zaměstnanců  

 měsíční plán kontrolní činnosti provozních zaměstnanců  

konkrétní rozpracování je součástí ročního plánu, který je přílohou  

3.6 Personální a pedagogické zajištění  

Služby pedagogů zajištují optimální pedagogickou péči.  

Specializované služby jsou zajišťovány odborníky.  

Pedagogové mají předepsanou odbornou kvalifikaci, popřípadě si ji doplňují.  

Pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených pravidel.  

Pedagogové se průběžně sebevzdělávají.  

Pedagogové se chovají profesionálně.    

O děti pečuje 10 učitelek - včetně ředitelky školy, které splňují legislativně vymezenou odbornou 

kvalifikaci, 1 administrativní pracovnice a 4 provozní pracovnice ve složení  2 školnice, uklízečka a 

pracovnice výdejny stravy. Všichni zaměstnanci se střídají pravidelně ve směnách dle rozpisu směn, 

který je součástí ročního plánu. Rozsah pracovní doby se řídí zákonem č.262/2006 Sb., zákoník práce, 

v platném znění. Týdenní pracovní doba zaměstnanců mateřské školy činí 40 hodin, u některých 

zaměstnanců je krácena dle výše pracovního úvazku. Míru přímé a nepřímé pedagogické činnosti pak 
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navíc pedagogům stanovuje Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, 

přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti 

pedagogických pracovníků, v platném znění:  

přímá pedagogická činnost učitelky mateřské školy je 31 hodin týdně, krácení výše pracovního úvazku 

závisí na přepočtených počtech zaměstnanců školy stanovených KÚ Olomouckého kraje 

přímá pedagogická činnost ředitelky 5 - 6 třídní mateřské školy činí 12 hodin týdně  

V případě zařazení většího počtu dětí ve věku od 2 do 3 let lze personálně posílit mateřskou školu  

o pracovní pozici chůvy. Při zařazení dětí ohrožených školním neúspěchem lze využít personální 

podporu v podobě školního asistenta. Obě pracovní pozice lze získat prostřednictvím financování 

z projektu OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony I. a Šablony 

II. 

Při zařazení dítěte (dětí) s podpůrným opatřením lze na základě doporučení poradenského zařízení 

zajistit pro tyto děti podporu v podobě asistenta pedagoga, který pracuje s dítětem individuálně na 

základě pokynů třídní učitelky.  

Pro zlepšování kvality práce ředitelka školy vypracovává na základě zaměření pedagogů a potřeb školy 

plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a plán samostudia v rozmezí 12 dnů v průběhu 

školního roku. Obsah dalšího vzdělávání pedagogů vychází z aktuálních potřeb legislativních změn 

(inkluze, vzdělávání dětí od dvou do tří let, podpůrná opatření aj.).  Povinnost dalšího vzdělávání a 

aktivní přístup vyplývá pedagogům na základě zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, 

v platném znění. Záměrem vedení školy je motivovat pedagogy k vysokoškolskému studiu z důvodu 

získávání nových poznatků v oblasti předškolní pedagogiky a speciální pedagogiky.  

Pedagogové jednají a vystupují při své každodenní práci s dětmi i rodiči profesionálně.  

Činnosti, ke kterým není učitel dostatečně kompetentní, se organizují ve spolupráci s příslušnými 

odborníky jako je klinický logoped, psycholog, pediatr,  lektoři doplňkových programů – tenisový 

trenér, canisterapeut, instruktor plavecké a lyžařské školy, lektorka anglického jazyka.  

3.7 Spoluúčast rodičů a dalších partnerů 

Ve vztazích mezi učiteli a rodiči je vytvářena oboustranná důvěra a otevřenost.  

Učitelky sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive rodin.  

Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole.  
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Učitelky pravidelně informují rodiče o individuálních pokrocích dítěte.  

Učitelky chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost.  

Mateřská škola nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity.    

Hlavním cílem pro realizaci spolupráce s rodiči při naplňování ŠVP je zapojovat rodiče aktivní cestou 

do činností realizovaných s dětmi. Snahou učitelek je přeměnit pozici rodičů z pasivních 

pozorovatelů na aktivní účastníky edukačního procesu. Konkrétní formy spolupráce s rodiči 

jsou automatickou součástí každého tematického celku třídního vzdělávacího programu.  

Od roku 2018 byl při mateřské škole na podporu její činnosti založen Spolek rodičů a přátel školy. 

Rodiče mají možnost zapojit se i do aktivit organizovaných mateřskou školou, které probíhají již 

tradičně v těchto oblastech:   

Oblast kulturní:  

 Slavnosti 

Dýňová slavnost: dlabání dýní nebo cesta za světýlkem  nebo Bu-bu stezka 

Mikulášování: nadílka 

Vánoční zvonění: pečení perníčků, výroba svícínků, dílničky s rodiči 

Vánoční jarmark 

Zpívání u stromečku 

Masopust: příprava masopustních masek, karneval  

Velikonoční jarmark 

Čarodějnický rej: výroba čarodějnic  

Svátek matek: besídky  

Svatojánská noc: hledání pokladu a přenocování v mateřské škole  

 Den otevřených dveří - před zápisem dětí do mateřské školy prohlídka prostor  

za běžného provozu  

 Zahradní slavnost - slavnostní šerpování předškoláků na školáky  

Oblast sportovní:  

 Drakiáda- soutěže, pouštění draků rodinných týmů  

 Den dětí s rodiči - soutěže 

 Školní výlety – turistika 
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 Minitenisový turnaj 

Oblast materiální:  

 Drobné opravy hraček  

 Sponzorské dary hotovostní i věcné  

 Pomoc při akcích školy  

Rodiče se mohou kdykoliv informovat na vývoj svého dítěte, sdělit přání či nespokojenost. Stížnosti 

závažného charakteru řeší ředitelka školy kdykoliv, konzultační hodiny pro nejen rodičovskou 

veřejnost jsou vymezeny na jeden den v týdnu v odpoledních hodinách. Dobrou vizitkou mateřské 

školy je usmívající se dítě a spokojený rodič.  

3.7.1 Spolupráce s dalšími institucemi  

mateřské školy  

obec/město  

školská poradenská zařízení  

základní školy    

Základní škola U tenisu 4  

 návštěva nejstarších dětí v 1. třídě před zápisem do ZŠ  

 účast učitelek a vychovatelek Školní družiny na besedě s rodiči, jejichž obsahem je školní  

zralost před vstupem do ZŠ  

 pohybový program pro předškoláky Tenisáček 

Základní škola Trávník  

 účast dětí a rodičů na akci základní školy Pohádkové týdny: příprava na zápis do 1. třídy    

Základní škola Želatovská  

 účast na akcích nabízených školou (např. Mikulášská nadílka)  

Pedagogicko-psychologická poradna  

 beseda s vedoucí pedagogicko-psychologické poradny na schůzkách s rodiči  

 poradna s účastí rodičů na školní zralost před vstupem do 1. třídy základní školy  
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 konzultace u dětí, jejichž vývoj neodpovídá danému věkovému období nebo jejichž chování je 

dlouhodobě problémové  

Speciálně pedagogické centrum logopedické  

 depistáž: zjišťování stavu výslovnosti dětí se souhlasem zákonného zástupcem  

 spolupráce při vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností 

Schola servis Přerov  

 vystoupení dětí na akci Mateřinky v pohybu  

 účast dětí na Atletických přeborech mateřských škol 

Sokol Přerov  

 účast na gymnastickém trojboji a závodech sokolské všestrannosti  

 využívání prostoru sokolovny k pohybovým aktivitám  

Středisko volného času ATLAS a BIOS, Přerov  

 Vánoční a Velikonoční salon  

 výtvarné soutěže  

 využití dopravního hřiště  

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola Přerov  

 průběžná praxe studentek 3. a 4. ročníku  

 souvislá praxe studentek 1. a 2. ročníku  

 kulturní akce (divadla)  

 pomoc při akcích školy (Mikulášování)  

Muzeum Komenského - Ornis  

 exkurze  

 tematické přednášky s ukázkou (dravci, sovy aj.)  

 péče o ptáčky, zhotovování netradičních krmítek, Den stromů, Den Země  

Hotel Jana  

 pravidelné saunování dětí  
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Plavecký areál Přerov  

 tříměsíční kurzy předplavecké výchovy  

Městský dům Přerov  

 divadelní a hudební představení dle aktuálního programu  

Domov pro seniory  

 kulturní pásmo pro ubytované spoluobčany  

Statutární město Přerov  

 výtvarné soutěže  

 zapojení do soutěže ve sběru starého papíru  

 účast při sběru nebezpečného odpadu (baterie)  

Hasiči Přerov  

 exkurze u profesionálního hasičského záchranného sboru  

Podané ruce, z. s.  

 canisterapie  

Tenisová škola Huťka – Doseděl  

 pravidelná výuka minitenisu, závěrečný turnaj na tenisových kurtech  

Lyžařská škola Rok s pohybem  

 lyžařský kurz pro děti – Hlubočky u Olomouce  

Relaxační studio Adam 

 pobyt dětí v solné jeskyni 
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3.8 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami  

Mateřská škola vytváří podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Ředitelka školy předem zodpovědně vyhodnotí předpoklady, možnosti a rizika vzdělávání dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami a podle charakteru postižení konzultuje se zákonným 

zástupcem své postupy. Vzhledem k charakteru budovy a jejímu vnitřnímu uspořádání (schodiště, 

třídy v patře, bariérové vstupy) lze jen obtížně vzdělávat děti s těžkým tělesným postižením. 

Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vytvářeny materiální podmínky s ohledem na 

specifika konkrétního dítěte (zajištění materiálního vybavení, didaktických pomůcek, 

kompenzačních pomůcek,…), jsou zcela respektovány individuální potřeby. Učitelé vedou ostatní 

děti k tomu, že všechny děti mají rovné postavení, že je třeba navzájem si pomáhat, a že i s 

ohledem na konkrétní postižení jsou si všichni rovni. Mateřská škola spolupracuje se zákonnými 

zástupci dítěte a se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickou poradnou a 

speciálním pedagogickým centrem). Mateřská škola bude plnit podpůrné opatření dle doporučení 

školského poradenského zařízení, ať už se jedná o asistenta pedagoga, osobního asistenta nebo 

určené kompenzační pomůcky. V mateřské škole pracují tři učitelky, které mají kurz logopedické 

prevence a tři učitelky mají vystudovanou vysokou školu oboru speciální pedagogika předškolního 

věku.  

V případě potřeby školy jsou učitelky vyslány v rámci dalšího vzdělávání na kurzy zabývající se 

daným postižením (autismus, ADHD, poruchy chování aj.) 

3.9 Podmínky vzdělávání dětí nadaných  

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho   realizaci podmínky k co 

největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti, to platí v plné 

míře i pro vzdělávání dětí nadaných. 

Mateřská škola nabízí dětem širokou nabídku činností, které rozvíjejí jejich schopnosti, podněcují 

jejich zájem o nejrůznější obory, umožňují jim poznat, v čem jsou dobří. Vzdělávací obsah ve školním 

vzdělávacím programu je možné přizpůsobovat podle potřeb a možností mimořádným schopnostem 

dětí. Vyhledávání dětí nadaných probíhá zejména pomocí pozorování a zpracovávání pedagogického 
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hodnocení. Při zjištění faktu, že by se mohlo jednat o nadané dítě, je nejprve vypracován Plán 

pedagogické podpory podle individuálních potřeb dítěte. Nejdéle po třech měsících je navázána 

spolupráce s PPP či SPC k dalšímu odbornému posouzení. O všech krocích jsou informovaní zákonní 

zástupci dítěte. Zákonný zástupce si podá žádost o posouzení nadání dítěte a škola vypracuje pro 

poradenské zařízení hodnotící dotazník. Po stanovení diagnostiky probíhá stimulace rozvoje 

nadaného dítěte, a to prostřednictvím didaktických materiálů a různých pomůcek (na základě 

doporučení poradenského zařízení. 

 

3.10 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Mateřská škola respektuje specifika dětí od dvou do tří let. Uvědomujeme si potřebu těchto dětí 

experimentovat, touhu poznávat nepoznané, potřebu smyslového poznání. Dítě se v tomto věku 

osamostatňuje, je egocentrické, neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností, je méně obratné a 

má vůči ostatním mnohem méně zkušeností. 

Tyto děti mají v mateřské škole stálý pravidelný denní režim, zajištění pocitu bezpečí a emoční 

podporu. Mateřská škola nabízí přiměřené podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče a 

srozumitelná pravidla. 

Ve třídě je dostatečné množství podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté 

děti. Hračky a pomůcky pro tyto děti jsou ve spodních skříňkách a viditelně umístěné. Postupně jsou 

dokupovány hračky a pomůcky, které jsou vhodné pro děti od dvou let. Drobnější materiál a 

pomůcky, které by mohly být nebezpečné (lepidla, nůžky) jsou umístěny tak, aby k nim tyto děti 

neměly přístup (vyšší police, uzavřené skříňky). Třída je dostatečně prostorná pro volný pohyb a hru 

dětí. Je zabezpečena potřeba průběžného odpočinku v herně. Mateřská škola je vybavena zázemím 

pro zajištění hygieny. Je zajištěn vyhovující režim dne, respektující potřeby dětí, tj. pravidelnost, 

dostatek času na realizaci činností, úprava času při stravování, dostatečný odpočinek. Mateřská škola 

zajišťuje těmto dětem postupnou adaptaci s přihlédnutím k jejich individuálním potřebám. Učitelky 

uplatňují k dětem laskavý důsledný přístup. 
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4 Organizace vzdělávání  

Vnitřní uspořádání školy a charakteristika jednotlivých tříd   

Mateřská škola U tenisu má čtyři třídy, dvě v přízemí a dvě v 1. podlaží. V 1. třídě jsou děti od 2 do 4 

let, ve druhé třídě od 3 do 5 let, ve třetí od 5 do 6 let, ve čtvrté od 5 do 7 let. Mateřská škola Henčlov 

je jednotřídní. Zde jsou děti věkově heterogenní. 

Třída mateřské školy se naplňuje do kapacity 24 dětí. Každá třída může být naplněna do kapacity 25 

dětí, jelikož hygienické normy neumožňují z prostorových důvodů kapacitu naplnit až do povolené 

výjimky 28 dětí na třídu. O udělení výjimky na daný školní rok rozhoduje zřizovatel. Třídy naplňujeme 

dle platné legislativy do 24 dětí na třídě, na odloučeném pracovišti v  Henčlově se naplňuje podle 

počtu zájemců. Zde není kapacita obvykle naplněna. 

Učitelky spolupracují a tvoří společně třídní vzdělávací program na tu danou konkrétní třídu a 

konkrétní složení dětí ve třídě. Tvorba třídního vzdělávacího programu je v souladu se školním 

vzdělávacím programem. Motivační název třídního vzdělávacího programu a konkrétní vzdělávací 

nabídka je ponechána na tvořivosti učitelek. 

Pravidla pro zařazování do jednotlivých tříd  

Mateřská škola U tenisu je čtyřtřídní, děti jsou zařazovány do jednotlivých tříd podle věku. Mateřská 

škola Henčlov je jednotřídní, děti jsou věkově smíšené. Vyhovíme individuálnímu přání zákonných 

zástupců při umístění sourozenců.  

Děti jsou přijímány do mateřské školy na základě vnitřní směrnice o přijímání dětí do mateřské školy.  

Po nastoupení dítěte jsou zákonní zástupci povinni platit úplatu za předškolní vzdělávání a dodržovat 

školní řád. Seznámení se školním řádem potvrdí písemně. Vzdělávání v mateřské škole se dítěti 

poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku 

věku. 

Osvobozen od úplaty je:  

 zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi  

 zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku  

na péči  

 rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě  

 fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky 

pěstounské péče, pokud tuto pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy  
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Výčet činností, při kterých je zajištěno souběžné působení dvou učitelů v každé třídě 

Prostřednictvím souběžného působení dvou učitelek ve třídě je zajištěna především bezpečnost dětí, 

využívá se: 

  při pobytu dětí venku 

 při vycházkách, výletech apod. 

 každý den po obědě, zpravidla od 12,00 – 12,30 probíhá logopedická prevence a systematická 

příprava starších dětí na vstup do základní školy 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy 

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení.  

Při přijímání dítěte do mateřské školy jsou posuzovány potřeby dítěte, nikoliv rodičů. Ředitelka tak 

vychází z doporučení veřejného ochránce práv k naplňování práva na rovné zacházení v přístupu 

k předškolnímu vzdělávání. 

Přednostně se přijímají děti s trvalým pobytem ve městě Přerově a jeho místních částích. Děti jsou 

přijímány podle vnitřní směrnice, která je platná v uvedeném školním roce podle bodového 

ohodnocení až do naplnění celkové kapacity školy. 

Pro zápis do mateřské školy je rozhodující věk, kterého dítě dosáhne k 31. 8. v roce zápisu. 

O přijetí dítěte se zdravotním postižením (dle § 16 odst. 9 školského zákona) rozhodne 

ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě 

také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona). 

V případě rovnosti bodů (při shodnosti posuzovaných kritérií) bude přihlédnuto podle níže 

uvedeného pořadí: 

1)   k tomu, zda má dítě v mateřské škole současně docházejícího sourozence 

 2)   k dřívějšímu datu narození – v případě shodnosti data narození rozhodne losování  

       (rozhoduje tříčlenná komise, je proveden zápis s výsledkem losování) 

V případě nenaplnění kapacity při řádném zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání se přijímají i děti 

s trvalým bydlištěm mimo trvalý pobyt na území města Přerova a jeho místních částech. 
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Při zápise k předškolnímu vzdělávání je ke každé žádosti přiděleno jedinečné registrační číslo. 

Rozhodnutí o přijetí bude oznámeno zveřejněním registračních čísel přijatých dětí na budově školy 

a na webových stránkách školy. 

Povinné předškolní vzdělávání 

 zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání 

v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, pokud 

zákonný zástupce dítě k povinnému vzdělávání nepřihlásí, dopouští se přestupku podle § 

182a školského zákona 

 dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné se vzdělává ve spádové mateřské škole, 

spádovost určuje zřizovatel 

 zákonný zástupce se může rozhodnout pro jinou mateřskou školu nebo pro formu 

individuálního vzdělávání 

 zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné 

denní docházky v pracovních dnech od 8.00 do 12.00 hodin 

 povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních 

prázdnin, viz organizace školního roku v základních a středních školách 

 zůstává ale právo dítěte vzdělávat se v mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je 

vzděláváno 

 náležitosti omlouvání a uvolňování neúčasti dítěte ve vzdělávání upravuje školní řád 

 zákonní zástupci mají povinnost, aby dítě, které plní povinné předškolní vzdělávání, 

docházelo řádně do školy 

 zanedbáním péče o povinné předškolní vzdělávání se zákonný zástupce dopouští 

přestupku podle § 182a školského zákona 

 ředitelka školy tento přestupek postoupí Orgánu sociálně právní ochrany dítěte 

Jiný způsob plnění povinnosti předškolního vzdělávání  

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky 

dítěte do mateřské školy, 

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy 

speciální podle § 47 a 48a, 
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        c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo 

        plnění povinné školní docházky dle §38a. 

Individuální vzdělávání dítěte 

 povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání, mělo by se 

jednat o odůvodněný případ 

 zákonný zástupce je povinen tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce 

před začátkem školního roku 

 oznámení o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat: 

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě 

cizince místo pobytu dítěte 

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno 

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte 

 ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno 

(dle platného Školního vzdělávacího programu mateřské školy) 

 úroveň osvojených výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena třetí pondělí v měsíci 

listopadu od 8.00 do 12.00 hodin, náhradní termín je stanoven na první pondělí v měsíci 

prosinci od 8.00 do 12.00 hodin v Mateřské škole Přerov, U tenisu 2 

 ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, formou 

didaktických her, pracovních listů a pozorování v provozu mateřské školy, do nějž se dítě 

na určitý čas začlení 

 pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, 

ukončí ředitelka dítěti individuální vzdělávání; po ukončení individuálního vzdělávání nelze 

dítě opětovně individuálně vzdělávat 
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5 Charakteristika vzdělávacího programu  

Zaměření školy, profilace   

Vzájemné vztahy jsou v dnešní společnosti narušeny uspěchanou dobou, zvyšuje se počet dětí  

z neúplných nebo sociálně slabých rodin. Do hlavního vzdělávacího proudu jsou zařazeny děti 

individuálně integrované (porucha autistického spektra, vývojová dysfázie), děti s diagnózou ADHD, 

děti cizinců (Ukrajina, Mongolsko, Vietnam). Proti tomu mateřskou školu navštěvují děti rodičů, 

jejichž hlavní prioritou je rozvoj vědomostí a dovedností. Součástí celkového rozvoje osobnosti dítěte 

jsou ovšem i hodnoty a postoje jako je rozvíjení emoční inteligence, schopnost empatie a sociálního 

cítění. Ty bývají „až na druhém místě“. Děti jsou ve srovnání s dřívějším obdobím silnějšími 

individualitami, což současná moderní škola musí respektovat.  

Na základě několikaleté spolupráce s tenisovou školou se od roku 2017 profiluje naše mateřská škola 

projektem „Hrajte s námi minitenis“. Hlavní myšlenkou je rozvíjet a chránit fyzické, duševní, sociální 

zdraví, předcházet tak do budoucna problematice trávení volného času dětí a mládeže a zabránit 

podléháni zdraví škodlivému chování, k němuž patří konzumace návykových látek a různé formy 

rizikového chování nezletilých. S tím souvisí přirozené budování pohybově dovednostních návyků a 

sportovních aktivit jako nepostradatelné potřeby v životě každého jedince. 

Cílem je vypěstovat v dětech kladný vztah k pohybu, dát všem dětem příležitost seznámit se aktivně 

se sportem, který má v jejich rodném městě Přerově tradici. Rozvojem pohybových dovedností u 

všech dětí je vyšší předpoklad, že v budoucnu budou děti pohyb vyhledávat a stane se neoddělitelnou 

součástí jejich životního stylu, aktivního přístupu k životu a svému zdraví.  

Minitenisový program je nabídnut všem dětem. Příležitost tak dostávají i děti z různého 

sociokulturního prostředí, výsledkem je vždy sdílená radost z pohybu. Pro mnohé se stane setkání 

s tenisem v mateřské škole jedinou příležitostí, jak si tento sport „osahat“ a bude pro ně netradičně 

prožitými chvílemi v mateřské škole, které ovšem pěstují v dětech volní a charakterové vlastnosti jako 

je píle, vytrvalost, cílevědomost a sebedůvěra. Profilace vede děti přirozenou, zábavnou a hravou 

formou k rozvoji základních lokomočních dovedností i vysoce koordinovaných pohybů. Současně  

u dětí rozvíjí schopnost sebeovládání, vůle, morální vlastnosti, schopnost rozvoje zrakové percepce,  

koordinace ruky a oka, prostorové orientace, samostatného rozhodování, komunikace, dovednosti 

sebehodnocení, prolíná všemi klíčovými kompetencemi předškolního vzdělávání. 
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Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu 

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 

2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své  

    okolí 

Cíle výchovy a vzdělávání:  

 příznivá atmosféra, individualizovaný přístup  

 rozvoj tvořivosti, samostatné práce, dialogu, kooperace, schopnosti spolurozhodovat  

 v atmosféře osobní pohody rozvíjet zdraví, řeč, schopnosti a dovednosti, které umožní další 

rozvoj dítěte  

 rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě, rozvoj sebevědomí a sebedůvěry  

 trvale vytvářet podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami  

 zohledňovat vzdělávací potřeby cizinců  

 vést děti k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, učit je žít společně s ostatními  

 pro kvalitu vzdělání není rozhodující množství poznatků, které si dítě osvojuje, ale jejich 

smysluplnost a použitelnost vzhledem k věku dítěte  

 zaměřit se na výchovu elementárních etických vlastností a slušného chování  

 zajištění edukace pedagogy dosahujícími profesionální a odbornou úroveň  

Metody a formy vzdělávání 

 Pozorování 

 Rozhovory 

 Situační učení  

V předškolním vzdělávání by mělo být v dostatečné míře uplatňováno situační učení založené  

na vytváření a využívá situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních 

souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak 

chápalo jejich smysl.  

 

 Prožitkové učení   

Prožitkové učení je založeno na citovém prožívání a osobních zkušenostech, zasahuje celou osobnost 

toho, kdo se učí, ať je to dítě, nebo dospělý. Prožitkové učení zahrnuje vlastní iniciativu toho, kdo se 

učí. I když podnět přichází zvnějšku, pocit objevování, uchopení, porozumění vychází zvnitřku 

osobnosti. Tím, že učící se proniká do problému, nalézá řešení, pojmenovává, co se dověděl, nachází  
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smysluplnost získaného poznatku a této dovednosti pro život, pociťuje uspokojení, ovlivňuje své 

chování, postoje, někdy i změnu vlastní osobnosti. Získávání zkušeností se dosahuje především tím, že 

dítě něco dělá a že to, co dělá, prožívá. Učení tohoto typu je pro dítě nenásilné, funkční, přirozeným 

způsobem zdravé. Předškolnímu věku je tento typ učení nejvlastnější. Nikdy později již nebude dítě  

s takovou intenzitou, fantazií a efektivitou pracovat samo na sobě.  

Ovlivnitelnost chování dítěte prožitkem skrývá i určité riziko: prožitkové učení slouží k podpoře zážitků 

prospěšných dětské osobnosti, ale stejnou cestou neustále přicházejí náhodné zážitky, z nichž některé 

mohou dítě hluboce ovlivnit negativně nebo i poškodit, nemluvě o záměrných zážitcích, sloužících  

k jeho zneužití. Sílu prožitku a jeho dopad na změnu osobnosti si musí být lidé kolem dítěte vědomi,  

s tímto rizikem musejí počítat a podle toho se sami chovat a postupovat v komunikaci s dítětem.  

 

 Kooperativní učení  

Snažíme se dětem vštěpit prvky kooperace, mezi něž patří vzájemná komunikace, řešení dětských 

konfliktů, vzájemné naslouchání či vyjádření souhlasu a nesouhlasu. Tyto prvky samozřejmě rozvíjíme 

v rámci nejrůznějších her.  

Význam hry pro děti předškolního věku je jasně prokázán. Časté jsou soutěže mezi dětmi, v nichž se 

velmi rychle vytříbí vítězové a poražení. A opakují-li se stejné výsledky soutěží, poražení velmi rychle 

ztrácí motivaci a stahují se do svého světa. V tomto případě ovšem nemluvíme o zdravé soutěživosti 

mezi dětmi, ale hra se bohužel stává radostí jen pro "vyvolené".  

Kooperativní hry - hry sdílení, spolupráce, přijetí - jsou strukturovány tak, že každý vyhrává, nikdo 

neprohrává, děti si hrají s druhými, ne proti druhým. Jsou to hry, v kterých se hráči snaží o jeden 

společný, všemi žádoucí cíl. Znaky:  

 pozitivní vzájemná závislost, pomocí níž děti vnímají, že mohou uspět jen tehdy, budou-li 

všichni spolupracovat na dosažení vytyčeného cíle  

 interakce tváří v tvář, čímž rozumíme práci v malých skupinách (2-6 lidí), která tak zajišťuje 

okamžitou zpětnou vazbu  

 osobní odpovědnost  každého, jelikož jeho výkon je využit pro celou skupinu; jde však také o 

to, aby stejnou činnost dokázal jedinec provést samostatně, např. ve změněném prostředí  

 formování a využití interpersonálních a skupinových dovedností, jež se utvářejí od vzájemné 

důvěry až po řešení konfliktů konstruktivním způsobem  

 reflexe skupinové činnosti, která zajišťuje zpětnou vazbu pro členy skupiny a zaručuje tak 

efektivitu jejich práce   
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 Metoda dobrého startu  

Metoda dobrého startu sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech v součinnosti se sférou 

emocionálně motivační a sociální. Cvičení metody dobrého startu u dětí s normální psychomotorickou 

úrovní rozvoj aktivizují, u dětí s poruchami vývoje upravují nepravidelně se rozvíjející funkce. Metoda 

dobrého startu je určena dětem ve věku 5 - 12 let.  

Využití je poměrně značné:  

 vyhovuje dětem s odkladem školní docházky  

 osvědčila se jako vstupní etapa výuky čtení a psaní, splňuje profylaktickou úlohu  

 je vhodná pro použití v poslední třídě mateřské školy, po nástupu do 1. třídy nebo školy 

praktické  

 splňuje nároky na práci s dětmi s diagnózou specifické poruchy učení, též ADHD a to jak v 

rámci jejich integrace, tak ve speciálních třídách. Její použití je indikováno při ambulantní péči 

v PPP nebo ve škole. S touto metodou pracují také SPC.  

 Hejného  metoda 

Tato metoda se uplatňuje pro rozvoj logického myšlení a matematických schopností a dovedností. 

Rozvíjí se předmatematické znalosti a schopnosti dítěte v duchu výukové metody orientované na 

budování schémat. Hejného metoda je založena na respektování 12 základních principů, které 

geniálně skládá do uceleného konceptu tak, aby dítě objevovalo matematiku samo a s radostí:  

 

1. Budování schémat - dítě ví i to, co jsme ho neučili  

2. Práce v prostředích - učíme se opakovanou návštěvou  

3. Prolínání témat - matematické zákonitosti neizolujeme  

4. Rozvoj osobnosti - podporujeme samostatné uvažování dětí  

5. Skutečná motivace - když „nevím“ a „chci vědět“  

6. Reálné zkušenosti - stavíme na vlastních zážitcích dítěte  

7. Radost z matematiky - výrazně pomáhá při další výuce  

8. Vlastní poznatek - má větší váhu než ten převzatý  

9. Role učitele - průvodce a moderátor diskusí  
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10. Práce s chybou - předcházíme u dětí zbytečnému strachu  

11. Přiměřené výzvy - pro každé dítě zvlášť podle jeho úrovně  

12. Podpora spolupráce - poznatky se rodí díky diskusi  

 

 Využívání moderních informačních a komunikačních prostředků, technologií pro získávání  

nových poznatků zábavnou a pro děti přitažlivou formou (interaktivní učebna).   

 Používání častěji forem prožitkového učení – exkurze, pokusy, manipulace s materiály, k tomu 

účelu zřizovat pracovní koutky. 

 Využívání projektů a námětových akcí. 

 Inovace vzdělávací nabídky školního vzdělávacího programu na základě evaluace. 

 

Popis zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí nadaných 

 

Podpůrná opatření prvního stupně 

Ředitelka mateřské školy rozhodne o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez 

doporučení školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím 

není dotčeno právo zákonného zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 

školského zákona).  

Učitelka mateřské školy zpracuje plán pedagogické podpory, ve kterém bude upravena organizace 

a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce a projedná jej s ředitelkou 

školy. PLPP bude vyhodnocen po třech měsících od zahájení realizace. 

Pokud by nedostačovala podpůrná opatření prvního stupně (po vyhodnocení plánu pedagogické 

podpory) doporučí ředitelka školy využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení za 

účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte (§ 16 odst. 4 a 5 školského zákona a § 2  

a § 10 vyhlášky č. 27/2016 Sb.). 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 

Podmínkou pro uplatnění podpůrného opatření 2. až 5. stupně je doporučení školského 

poradenského zařízení s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí  
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poradenské pomoci školského poradenského zařízení dojde na základě žádosti zákonného 

zástupce dítěte. 

Ředitelka školy zahájí poskytování podpůrných opatření 2. až 5. stupně bezodkladně 

po obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu 

zákonného zástupce. Vypracování individuálního vzdělávacího plánu musí být nejpozději do 1 měsíce 

od doporučení poradenského zařízení. Dítě je vzděláváno v souladu s vypracovaným IVP, které prošlo 

konzultací s poradenským zařízením  a zákonnými zástupci dětí.  

Učitelka průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však jedenkrát ročně, 

a informuje ředitelku školy. Ukončení poskytování podpůrného opatření 2. až 5. stupně přestane 

škola vykonávat, je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná opatření 

2. až 5. stupně již nejsou potřeba. V takovém případě se nevyžaduje informovaný souhlas 

zákonného zástupce. 

Spolupracujeme s:  

 rodinou  

 PPP nebo SPC při zhotovení individuálního vzdělávacího plánu pro děti s podpůrným 

opatřením 

 Krajským úřadem Olomouckého kraje při zajištění financování asistenta pedagoga a 

financování doporučených učebních nebo kompenzačních pomůcek 

 

Popis zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Ve vzdělávání dětí mladší tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. Nejčastěji uplatňujeme 

individuální nebo skupinovou formu činnosti. Důraz je kladen na volnou hru. V plné míře akceptujeme 

vývojová specifika (individualizace a diferenciace). Při plánování vzdělávací nabídky pro děti mladší tří 

let vycházíme z jednoduchých principů: 

 jednoduchost  

 časová nenáročnost  

 známé prostředí a nejbližší okolí  

 smysluplnost a podnětnost  

 dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítěte  
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Mateřská škola u dvouletých dětí usiluje o kvalitní sociální zkušenost, o předávání pozitivních vzorců 

chování dospělých i vrstevníků, vede je k přijímání určitých hranic a nových rolí. Učení probíhá 

především nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem, ale především hrou! Jednotlivé 

činnosti jsou často opakovány, zařazeny jsou pravidelné rituály. Je brán zřetel na to, že dvouleté děti 

udrží pozornost jen velmi krátkou dobu. Učitelky často střídají nabídku činností, trénují  

s dětmi návyky, respektování pravidel a norem a praktické dovednosti, přičemž je dětem ale 

ponechán co největší prostor pro volné hry a pohybové aktivity. 
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6 Vzdělávací obsah  

6.1  Principy vzdělávání  

 smysluplné vnímání  

 aktivní účast dítěte  

 vzdělávání v průběhu celého dne s vyváženým prostorem pro přirozené, nenucené aktivity 

dětí a činností řízenou učitelkou v menších či větších skupinách  

 pestrá nabídka bohatých příležitostí pro odhalení specifických vloh, pro rozvoj osobnosti dětí 

a vytvoření individuality každého jedince  

 ocenění snahy každého dítěte, nejen jeho výsledků  

 respektování potřeb souvisejících se zdravým vývojem  

 chápání dítěte jako rovnocenného partnera  

 vyjadřování svého vlastního názoru a schopnost naslouchání druhým  

 učit se pro život důležitým kompetencím, řešit problémy a osvojit si sociální dovednosti  

 inovace školního vzdělávacího programu na základě evaluace  

 začlenění priorit do předškolního vzdělávání podle doporučení MŠMT (rozvíjení 

předčtenářských dovedností, matematické gramotnosti, zajišťování logopedické prevence, 

polytechnického vzdělávání)  

 povinné zakomponování logopedické prevence do plánování tematických celků třídních 

vzdělávacích programů 

 začlenění preventivního programu školy do třídních vzdělávacích programů 

 začlenění spolupráce s rodinou do tematických celků třídních vzdělávacích programů 

 zařazování doplňkových programů tříd zaměřených na tělesnou zdatnost a otužilost jako 

důležitý předpoklad výchovy ke zdravému životnímu stylu  
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6.2 Třídní vzdělávací program  

Třídní vzdělávací program je zpracován se smyslem rovnoměrně, vyváženě a uceleně nabízet dětem 

širokou škálu podnětů z různých oblastí lidské činnosti, rozvíjet duševní pohodu, psychickou i tělesnou 

otužilost a zdatnost, intelekt, řeč a jazyk, utvářet vztahy dětí k ostatním dětem a dospělým, osvojit si 

základy společenských, morálních  a estetických hodnot, založit elementární povědomí o okolním 

světě, vlivu člověka na vše, co jej obklopuje.  

Z hlediska organizačního zajištění chodu je umožněno dětem individuálně přizpůsobit adaptační 

režim, nabídnout dostatečný čas na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování, zvláště pak u dětí 

od 2 do 3 let. 

Třídní vzdělávací programy jsou v souladu se školním vzdělávacím programem. Integrované bloky ve 

školním vzdělávacím programu jsou východiskem pro plánování, přípravu a pro realizaci na úrovni 

jednotlivých tříd. Dílčí vzdělávací cíle a očekávané výstupy ze školního vzdělávacího programu jsou 

konkretizovány v třídních vzdělávacích programech Toto zpracování je plně v kompetenci učitelek 

jednotlivých tříd, které zohledňují věkové a individuální schopnosti a dovednosti dětí. 
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6.3 Integrované bloky 

6.3.1 Forma vzdělávání: Denní – Tenis 

6.3.1.1 Kamarádi, pojďte k nám  
Název integrovaného bloku  Kamarádi, pojďte k nám  

Charakteristika integrovaného bloku  Období: září 

 adaptace na nové děti a prostředí 

 přizpůsobení se organizaci dne 

 seznámení se jmény kamarádů, značkou, s prostory, jmény učitelek 

 znát své jméno, adresu 

 pravidla společného soužití ve třídě 

 seznamovací hry 

 pravidla vzájemné komunikace 

 zdvořilostní návyky a společenské chování 

 nasloucháme jeden druhému 

 ranní komunitní kruh 

 bezpečnost sebe i ostatních 

 rodina a domov 

 poznáváme okolí MŠ, zahradu MŠ, budovu MŠ 

 sebeobsluha, hygienické návyky 

 seznámení se s rodiči dětí a s nastavenými pravidly v MŠ 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku, jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí  

kompetence k učení:  
získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení  

kompetence k řešení problémů:  
nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu  

komunikativní kompetence:  
ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, 
otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog  

sociální a personální kompetence:napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských 
vztahů, které nachází ve svém okolí  
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Název integrovaného bloku  Kamarádi, pojďte k nám  

činnostní a občanské kompetence:  
uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají 
stejnou hodnotu 
má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami  a 
normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat  
dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a 
bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)  

    

Kamarádi, pojďte k nám  

Vzdělávací nabídka  Očekávané výstupy IB  

Dítě a jeho tělo 
lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky, poskoky)  

postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly 
  

námětové hry, smyslové hry, psychomotorické hry  rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem   

hudebně pohybové hry  zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji 
(např. trianglem, bubínkem, chřestidly)   

doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při 
rytmických činnostech   

relaxační a odpočinkové činnosti  znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních 
účincích pohybu a sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, 
pobytu v přírodě, otužování)   

sebeobslužné činnosti  samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, 
zavázat tkaničky   

postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky   

Dítě a jeho psychika 
společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace 
(vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle 
obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného 
druhým apod.)  

mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně 
uplatnit v řeči   

samostatný slovní projev na určité téma  znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte (např. 
sdělit svoje jméno a příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců, 
kamarádů, učitelek, rozumět většině pojmenování, které se týkají 
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Kamarádi, pojďte k nám  

dítěti známých předmětů)   

poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování 
filmových a divadelních pohádek a příběhů  

získávání nové slovní zásoby aktivní i pasivní a používá nové slovní 
obraty   

smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení 
postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace 
pozornosti apod.  

zaregistrovat změny ve svém okolí (všimnout si a rozpoznat, co se 
změnilo např. ve třídě, na kamarádovi, na obrázku)   

hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a 
fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, 
taneční či dramatické aktivity)  

zapamatovat si pořadí úkonů i cviků, jednoduchých tanečních kroků   

činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a 
pohodu  

přijímat pobyt v mateřské škole jako běžnou součást života (vědět, že 
rodiče chodí do zaměstnání, dítě do MŠ)   

spontánní hra  zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi i se 
známými dospělými   

činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné 
vystupování, vyjadřování, rozhodování a sebehodnocení  

umět se přizpůsobit změnám, přijímat vzor společenského chování   

příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání  plnit činnosti podle instrukcí, přijímat pokyny   

běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým 
dítětem i s dospělým  

navazovat kontakty s dospělým (např. s novým učitelem)   

Dítě a ten druhý 
aktivity podporující sbližování dětí  

aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů 
(vyprávět, povídat, poslouchat, naslouchat druhému)   

vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní 
role, hru rozvíjet a obohacovat   

hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě 
rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti 
vyřešit vzájemný spor apod.  

obhajovat svoje potřeby, svůj postoj či přání, přijímat také názor 
druhého, dohodnout se na kompromisním řešení   

činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a 
chování, spolupodílení se na jejich tvorbě  
 

spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být 
ostatním partnerem   

Dítě a společnost 
aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, 
ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, 

umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, 
poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci   
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Kamarádi, pojďte k nám  

spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí  

aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské 
školy  

navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, udržovat a 
rozvíjet s nimi přátelství   

spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel 
soužití ve třídě  

být schopné přistoupit na jiný názor porozumět potřebám druhých, 
přijmout společné návrhy, podřídit se rozhodnutí skupiny a přizpůsobit 
se společnému programu   

Dítě a svět 
aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do 
ulic, návštěvy obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších 
pro dítě významných objektů)  

orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí (vědět, co 
se kde v blízkosti mateřské školy nachází, např. obchody, zastávka, 
hřiště, škola, pošta, policie, lékař, knihovna, hasiči, sportoviště)   

praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a 
pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává  

zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace, 
které se v mateřské škole opakují   

poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných 
způsobech, jak se chránit (manipulace s některými předměty a 
přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické 
látky, technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň a jiné 
nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), 
využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím  

znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s 
přírodou) i neovlivnitelné – vítr, déšť, záplavy, teplo, sucho, mrazy), co 
může ohrožovat zdravé životní prostředí   
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6.3.1.2 Poznáváme, objevujeme, pomáháme…  

Název integrovaného bloku  Poznáváme, objevujeme, pomáháme…  

Charakteristika integrovaného bloku  Období: říjen - listopad 

 rozvoj pozitivních vztahů k přírodě, rostlinám, zvířatům 

 objevovat svět zvířat ve volné přírodě 

 osvojovat si poznatky o přírodě a jejich proměnách na podzim 

 rozvíjet pracovní dovednosti a fantazii 

 posilovat tvořivost o poznání vlastnosti barev 

 objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka 

 podílet se na výzdobě prostředí 

 seznámení s neživou přírodou 

 podporovat zdravý životní styl 

 vytvářet povědomí o důležitosti ochrany zdraví svého i ostatních 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku, jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí  

kompetence k učení:učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a 
záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí  
a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům  

kompetence k řešení problémů:všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou 
motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem  

komunikativní kompetence:průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k 
dokonalejší komunikaci  s okolím  

sociální a personální kompetence:ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných 
činnostech se domlouvá  a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky 
a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat 
kompromisy  

činnostní a občanské kompetence:  
zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění 
spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je 
zachovávat 
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Vzdělávací nabídka  Očekávané výstupy IB  

Dítě a jeho tělo 
lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skok, poskok, lezení), 
nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě)  

běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze   

pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu 
(např. v lese, na sněhu, v písku)   

jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, 
stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí atd.  

pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní 
úkony (např. používat toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a 
utírat ruce, umět používat kapesník)   

zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, 
dechová, relaxační cvičení)  

znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních 
účincích pohybu a sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, 
pobytu v přírodě, otužování) a o faktorech poškozujících zdraví včetně 
návykových látek   

Dítě a jeho psychika 
manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, 
nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které 
je obklopují a jejich praktickým používáním  

kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z 
přírodních i umělých materiálů   

příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a 
vytváření zdravých životních návyků  

uvědomovat si, co je nebezpečné   

prohlížení a "čtení" knížek  umět komentovat zážitky a aktivity, umět popsat děj na obrázku 
vlastními slovy   

společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace 
(vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle 
obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného 
druhým apod.)  

používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, 
popsat situaci, událost, vyjádřit svoje pocity, prožitky   

artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní 
hádanky, vokální činnosti  

poznat a vyhledat slova protikladného významu (antonyma), 
podobného významu (synonyma), stejně znějící a slova různého 
významu (homonyma)   

hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické 
a logické, obrazné a pojmové)  

soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní hru 
(např. sledovat pozorně divadelní představení a následně ho 
reprodukovat), nenechat se vyrušit – neodbíhat od činnosti, pracovat v 
klidu (např. vyřešit labyrint)   

hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a dokreslit chybějící části na obrázku, sestavit části v celek, vytvořit 
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fantazii (kognitivní, výtvarné, konstruktivní aj.)  jednoduchý model, stavbu, provést obměnu, tvořit dle vlastní 
představy, např. stavby z kostek   

tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a 
výtvarných činnostech, experimentovat s materiály, poznávat a 
využívat výrazové možnosti (vytvářet různé plošné a prostorové 
útvary, mísit barvy, zkoumat odlišné účinky suchých a vlhkých 
podkladů, aj.)   

činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových 
systémů (písmena, číslice, symboly apod.)  

rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, 
umět je používat (např. číst piktogramy, pochopit obrázkové čtení), 
význam věcí denní potřeby   

Dítě a ten druhý 
spontánní hra  

umět kooperovat, dohodnout se s ostatními, podílet se na organizaci 
hry   

společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému  aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů 
(vyprávět, povídat, poslouchat, naslouchat druhému)   

běžné verbální komunikační aktivity dítěte s dospělým  vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na 
společném řešení   

hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a 
respektovat druhého  

dohodnout se na kompromisním řešení   

aktivity podporující sbližování dětí  nenechat si ubližovat, nenechat se šidit, bránit se posmívání, ohradit 
se proti tomu   

Dítě a společnost 
hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí 
(dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, 
herní role) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává  

orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin 
(rodina, třída, mateřská škola, herní skupina apod.) a umět jim 
přizpůsobit své chování   

běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování  projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, 
vážit si jejich práce i úsilí   

aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, 
ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, 
spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí  

rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat co je lež, 
nespravedlivost, ubližování, lhostejnost, agresivita, vulgarismy   

Dítě a svět 
pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání 

uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý 
může svým chováním působit na životní prostředí (podporovat či 
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ekosystémů (les, louka, rybník apod.)  narušovat zdraví, přírodní prostředí i společenskou pohodu)   

přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování 
rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a 
děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, 
roční období)  

zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. 
v přírodě), proměny komentovat, přizpůsobit oblečení – rozlišení 
pocitu chladu a tepla, chování   

smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní 
krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti 
zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí  

všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat se o 
rostliny, zvládat drobné úklidové práce, nakládat vhodným způsobem s 
odpady, chápat význam třídění odpadu chránit přírodu v okolí, živé 
tvory apod.   
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Název integrovaného bloku  Kdosi je za dveřmi… 

Charakteristika integrovaného bloku  Období: prosinec 

 seznamovat se s tradicemi blížících se vánočních svátků 

 vyjádřit vlastní fantazii a představivost 

 prožívat radost z možnosti splnit přání druhých 

 rozvíjet pracovní dovednosti (zacházení s materiálem) 

 uvědomovat si příjemné i nepříjemné prožitky 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku, jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí  

kompetence k učení:odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony 
druhých  

kompetence k řešení problémů:řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží 
řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého  

komunikativní kompetence:dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými 
prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)  

sociální a personální kompetence:  
při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i 
komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 
uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky  

činnostní a občanské kompetence:  
ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je 
může ovlivnit 
svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 
má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si 
práce i úsilí druhých  
dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky  
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Vzdělávací nabídka  Očekávané výstupy IB  

Dítě a jeho tělo 
smyslové a psychomotorické hry  

zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení   

hudební a hudebně pohybové hry a činnosti  pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus   

doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při 
rytmických činnostech)   

pohybovat se bezpečně ve skupině dětí   

příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, 
pohybových činnostech, při setkávání s cizími lidmi)  

projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám   

bránit se projevům násilí   

vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v 
případě potřeby obrátit o pomoc, koho přivolat)   

Dítě a jeho psychika 
přednes, recitace, dramatizace, zpěv  

zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, 
písničky a reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu   

komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv  dokázat zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědět na 
otázku, umět komentovat zážitky a aktivity, posuzovat slyšené   

prohlížení a "čtení" knížek  sledovat očima zleva doprava a dle potřeby i zprava doleva, případně v 
dalších směrech, jmenovat objekty zleva doprava, vyhledat první a 
poslední objekt ve skupině, vést čáru zleva doprava, shora dolů   

společné diskuze a rozhovory, individuální i skupinová konverzace 
(vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle 
obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného 
druhým apod.)  

dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou 
kázeň (např. dokázat naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí 
myšlenku, sledovat řečníka i obsah)   

motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností  slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché „nápady“, 
experimentovat, některé problémy řešit cestou pokus – omyl, 
dotazovat se při nedorozumění   

činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků 
(vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s 
obrazovým materiálem, s médii apod.)  

slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché „nápady“, 
experimentovat, některé problémy řešit cestou pokus – omyl, 
dotazovat se při nedorozumění   

hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické, 
logické, obrazné a pojmové)  

nechat se získat pro záměrné učení   
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činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným 
cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné  

snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor   

cvičení organizačních dovedností  umět se rozhodovat o svých činnostech (samostatně se rozhodovat, co 
udělat, jak se zachovat, i o tom, co neudělat, co odmítnout, čeho se 
neúčastnit)   

estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, 
hudební, pohybové a další)  

odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co mu nejde, co je pro ně 
obtížné   

Dítě a ten druhý 
činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije - 
rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v 
rodině, rodina ve světě zvířat) - mateřská škola (prostředí, vztahy mezi 
dětmi i dospělými, kamarádi)  

spoluvytvářet prostředí pohody   

hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a 
respektovat druhého  

chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat   

společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření  vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní 
role, hru rozvíjet a obohacovat   

Dítě a společnost 
tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, 
hudebně pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a 
nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu  

vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební 
nástroje, hudebně pohybovou činností (viz výše)   

různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, 
dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující 
dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích  

chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her a jiných 
činností, hrát spravedlivě, nepodvádět, umět i prohrávat   

aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, 
ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, 
spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí  

projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, 
vážit si jejich práce i úsilí   

běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování  umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, 
poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci   

Dítě a svět 
sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé  

mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav   

praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se 
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přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž 
prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické 
pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami)  

běžně setkává (rozumět tomu, co se ve známém prostředí děje)   

přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, 
kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety  

přizpůsobit své chování přiměřeně situaci ať už doma či na veřejnosti, 
zvládnout požadavky kladené na dítě   
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6.3.1.4 Den co den, to nové kouzlo  

Název integrovaného bloku  Den co den, to nové kouzlo  

Charakteristika integrovaného bloku  Období: leden - únor 

 znát vlastnosti sněhu, ledu 

 znát a uplatňovat zásady bezpečnosti v zimě 

 přizpůsobovat vhodné oblečení změnám počasí 

 seznámení se zimními sporty (koulování, klouzání, bobování) 

 vytvářet povědomí o důležitosti ochrany zdraví svého i ostatních 

 seznámení s tradicí a zvyky spojené s Masopustem 

 rozlišování charakterových vlastností 

 rozvíjet povědomí o lidských činnostech 

 vážit si výsledků lidské práce 

 vytváření povědomí o sounáležitosti s přírodou  

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku, jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí  

kompetence k učení:má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě 
obklopuje,  o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém 
žije  

kompetence k řešení problémů:problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje 
cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; 
hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních 
zkušeností, fantazii a představivost  

komunikativní kompetence:průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k 
dokonalejší komunikaci  s okolím  

sociální a personální kompetence:  
samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 
při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i 
komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 
je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem  a jedinečnostem  

činnostní a občanské kompetence:má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a 
povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých  
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Den co den, to nové kouzlo  

Vzdělávací nabídka  Očekávané výstupy IB  

Dítě a jeho tělo 
příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, 
pohybových činnostech), k prevenci nemoci, nezdravých návyků  

chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve 
školním prostředí, na veřejnosti, v přírodě)   

lokomoční a pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení) a 
jiné činnosti (sezónní činnosti, míčové hry apod.)  

pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu 
(např. na sněhu)   

konstruktivní činnosti  pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek, navlékat 
korálky, skládat mozaiky, zavázat kličku)   

manipulační a jednoduché úkony s předměty, pomůckami  pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek, navlékat 
korálky, skládat mozaiky, zavázat kličku)   

Dítě a jeho psychika 
vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo shlédlo  

sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh 
převyprávět samostatně, věcně správně, popř. dokázat odhadnout, jak 
by mohl příběh pokračovat   

artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní 
hádanky, vokální činnosti  

poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, doplnit chybějící slovo 
rýmu   

prohlížení a "čtení" knížek  projevování zájmu o čtené pohádky, hudební melodie, divadelní 
představení, filmové ukázky a správně užívat telefon   

poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmů a 
divadelních pohádek a příběhů  

projevování zájmu o čtené pohádky, hudební melodie, divadelní 
představení, filmové ukázky a správně užívat telefon   

záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a 
pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál aj.) 
jejich charakteristických znaků a funkcí  

odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky 
předmětů, osob, zvířat   

konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, 
odhad, porovnávání apod.)  

porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od 
nejmenšího k největšímu; poznat, co do skupiny nepatří), třídit 
předměty minimálně dle jednoho kritéria (např. roztřídit knoflíky na 
hromádky dle barvy, tvaru, velikosti)   

činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a 
matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice apod.) 
a jejich smysluplné praktické aplikaci  

orientovat se v číselné řadě 1 – 10, vyjmenovat ji, porovnat, že 5 je 
více než 4, chápat číslo jako počet prvků   

rozlišit hmatem vlastnosti předmětu (např. strukturu povrchu), určit 
tvar, materiál, počet, velikost   

posoudit početnost dvou souborů a určit počet do 6 (např. o kolik je 
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Den co den, to nové kouzlo  

více a o kolik je méně, kde je stejně)   

chápat, že číslovka označuje počet (např. 5 je prstů na ruce, 5 je 
kuliček)   

Dítě a ten druhý 
činnosti vedoucí k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních  

uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech 
soužití, podílet se na nich a respektovat je   

činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a 
pohodu  

přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit   

dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování 
člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, 
hněv, zloba apod.)  

umět to, co prožívá, vyjádřit slovně, výtvarně pohybově, mimikou 
(zážitky jednotlivé či v časové posloupnosti jako výtvarné vyprávění, 
komentovat obrázky apod., pomocí hudby, hudebně pohybovou a 
dramatickou improvizací atd.)   

cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v 
sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu zlosti apod.)  

přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat 
pozitivní i negativní emoce (soucit, radost, náklonnost, spokojenost, 
ale také strach, smutek)   

aktivity podporující sbližování dětí  všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se s druhým 
dítětem o hračky, pomůcky, pamlsky, podělit se s jiným dítětem o 
činnost, počkat, vystřídat se)   

hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě 
rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti 
vyřešit vzájemný spor apod.  

nepříjemný kontakt a komunikaci dokázat odmítnout   

běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým 
dítětem i s dospělým  

rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání   

spolupracovat s dospělým   

hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a 
respektovat druhého  

chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí 
či neumí a že je to přirozené   

k mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chovat citlivě a 
ohleduplně (neposmívat se mu, pomáhat mu, chránit ho)   

Dítě a společnost 
aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat 
rozmanitost kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní 
aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav, 
divadelních a filmových představení, využívání příležitostí seznamující 

pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (např. 
literární, filmovou, výtvarnou, dramatickou, hudební)   
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Den co den, to nové kouzlo  

dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho 
kulturním prostředí apod.)  

běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování  dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného 
soužití v mateřské škole a na veřejnosti   

hry, činnosti, běžné situace  zvládnout vyřešit problém samostatně nebo s dopomocí (vrstevníka 
nebo dospělé osoby)   

Dítě a svět 
poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných 
způsobech, jak se chránit (manipulace s některými předměty a 
přístroji, kontakt se zvířaty, léky, běžné chemické látky, technické 
přístroje, objekty a jevy, nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), 
využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím  

zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. 
v přírodě), proměny komentovat, přizpůsobit oblečení – rozlišení 
pocitu chladu a tepla, chování   

přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování 
rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a 
děje, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční 
období)  

vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a 
proměňuje běžně proměnlivé okolnosti v mateřské škole vnímat jako 
samozřejmé a přirozeně se tomuto dění přizpůsobovat   
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6.3.1.5 Co ta očka vidí  

Název integrovaného bloku  Co ta očka vidí  

Charakteristika integrovaného bloku  Období: březen - duben 

 rozvíjet poznatky o vytváření nového života v přírodě (rostliny a zvířata) 

 vytvářet kladný vztah ke všem formám života, k přírodě 

 výchova dětí k ekologii 

 pozorovat dění v blízkém okolí MŠ (vycházky, návštěvy parku, exkurze …) 

 rozvoj elementárních poznatků o lidových tradicích a zvyklostech v období Velikonoc 

 vytváření poznatků o velikonočních tradicích mimo ČR 

 vést děti ke kladnému vztahu ke knihám, časopisům i jiným didaktickým materiálům 

 vytváření a rozvoj kultivovaného a morálního chování 

 rozvoj estetického a etického vnímání 

 aktivity směřující k dramatickým činnostem 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku, jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí  

kompetence k učení:  
pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí 
klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět 
věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z 
toho, co samo dokázalo a zvládlo  

kompetence k řešení problémů:  
zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární 
matematické souvislosti 
při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických  i empirických 
postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací  a využívá je v dalších 
situacích 

komunikativní kompetence:  
domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci 
dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 
encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 

sociální a personální kompetence:dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, 
pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a 
lhostejnost  
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Název integrovaného bloku  Co ta očka vidí  

činnostní a občanské kompetence:chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost 
a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají 
svoje nepříznivé důsledky  

    

Co ta očka vidí  

Vzdělávací nabídka  Očekávané výstupy IB  

Dítě a jeho tělo 
lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky), nelokomoční 
pohybové činnosti  

užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky, odrážedla)   

smyslové a psychomotorické hry  být pohybově aktivní po delší dobu v řízené i spontánní aktivitě   

činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí  pojmenovat viditelné části těla včetně některých dílčích částí (např. 
rameno, koleno, loket, zápěstí) a některé vnitřní orgány (např. srdce, 
plíce, mozek, žaludek)   

jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, 
stolování, oblékání  

samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, 
zavázat tkaničky   

samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, popř. polévku, používat 
ubrousek   

Dítě a jeho psychika 
poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování 
filmových a divadelních pohádek a příběhů  

spontánně vyprávět zážitky ze sledování filmových pohádek nebo 
pohádek z médií a vystihnout hlavní myšlenku   

artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, slovní hádanky, hry se 
slovy  

chápat jednoduché hádanky a vtipy, mít smysl pro humor   

grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen  napodobit některá písmena, číslice a následně je zapsat   

poznat napsané své jméno, podepsat se tiskacím písmem svým 
jménem, popř. graficky označit své výtvory (např. použít nějaký 
symbol)   

hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i rovině  rozlišovat vpravo – vlevo na vlastním těle, v prostoru s oporou o 
nějaký předmět   

rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (např. dole, nahoře, 
uprostřed, před, za, pod, nad, uvnitř, vně, u, vedle, mezi, nízko, 
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Co ta očka vidí  

vysoko, na konci, na kraji, vpředu, vzadu, blízko, daleko, dopředu, 
dozadu, nahoru, dolů) a těchto pojmů běžně užívat   

rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů   

orientovat se v řadě (např. první, poslední, uprostřed   

orientovat se v prostoru podle slovních pokynů   

činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s 
běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i 
logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod.  

orientovat se v časových údajích v rámci dne (např. dopoledne, 
poledne, odpoledne)   

rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v čase (např. noc, 
den, ráno, večer, dnes, zítra, včera, dny v týdnu)   

rozlišovat roční období (jaro, léto, podzim, zima) i jejich typické znaky   

Dítě a ten druhý 
činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků 
(vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s 
obrazovým materiálem, s médii apod.)  

jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády, 
při složitějších se poradit, postupovat podle pokynů a instrukcí   

činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným 
cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné  

přijímat drobný neúspěch (vnímat ho jako přirozenou skutečnost, že se 
mu někdy něco nedaří), umět přijmout sdělení o případných dílčích 
nedostatcích, být schopné se z něho poučit   

estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, 
hudební, pohybové a další)  

přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (radovat se, že 
umí píseň, básničku, ukazuje obrázek, předvádí taneček, výrobek)   

Dítě a společnost 
hry na téma rodiny, přátelství apod.  

projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat 
druhým (např. kamarádům, mladším, slabším, aj.)   

výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.)  projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat 
druhým (např. kamarádům, mladším, slabším, aj.)   

hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě 
rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti 
vyřešit vzájemný spor apod.  

cítit sounáležitost s ostatními   

nabídnout pomoc   

společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému  vnímat, že je jiné dítě smutné, zklamané nebo naopak něčím nadšené, 
že má radost   

využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla, apod.)   

přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (např. 
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slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy 
apod.)  

literární, filmovou, výtvarnou, dramatickou, hudební)   

tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, 
hudebně pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a 
nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu  

zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými 
prostředky (např. kresbou, malbou, plošným a prostorovým 
vytvářením s využíváním různých materiálů   

hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského 
života a práce (využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické 
hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s 
různými pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická 
manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění 
jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.)  

být šetrný k vlastním a cizím pomůckám, hračkám, ke knížkám, i s 
věcmi denní potřeby   

aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, 
ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, 
spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí  

reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně (vlídné přijetí, 
humor, projevení zájmu, akceptování, nabídnutí pomoci)   

Dítě a svět 
hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v 
dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik 
bezpečného chování v některých dalších situacích, které mohou nastat  

chápat základní pravidla chování pro chodce   

poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných 
způsobech, jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými 
předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, objekty a jevy, požár, povodeň 
a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní 
jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím  

mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle 
toho, s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu 
bylo zprostředkováno či vysvětleno (např. poznatky o přírodě živé i 
neživé, o přírodních jevech a dějích, o lidech a jejich životě, o kultuře či 
technice)   

ekologicky motivované hrové aktivity (ekohry)  být citlivý k přírodě   
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6.3.1.6 Cestou necestou  

Název integrovaného bloku  Cestou necestou  

Charakteristika integrovaného bloku  Období: květen - červen 

 rozvoj pozitivních vztahů k rodině, kamarádům a rodinným příslušníkům 

 procvičovat orientaci v prostoru 

 rozlišování charakterových vlastností 

 vytvářet povědomí o ochraně zdraví svého i ostatních 

 upevňovat znalosti o přírodě v létě 

 seznamovat s vlastnostmi vody 

 znát rozdíl mezi městem a vesnicí, životem ve městě a na vesnici 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku, jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí  

kompetence k učení:soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a 
užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů  

kompetence k řešení problémů:rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která 
funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit  

komunikativní kompetence:ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má 
vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku  

sociální a personální kompetence:chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, 
agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit 
projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování  

činnostní a občanské kompetence:  
dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a 
bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 
ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je 
může ovlivnit  
chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá  
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Cestou necestou  

Vzdělávací nabídka  Očekávané výstupy IB  

Dítě a jeho tělo 
jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, 
stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí  

postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky   

udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce   

příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, 
pohybových činnostech a dopravních situacích)  

znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici 
(dávat pozor při přecházení, rozumět světelné signalizaci)   

konstruktivní a grafické činnosti  upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných 
činnostech, kde se preference ruky uplatňuje   

tužku držet správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným 
zápěstím   

vést stopu tužky při kresbě, apod.   

napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, popř. písmena   

příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a 
vytváření zdravých životních návyků  

znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních 
účincích pohybu a sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, 
pobytu v přírodě, otužování) a o faktorech poškozujících zdraví včetně 
návykových látek   

Dítě a jeho psychika 
samostatný slovní projev na určité téma  

vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně, gramaticky 
správně, v přiměřeném tempu, ovládat sílu a intonaci hlasu   

artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, vokální činnosti  vyčlenit hlásku na počátku a na konci slova, rozkládat slova na slabiky, 
rozlišovat krátké a dlouhé samohlásky   

činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími 
prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika)  

rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, 
umět je používat (např. číst piktogramy, pochopit obrázkové čtení)   

pochopit význam piktogramu (např. pravidla chování ve skupině, v 
hromadném dopravním prostředku, znát význam elementárních 
dopravních značek a označení nebezpečí (elektřina, zákaz rozdělávání 
ohně, koupání, skákání do vody atd.)   

přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v 
okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování  

využívat prožitkové učení k získávání nových znalostí a informací a tyto 
znalosti využívá pro další edukaci   

spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty  vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak by to šlo 
jinak, co by se stalo, kdyby) a verbalizovat je   
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Cestou necestou  

estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, 
hudební, pohybové a další)  

přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (radovat se, že 
umí píseň, básničku, ukazuje obrázek, předvádí taneček, výrobek)   

Dítě a ten druhý 
cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v 
sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti 
apod.)  

odložit splnění osobních přání na pozdější dobu   

přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout 
se, potlačit projev agrese   

rozhodovat sám o sobě (o svém chování)   

Dítě a společnost 
činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a 
pohodu  

dokázat vyjádřit vnitřní radost z uměleckých děl různého charakteru, 
vyhledávat přírodní krásy, úkazy, jevy a zúčastňovat se kulturních akcí   

četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a 
poučením  

uvědomit si vztahy mezi lidmi(kamarádství, přátelství, vztahy mezi 
pohlavími, úcta ke stáří)   

cítit sounáležitost s ostatními   

hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých  respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem (s 
ohledem na situaci a podmínky)   

nepříjemný kontakt a komunikaci dokázat odmítnout   

Dítě a svět 
práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání 
encyklopedií a dalších médií  

mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru apod. (např. o koloběhu vody, 
střídání denních i ročních období a jejich příčinách, některých 
planetách)   

kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad 
problémem, vyprávění, poslech, objevování)  

uvědomovat si, že jak svět přírody, tak i svět lidí je na různých částech 
naší planety různorodý a pestrý a ne vždy šťastný   

využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a 
okolí dítěte k seznamování dítěte s elementárními dítěti 
srozumitelnými reáliemi o naší republice a o světě  

mít poznatky o existenci jiných zemí, národů a kultur (znát typické 
znaky některých významných národů - přírodní podmínky, oblečení, 
zvyky, strava, stavby, kde co roste, nebo se pěstuje, žijí zvířata apod.)   

praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými 
přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž 
prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické 
pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami)  

spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně)   
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6.3.2 Forma vzdělávání: Denní – Henčlov  

6.3.2.1 Podzimní rozjímání  

Název integrovaného bloku  Podzimní rozjímání  

Charakteristika integrovaného bloku  Období: září - listopad 

 adaptace na nové děti a prostředí 

 přizpůsobení se organizaci dne 

 seznámení se jmény kamarádů, značkou, s prostory, jmény učitelek 

 znát své jméno, adresu 

 pravidla společného soužití ve třídě 

 seznamovací hry 

 pravidla vzájemné komunikace 

 zdvořilostní návyky a společenské chování 

 nasloucháme jeden druhému 

 ranní komunitní kruh 

 bezpečnost sebe i ostatních 

 rodina a domov 

 poznáváme okolí MŠ, zahradu MŠ, budovu MŠ 

 sebeobsluha, hygienické návyky 

 seznámení se s rodiči dětí a s nastavenými pravidly v MŠ 

 rozvoj pozitivních vztahů k přírodě, rostlinám, zvířatům 

 objevovat svět zvířat ve volné přírodě 

 osvojovat si poznatky o přírodě a jejich proměnách na podzim 

 rozvíjet pracovní dovednosti a fantazii 

 posilovat tvořivost o poznání vlastnosti barev 

 objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka 

 podílet se na výzdobě prostředí 

 seznámení s neživou přírodou 

 podporovat zdravý životní styl 

 vytvářet povědomí o důležitosti ochrany zdraví svého i ostatních 
 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM –  Otevíráme dveře do světa poznání  

58 

Název integrovaného bloku  Podzimní rozjímání  

 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku, jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí  

kompetence k učení:  
získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 
učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; 
při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno 
dobrat se k výsledkům 

kompetence k řešení problémů:  
problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, 
experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty 
(má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost 
nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 

komunikativní kompetence:  
ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, 
otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog 
domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci 

sociální a personální kompetence:  
napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí 
spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje 
dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim 

činnostní a občanské kompetence:  
uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají 
stejnou hodnotu 
spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je 
zachovávat 
dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a 
bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 
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Podzimní rozjímání   

Vzdělávací nabídka  Očekávané výstupy IB  

Dítě a jeho tělo 
lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky, poskoky)  

postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly 
  

běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze   

pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu 
(např. v lese, na sněhu, v písku)   

námětové hry, smyslové hry, psychomotorické hry  rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem   

hudebně pohybové hry  zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji 
(např. trianglem, bubínkem, chřestidly)   

doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při 
rytmických činnostech)   

relaxační a odpočinkové činnosti  znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních 
účincích pohybu a sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, 
pobytu v přírodě, otužování)   

sebeobslužné činnosti  samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, 
zavázat tkaničky   

postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky   

jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, 
stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí atd.  

pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní 
úkony (např. používat toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a 
utírat ruce, umět používat kapesník)   

zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, 
dechová, relaxační cvičení)  

znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních 
účincích pohybu a sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, 
pobytu v přírodě, otužování) a o faktorech poškozujících zdraví včetně 
návykových látek   

manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, 
nástroji, náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které 
je obklopují a jejich praktickým používáním  

kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z 
přírodních i umělých materiálů   

příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a 
vytváření zdravých životních návyků  
 

uvědomovat si, co je nebezpečné   
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Podzimní rozjímání   

 

Dítě a jeho psychika 
společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace 
(vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle 
obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného 
druhým apod.)  

mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně 
uplatnit v řeči, používat větší množství slovních obratů, správně 
určovat a pojmenovávat věci a jevy ve svém okolí   

používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, 
popsat situaci, událost, vyjádřit svoje pocity, prožitky   

samostatný slovní projev na určité téma  znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte (např. 
sdělit svoje jméno a příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců, 
kamarádů, učitelek, rozumět většině pojmenování, které se týkají 
dítěti známých předmětů)   

poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování 
filmových a divadelních pohádek a příběhů  

získávání nové slovní zásoby aktivní i pasivní a používá nové slovní 
obraty   

smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení 
postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace 
pozornosti apod.  

zaregistrovat změny ve svém okolí (všimnout si a rozpoznat, co se 
změnilo např. ve třídě, na kamarádovi, na obrázku)   

hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a 
fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, 
taneční či dramatické aktivity)  

zapamatovat si pořadí úkonů i cviků, jednoduchých tanečních kroků   

činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a 
pohodu  

přijímat pobyt v mateřské škole jako běžnou součást života (vědět, že 
rodiče chodí do zaměstnání, dítě do MŠ)   

spontánní hra  umět kooperovat, dohodnout se s ostatními, podílet se na organizaci 
hry   

zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi i se 
známými dospělými   

činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné 
vystupování, vyjadřování, rozhodování a sebehodnocení  

umět se přizpůsobit změnám, přijímat vzor společenského chování   

příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání  plnit činnosti podle instrukcí   

prohlížení a "čtení" knížek  umět komentovat zážitky a aktivity, umět popsat děj na obrázku 
vlastními slovy   

artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní 
hádanky, vokální činnosti  

poznat a vyhledat slova protikladného významu (antonyma), 
podobného významu (synonyma), stejně znějící a slova různého 
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významu (homonyma)   

hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické 
a logické, obrazné a pojmové)  

soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní hru 
(např. sledovat pozorně divadelní představení a následně ho 
reprodukovat), nenechat se vyrušit – neodbíhat od činnosti, pracovat v 
klidu (např. vyřešit labyrint)   

hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a 
fantazii (kognitivní, výtvarné, konstruktivní aj.)  

dokreslit chybějící části na obrázku, sestavit části v celek, vytvořit 
jednoduchý model, stavbu, provést obměnu, tvořit dle vlastní 
představy, např. stavby z kostek   

tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a 
výtvarných činnostech, experimentovat s materiály, poznávat a 
využívat výrazové možnosti (vytvářet různé plošné a prostorové 
útvary, mísit barvy, zkoumat odlišné účinky suchých a vlhkých 
podkladů, aj.)   

činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových 
systémů (písmena, číslice, symboly apod.)  

rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, 
umět je používat (např. číst piktogramy, pochopit obrázkové čtení)   

Dítě a ten druhý 
běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým 
dítětem i s dospělým  

navazovat kontakty s dospělým (např. s novým učitelem)   

aktivity podporující sbližování dětí  aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů 
(vyprávět, povídat, poslouchat, naslouchat druhému)   

vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní 
role, hru rozvíjet a obohacovat   

nenechat si ubližovat, nenechat se šidit, bránit se posmívání, ohradit 
se proti tomu   

hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě 
rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti 
vyřešit vzájemný spor apod.  

obhajovat svoje potřeby, svůj postoj či přání, přijímat také názor 
druhého, dohodnout se na kompromisním řešení   

činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a 
chování, spolupodílení se na jejich tvorbě  

spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být 
ostatním partnerem   

společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému  aktivně komunikovat, naslouchat druhému bez vážnějších problémů   

běžné verbální komunikační aktivity dítěte s dospělým  vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na 
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společném řešení   

hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a 
respektovat druhého  

dohodnout se na kompromisním řešení   

Dítě a společnost 
aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, 
ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, 
spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí  

umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, 
poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci   

rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat co je lež, 
nespravedlivost, ubližování, lhostejnost, agresivita, vulgarismy   

aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské 
školy  

navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, udržovat a 
rozvíjet s nimi přátelství   

spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel 
soužití ve třídě  

být schopné přistoupit na jiný názor porozumět potřebám druhých, 
přijmout společné návrhy, podřídit se rozhodnutí skupiny a přizpůsobit 
se společnému programu   

hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí 
(dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, 
herní role) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává  

orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin 
(rodina, třída, mateřská škola, herní skupina apod.) a umět jim 
přizpůsobit své chování   

běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování  projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, 
vážit si jejich práce i úsilí   

aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do 
ulic, návštěvy obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších 
pro dítě významných objektů)  

orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí (vědět, co 
se kde v blízkosti mateřské školy nachází, např. obchody, zastávka, 
hřiště, škola, pošta, policie, lékař, knihovna, hasiči, sportoviště)   

praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a 
pomůcek, se kterými se dítě běžně setkává  

zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace, 
které se v mateřské škole opakují   

Dítě a svět 
poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných 
způsobech, jak se chránit (manipulace s některými předměty a 
přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické 
látky, technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň a jiné 
nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), 
využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím  

znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s 
přírodou) i neovlivnitelné – vítr, déšť, záplavy, teplo, sucho, mrazy), co 
může ohrožovat zdravé životní prostředí   

pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání 
ekosystémů (les, louka, rybník apod.)  

uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý 
může svým chováním působit na životní prostředí (podporovat či 
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narušovat zdraví, přírodní prostředí i společenskou pohodu)   

přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování 
rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a 
děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, 
roční období)  

zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. 
v přírodě), proměny komentovat, přizpůsobit oblečení – rozlišení 
pocitu chladu a tepla, chování   

smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní 
krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti 
zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí  

všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat se o 
rostliny, zvládat drobné úklidové práce, nakládat vhodným způsobem s 
odpady, chápat význam třídění odpadu chránit přírodu v okolí, živé 
tvory apod.   
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6.3.2.2 Zimní víla čaruje  

Název integrovaného bloku  Zimní víla čaruje  

Charakteristika integrovaného bloku  Období: prosinec - únor 

 seznamovat se s tradicemi blížících se vánočních svátků 

 vyjádřit vlastní fantazii a představivost 

 prožívat radost z možnosti splnit přání druhých 

 rozvíjet pracovní dovednosti (zacházení s materiálem) 

 uvědomovat si příjemné i nepříjemné prožitky 

 znát vlastnosti sněhu, ledu 

 znát a uplatňovat zásady bezpečnosti v zimě 

 přizpůsobovat vhodné oblečení změnám počasí 

 seznámení se zimními sporty (koulování, klouzání, bobování) 

 vytvářet povědomí o důležitosti ochrany zdraví svého i ostatních 

 seznámení s tradicí a zvyky spojené s Masopustem 

 rozlišování charakterových vlastností 

 rozvíjet povědomí o lidských činnostech 

 vážit si výsledků lidské prácevytváření povědomí o sounáležitosti s přírodou 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku, jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí  

kompetence k učení:  
klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět 
věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z 
toho, co samo dokázalo a zvládlo 
odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých 

kompetence k řešení problémů:  
všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a 
situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 
zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární 
matematické souvislosti 

komunikativní kompetence:  
v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být 
komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 
ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 
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Název integrovaného bloku  Zimní víla čaruje  

sociální a personální kompetence:  
dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 
nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost 
při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování i 
komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 
chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že 
vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a 
ubližování 

činnostní a občanské kompetence:  
má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si 
práce i úsilí druhých 
chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že 
naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky 
odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat 
se daným okolnostem 
chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá 

    

Zimní víla čaruje  

Vzdělávací nabídka  Očekávané výstupy IB  

Dítě a jeho tělo 
smyslové a psychomotorické hry  

zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení   

hudební a hudebně pohybové hry a činnosti  pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus   

doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při 
rytmických činnostech)   

pohybovat se bezpečně ve skupině dětí   

příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, 
pohybových činnostech, při setkávání s cizími lidmi)  

projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám   

bránit se projevům násilí   

vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v 
případě potřeby obrátit o pomoc, koho přivolat)   

příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, 
pohybových činnostech), k prevenci nemoci, nezdravých návyků  

chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve 
školním prostředí, na veřejnosti, v přírodě)   
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Zimní víla čaruje  

lokomoční a pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení) a 
jiné činnosti (sezónní činnosti, míčové hry apod.)  

pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu 
(např. na sněhu)   

Dítě a jeho psychika 
konstruktivní činnosti  

pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek, navlékat 
korálky, skládat mozaiky, zavázat kličku)   

manipulační a jednoduché úkony s předměty, pomůckami  pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek, navlékat 
korálky, skládat mozaiky, zavázat kličku)   

přednes, recitace, dramatizace, zpěv  zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, 
písničky a reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu   

komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv  dokázat zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědět na 
otázku, umět komentovat zážitky a aktivity, posuzovat slyšené   

prohlížení a "čtení" knížek  sledovat očima zleva doprava a dle potřeby i zprava doleva, případně v 
dalších směrech, jmenovat objekty zleva doprava, vyhledat první a 
poslední objekt ve skupině, vést čáru zleva doprava, shora dolů   

společné diskuze a rozhovory, individuální i skupinová konverzace 
(vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle 
obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného 
druhým apod.)  

dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou 
kázeň (např. dokázat naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí 
myšlenku, sledovat řečníka i obsah)   

motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností  slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché „nápady“, 
experimentovat, některé problémy řešit cestou pokus – omyl, 
dotazovat se při nedorozumění   

činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků 
(vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s 
obrazovým materiálem, s médii apod.)  

slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché „nápady“, 
experimentovat, některé problémy řešit cestou pokus – omyl, 
dotazovat se při nedorozumění   

hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické, 
logické, obrazné a pojmové)  

nechat se získat pro záměrné učení   

činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným 
cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné  

snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor   

cvičení organizačních dovedností  umět se rozhodovat o svých činnostech (samostatně se rozhodovat, co 
udělat, jak se zachovat, i o tom, co neudělat, co odmítnout, čeho se 
neúčastnit)   

estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co mu nejde, co je pro ně 
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Zimní víla čaruje  

hudební, pohybové a další)  obtížné   

vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo shlédlo  sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh 
převyprávět samostatně, věcně správně, popř. dokázat odhadnout, jak 
by mohl příběh pokračovat   

artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní 
hádanky, vokální činnosti  

poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, doplnit chybějící slovo 
rýmu   

prohlížení a "čtení" knížek  projevování zájmu o čtené pohádky, hudební melodie, divadelní 
představení, filmové ukázky a správně užívat telefon   

poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmů a 
divadelních pohádek a příběhů  

projevování zájmu o čtené pohádky, hudební melodie, divadelní 
představení, filmové ukázky a správně užívat telefon   

záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a 
pojmenovávání jejich vlastností (velikost, barva, tvar, materiál aj.) 
jejich charakteristických znaků a funkcí  

odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky 
předmětů, osob, zvířat   

konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, 
odhad, porovnávání apod.)  

porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od 
nejmenšího k největšímu; poznat, co do skupiny nepatří), třídit 
předměty minimálně dle jednoho kritéria (např. roztřídit knoflíky na 
hromádky dle barvy, tvaru, velikosti)   

činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a 
matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice apod.) 
a jejich smysluplné praktické aplikaci  

orientovat se v číselné řadě 1 – 10, vyjmenovat ji, porovnat, že 5 je 
více než 4, chápat číslo jako počet prvků   

posoudit početnost dvou souborů a určit počet do 6 (např. o kolik je 
více a o kolik je méně, kde je stejně)   

chápat, že číslovka označuje počet (např. 5 je prstů na ruce, 5 je 
kuliček)   

Dítě a ten druhý 
činnosti vedoucí k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních  

uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech 
soužití, podílet se na nich a respektovat je   

činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a 
pohodu  

přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit   

dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování 
člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, 
hněv, zloba apod.)  

umět to, co prožívá, vyjádřit slovně, výtvarně pohybově, mimikou 
(zážitky jednotlivé či v časové posloupnosti jako výtvarné vyprávění, 
komentovat obrázky apod., pomocí hudby, hudebně pohybovou a 
dramatickou improvizací atd.)   
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Zimní víla čaruje  

cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v 
sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu zlosti apod.)  

přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat 
pozitivní i negativní emoce (soucit, radost, náklonnost, spokojenost, 
ale také strach, smutek)   

činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije - 
rodina (funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v 
rodině, rodina ve světě zvířat) - mateřská škola (prostředí, vztahy mezi 
dětmi i dospělými, kamarádi)  

spoluvytvářet prostředí pohody   

hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a 
respektovat druhého  

chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat   

chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí 
či neumí a že je to přirozené   

k mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chovat citlivě a 
ohleduplně (neposmívat se mu, pomáhat mu, chránit ho)   

společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření  vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní 
role, hru rozvíjet a obohacovat   

aktivity podporující sbližování dětí  všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se s druhým 
dítětem o hračky, pomůcky, pamlsky, podělit se s jiným dítětem o 
činnost, počkat, vystřídat se)   

hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě 
rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti 
vyřešit vzájemný spor apod.  

nepříjemný kontakt a komunikaci dokázat odmítnout   

běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým 
dítětem i s dospělým  

rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání   

spolupracovat s dospělým   

tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, 
hudebně pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a 
nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu  

vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební 
nástroje, hudebně pohybovou činností (viz výše)   

různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, 
dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující 
dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích  
 

chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her a jiných 
činností, hrát spravedlivě, nepodvádět, umět i prohrávat   

Dítě a společnost 
aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat 

pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (např. 
literární, filmovou, výtvarnou, dramatickou, hudební)   
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Zimní víla čaruje  

rozmanitost kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní 
aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav, 
divadelních a filmových představení, využívání příležitostí seznamující 
dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho 
kulturním prostředí apod.)  

běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování  umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, 
poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci   

dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného 
soužití v mateřské škole a na veřejnosti   

aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, 
ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, 
spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí  

projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, 
vážit si jejich práce i úsilí   

hry, činnosti, běžné situace  zvládnout vyřešit problém samostatně nebo s dopomocí (vrstevníka 
nebo dospělé osoby)   

sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé  mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav   

Dítě a svět 
praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými 
přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž 
prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické 
pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami)  

rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se 
běžně setkává (rozumět tomu, co se ve známém prostředí děje)   

poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných 
způsobech, jak se chránit (manipulace s některými předměty a 
přístroji, kontakt se zvířaty, léky, běžné chemické látky, technické 
přístroje, objekty a jevy, nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), 
využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím  

zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. 
v přírodě), proměny komentovat, přizpůsobit oblečení – rozlišení 
pocitu chladu a tepla, chování   

přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování 
rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a 
děje, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční 
období)  

vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a 
proměňuje běžně proměnlivé okolnosti v mateřské škole vnímat jako 
samozřejmé a přirozeně se tomuto dění přizpůsobovat   

přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, 
kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety  

přizpůsobit své chování přiměřeně situaci ať už doma či na veřejnosti, 
zvládnout požadavky kladené na dítě   
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6.3.2.3 Písničkou probouzíme svět  

Název integrovaného bloku  Písničkou probouzíme svět  

Charakteristika integrovaného bloku  Období: březen - duben 

 rozvíjet poznatky o vytváření nového života v přírodě (rostliny a zvířata) 

 vytvářet kladný vztah ke všem formám života, k přírodě 

 výchova dětí k ekologii 

 pozorovat dění v blízkém okolí MŠ (vycházky, návštěvy parku, exkurze …) 

 rozvoj elementárních poznatků o lidových tradicích a zvyklostech v období Velikonoc 

 vytváření poznatků o velikonočních tradicích mimo ČR 

 vést děti ke kladnému vztahu ke knihám, časopisům i jiným didaktickým materiálům 

 vytváření a rozvoj kultivovaného a morálního chování 

 rozvoj estetického a etického vnímání 

 aktivity směřující k dramatickým činnostem 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku, jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí  

kompetence k učení:  
soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom 
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 
má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho 
rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 

kompetence k řešení problémů:  
řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě 
nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého 
při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických 
postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích 

komunikativní kompetence:  
dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, 
výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 
dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 
encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 

sociální a personální kompetence:  
uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 
ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a 
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Název integrovaného bloku  Písničkou probouzíme svět  

spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského 
styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy 
chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že 
vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a 
ubližování 

činnostní a občanské kompetence:  
svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 
chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že 
naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky 
ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je 
může ovlivnit 

    

Písničkou probouzíme svět  

Vzdělávací nabídka  Očekávané výstupy IB  

Dítě a jeho tělo 
lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky), nelokomoční 
pohybové činnosti  

užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky, odrážedla)   

smyslové a psychomotorické hry  být pohybově aktivní po delší dobu v řízené i spontánní aktivitě   

činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí  pojmenovat viditelné části těla včetně některých dílčích částí (např. 
rameno, koleno, loket, zápěstí) a některé vnitřní orgány (např. srdce, 
plíce, mozek, žaludek)   

jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, 
stolování, oblékání  

samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, 
zavázat tkaničky   

samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, popř. polévku, používat 
ubrousek   

Dítě a jeho psychika 
poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování 
filmových a divadelních pohádek a příběhů  

spontánně vyprávět zážitky ze sledování filmových pohádek nebo 
pohádek z médií a vystihnout hlavní myšlenku   

artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, slovní hádanky, hry se 
slovy  

chápat jednoduché hádanky a vtipy, mít smysl pro humor   

grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen  napodobit některá písmena, číslice a následně je zapsat   
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Písničkou probouzíme svět  

poznat napsané své jméno, podepsat se tiskacím písmem svým 
jménem, popř. graficky označit své výtvory (např. použít nějaký 
symbol)   

hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i rovině  rozlišovat vpravo – vlevo na vlastním těle, v prostoru s oporou o 
nějaký předmět   

rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (např. dole, nahoře, 
uprostřed, před, za, pod, nad, uvnitř, vně, u, vedle, mezi, nízko, 
vysoko, na konci, na kraji, vpředu, vzadu, blízko, daleko, dopředu, 
dozadu, nahoru, dolů) a těchto pojmů běžně užívat   

rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů   

orientovat se v řadě (např. první, poslední, uprostřed   

orientovat se v prostoru podle slovních pokynů   

činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s 
běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i 
logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod.  

orientovat se v časových údajích v rámci dne (např. dopoledne, 
poledne, odpoledne)   

rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v čase (např. noc, 
den, ráno, večer, dnes, zítra, včera, dny v týdnu)   

rozlišovat roční období (jaro, léto, podzim, zima) i jejich typické znaky   

Dítě a ten druhý 
činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků 
(vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s 
obrazovým materiálem, s médii apod.)  

jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády, 
při složitějších se poradit, postupovat podle pokynů a instrukcí   

činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným 
cílem a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné  

přijímat drobný neúspěch (vnímat ho jako přirozenou skutečnost, že se 
mu někdy něco nedaří), umět přijmout sdělení o případných dílčích 
nedostatcích, být schopné se z něho poučit   

estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, 
hudební, pohybové a další)  

přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (radovat se, že 
umí píseň, básničku, ukazuje obrázek, předvádí taneček, výrobek)   

Dítě a společnost 
hry na téma rodiny, přátelství apod.  

projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat 
druhým (např. kamarádům, mladším, slabším, aj.)   

výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.)  projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat 
druhým (např. kamarádům, mladším, slabším, aj.)   
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hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě 
rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti 
vyřešit vzájemný spor apod.  

cítit sounáležitost s ostatními   

nabídnout pomoc   

společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému  vnímat, že je jiné dítě smutné, zklamané nebo naopak něčím nadšené, 
že má radost   

využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla, apod.)   

přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, 
slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy 
apod.)  

pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (např. 
literární, filmovou, výtvarnou, dramatickou, hudební)   

tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, 
hudebně pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a 
nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu  

zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými 
prostředky (např. kresbou, malbou, plošným a prostorovým 
vytvářením s využíváním různých materiálů   

hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského 
života a práce (využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické 
hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s 
různými pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická 
manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění 
jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.)  

být šetrný k vlastním a cizím pomůckám, hračkám, ke knížkám, i s 
věcmi denní potřeby   

aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, 
ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, 
spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí  

reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně (vlídné přijetí, 
humor, projevení zájmu, akceptování, nabídnutí pomoci)   

Dítě a svět 
hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v 
dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik 
bezpečného chování v některých dalších situacích, které mohou nastat  

chápat základní pravidla chování pro chodce   

poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných 
způsobech, jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými 
předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, objekty a jevy, požár, povodeň 
a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní 
jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím  

mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle 
toho, s čím se v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu 
bylo zprostředkováno či vysvětleno (např. poznatky o přírodě živé i 
neživé, o přírodních jevech a dějích, o lidech a jejich životě, o kultuře či 
technice)   

ekologicky motivované hrové aktivity (ekohry)  být citlivý k přírodě   
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6.3.2.4 Radost v dětských srdcích  

Název integrovaného bloku  Radost v dětských srdcích  

Charakteristika integrovaného bloku  Období: květen - červen 

 rozvoj pozitivních vztahů k rodině, kamarádům a rodinným příslušníkům 

 procvičovat orientaci v prostoru 

 rozlišování charakterových vlastností 

 vytvářet povědomí o ochraně zdraví svého i ostatních 

 upevňovat znalosti o přírodě v létě 

 seznamovat s vlastnostmi vody 

 znát rozdíl mezi městem a vesnicí, životem ve městě a na vesnici 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku, jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí  

kompetence k učení: pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí  

kompetence k řešení problémů:  
rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi 
volit 
chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak 
výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit 

komunikativní kompetence:  
průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím 
ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární 
předpoklady k učení se cizímu jazyku 

sociální a personální kompetence:  
samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 
je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem 

činnostní a občanské kompetence:  
dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky 
má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a 
normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat 
zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění 

    

 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM –  Otevíráme dveře do světa poznání  

77 

Radost v dětských srdcích   

Vzdělávací nabídka  Očekávané výstupy IB  

Dítě a jeho tělo 
jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, 
stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí  

postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky   

udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce   

příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, 
pohybových činnostech a dopravních situacích)  

znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici 
(dávat pozor při přecházení, rozumět světelné signalizaci)   

konstruktivní a grafické činnosti  upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných 
činnostech, kde se preference ruky uplatňuje   

tužku držet správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným 
zápěstím   

vést stopu tužky při kresbě, apod.   

napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, popř. písmena   

příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a 
vytváření zdravých životních návyků  

znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních 
účincích pohybu a sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, 
pobytu v přírodě, otužování) a o faktorech poškozujících zdraví včetně 
návykových látek   

Dítě a jeho psychika 
samostatný slovní projev na určité téma  

vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně, gramaticky 
správně, v přiměřeném tempu, ovládat sílu a intonaci hlasu   

artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, vokální činnosti  vyčlenit hlásku na počátku a na konci slova, rozkládat slova na slabiky, 
rozlišit krátké a dlouhé samohlásky   

činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími 
prostředky (noviny, časopisy, knihy, audiovizuální technika)  

rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, 
umět je používat (např. číst piktogramy, pochopit obrázkové čtení)   

pochopit význam piktogramu (např. pravidla chování ve skupině, v 
hromadném dopravním prostředku, znát význam elementárních 
dopravních značek a označení nebezpečí (elektřina, zákaz rozdělávání 
ohně, koupání, skákání do vody atd.)   

přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v 
okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování  

využívat prožitkové učení k získávání nových znalostí a informací a tyto 
znalosti využívá pro další edukaci   

spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty  vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak by to šlo 
jinak, co by se stalo, kdyby) a verbalizovat je   

estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (radovat se, že 
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Radost v dětských srdcích   

hudební, pohybové a další)  umí píseň, básničku, ukazuje obrázek, předvádí taneček, výrobek)   

Dítě a ten druhý 
cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v 
sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti 
apod.)  

odložit splnění osobních přání na pozdější dobu   

přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout 
se, potlačit projev agrese   

rozhodovat sám o sobě (o svém chování)   

Dítě a společnost 
činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a 
pohodu  

dokázat vyjádřit vnitřní radost z uměleckých děl různého charakteru, 
vyhledávat přírodní krásy, úkazy, jevy a zúčastňovat se kulturních akcí   

četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a 
poučením  

uvědomit si vztahy mezi lidmi(kamarádství, přátelství, vztahy mezi 
pohlavími, úcta ke stáří)   

cítit sounáležitost s ostatními   

hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých  respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem (s 
ohledem na situaci a podmínky)   

nepříjemný kontakt a komunikaci dokázat odmítnout   

Dítě a svět 
práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání 
encyklopedií a dalších médií  

mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru apod. (např. o koloběhu vody, 
střídání denních i ročních období a jejich příčinách, některých 
planetách)   

kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad 
problémem, vyprávění, poslech, objevování)  

uvědomovat si, že jak svět přírody, tak i svět lidí je na různých částech 
naší planety různorodý a pestrý a ne vždy šťastný   

využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a 
okolí dítěte k seznamování dítěte s elementárními dítěti 
srozumitelnými reáliemi o naší republice a o světě  

mít poznatky o existenci jiných zemí, národů a kultur (znát typické 
znaky některých významných národů - přírodní podmínky, oblečení, 
zvyky, strava, stavby, kde co roste, nebo se pěstuje, žijí zvířata apod.)   

praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými 
přírodními i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž 
prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické 
pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami)  

spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně)   
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7 Systém evaluace  

7.1 Oblasti evaluace  

Soulad ŠVP a RVP 

Plnění cílů ŠVP /TVP/ dílčích 

Způsob zpracování a realizaci obsahu vzdělávání /“učivo“/ 

Práce učitele 

Výsledky vzdělávání 

Kvalita podmínek vzdělávání 

7.1.1 Cíle evaluace  

Evaluace je proces neustálého vyhodnocování, zpětná vazba pro zkvalitnění pedagogické i řídící práce. 

Je to metoda práce založená na soustavnosti a pravidelnosti. Úkolem je ověřit kvalitu a zlepšit kvalitu 

práce. Má danou strukturu, je prováděna podle přesně daných kritérií, v určitém termínu podle 

časového plánu, musí mít zpětnou vazbu pro další práci. 

7.1.2 Formy evaluace 

 na úrovni školy 

 na úrovni třídy 

Na úrovni školy hodnotí ředitelka tyto oblasti: 

1. Soulad ŠVP a RVP 

 průběžně sleduje legislativní změny, které implementuje do školního vzdělávacího programu 

 změny předkládá k připomínkování a schválení pedagogické radě 

2. Naplňování dílčích cílů 

 zda cíle a záměry jsou v souladu a plní požadavky dané Rámcovým vzdělávacím programem 

pro předškolní vzdělávání, zda nepřinášejí zvýšená rizika a upravujeme je podle zjištěných 

skutečností 

 zda jsou naše cíle stále aktuální, pokud ne, hledáme způsoby jak je upravit  
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 sledujeme, zda je naše vzdělávací nabídka v souladu s dílčími cíli a jestli na některou oblast 

nezapomínáme, pokud ne - dáme do souladu 

3. Způsob zpracování a realizaci obsahu vzdělávání  

 sleduje, je-li obsah vzdělávání v souladu s obsahovou nabídkou RVP PV a nezasahuje  

do oblasti rizik (příliš mnoho aktivit, přeorganizovanost, chaos)  

 zda je práce učitele smysluplným a propojeným celkem. V případě že není, hledáme úpravu, 

aby jím skutečně byl 

 sleduje, zda jsou témata dětem srozumitelná, jestli je zajímají, pokud ne, snažíme se je 

upravovat popřípadě úplně změnit 

 sleduje plánování a realizaci činností, zda a do jaké míry jsou v souladu se ŠVP, do jaké míry 

jsou učitelky aktivní a iniciativní, zda se drží striktně integrovaných bloků či je dle aktuálnosti a 

svých potřeb mění a přizpůsobují nebo zda se naopak příliš neodchylují, hledáme příčinu proč 

4. Práci učitele 

 formy a metody vzdělávacích činností u dětí (prožitkovost, objevnost apod.) 

 výsledky vzdělávací činnosti, směřování ke kompetencím 

 individualizaci ve vzdělávání 

 formy spolupráce s rodiči 

 reflexi rodičů 

 třídní klima 

 realizaci poznatků z dalšího vzdělávání ve své práci 

 připomínky a návrhy ke zlepšení své vlastní práce, rezervy 

5. Výsledky vzdělávání 

 sleduje interakci pedagoga a dítěte podle stanovených zásad a kritérií, snažíme se o její 

optimalizaci směrem k vytýčené kvalitě vzdělávacího procesu 

 co a jak se dá zlepšit, v čem jsme dobří, v čem je nutné zabrat, co se podařilo a co ne 

 vyhodnocuje pokroky ve vývoji dětí intaktních i dětí vyžadujících speciální vzdělávací přístup 

 sleduje připravenost dětí na vstup do základní školy (dovednosti, vědomosti, schopnosti) 

 hodnotí způsob zpracování dětského portfolia, další práci s informacemi 

 sleduje aktivní přístupy při sebevzdělávání a realizaci nových metod práce vedoucích ke 

zlepšování kvality vzdělávání  
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6. Kvalitu podmínek vzdělávání 

 společně si pravdivě definujeme podmínky naší školy a porovnáváme je s podmínkami    RVP 

v RVP PV, hledáme cesty ke zlepšení 

 hledáme rizikové oblasti našich podmínek a minimalizujeme je 

 hledáme inspiraci u jiných mateřských škol, snažíme se o zlepšení vzdělávacích podmínek 

Na úrovni třídy hodnotí učitelky: 

Integrované bloky a tematické celky po jejich ukončení 

 sledujeme, zda se nám daří v rámci integrovaných bloků naplňovat očekávané kompetence a 

zda zasahují v rámci bloku více oblastí, nejlépe všechny. Podle poznatků upravujeme či 

měníme nabídku činností, zpestřujeme ji, měníme formy, metody práce. 

Třídu dětí jako celku na konci školního roku evaluační zprávou 

 sledujeme v rámci třídy, jak se nám daří naplňovat výstupy, které jsme si sami určili a 

případně své působení upravujeme tak, aby bylo efektivnější 

Oblasti: 

1. Složení třídy 

  - počet dětí v dělení chlapci, děvčata, neúplné rodiny 

  - konkrétní kompetence jednotlivých učitelek, odpovědnost 

  - záznamy o dětech vyžadující ch zvýšenou péči, integrované děti, děti s odkladem povinné  

    školní docházky, spolupráci s PPP, SPC, logopedická péče, problémy, které se řešily  

    ve spolupráci s rodiči 

2. Podmínky vzdělávání 

  - zda platí rytmický řád, dodržování režimu dne, dostatek času na organizační přechody 

  - fyzická pohody a dostatečný pohyb, zda kompenzujeme dostatečně pohyb, převlékání 

  - stravování a životospráva, pitný režim, připomínky k jídelníčku 

  - spontánní hra, jak konkrétně probíhá, přístup k hračkám, výtvarným pomůckám, knihám 

  - vybavení třídy, co se koupilo, zlepšilo aktivitou učitelek, co chybí (reálně) 

  - podnětné věcné prostředí, míra pracovního nepořádku, zda mají děti možnost  

     experimentovat, dokončovat výrobky průběžně 

  - spolupráce s rodiči, zda dodržují školní řád, zda mohou vstupovat a jak se zapojují   

    do tvorby TVP, jak pomáhají sponzorsky či nápady, zda mohou vstupovat do třídy 

3. Úroveň vzdělávacího procesu (vše na úrovni TVP, ne jednotlivé děti) 

  - komunikace dětí, jak umí řešit problémy 
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  - sledování  vývoje dětí 

  - plánování – způsob, spolupráce s kolegyní na třídě 

  - metody a formy práce s dětmi, prožitkovost, objevnost, experimentování, psychomotorické  

    tempo, individuální přístup 

                 Návrhy a opatření: 

                - co a jak se dá zlepšit, v čem jsme dobří, v čem je nutné zabrat, co se podařilo a co ne 

                - připomínky a návrhy pedagogů a rodičů ke zlepšení 

                - připomínky a návrhy ke zlepšení své vlastní práce, rezervy 

Jednotlivé děti v záznamech o dítěti -  průběžně, minimálně 2x ročně 

 sledujeme individuální pokroky u jednotlivých dětí a tomu přizpůsobujeme vzdělávací 

nabídku, výrazné posuny u dětí zaznamenáváme, pokud k posunům nedochází, hledáme 

cesty, jak dítěti pomoci 

 sledujeme, jsou-li u dítěte naplňovány kompetence (očekávané výstupy) ze všech oblastí  RVP 

PV, pokud ne, snažíme se obohatit nebo upravit vzdělávací nabídku činností 

 hledáme pomoc a spolupráci v rodině, popřípadě u odborníků 

Sebe sama, včetně ředitelky školy - zhodnotí svou pedagogickou činnost 

 kontrolujeme, zda všechny metody a prostředky námi užívané odpovídají věkovým 

zvláštnostem a potřebám dětí, pokud ne, hledáme jiné vhodné metody práce 

 zjišťujeme, které metody mají u dětí největší úspěch, a ze zjištěného vycházíme pro další 

plánování 

 vyžadujeme si zpětnou vazbu od všech účastníků vzdělávacího procesu (děti, rodiče, další 

účastníci) a na jejich základě připravujeme další činnosti 

 hledáme inspiraci u kolegyň, v literatuře, ve vzdělávání ke změnám v metodách práce a 

k novým činnostem 

Na úrovni třídy hodnotí provozní zaměstnanci: 

Sebe sama (sebereflexe) 

 zda spolupracují s pedagogy, nezasahují do jejich činností, ponechají je dokončit vzdělávací 

činnosti, pokud ne, přehodnotí důležitost pořadí svých pracovních postupů 

 chrání soukromí dětí a zachovávají mlčenlivost v citlivých záležitostech rodiny 
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 zda si plní veškeré pracovní povinnosti s vědomím, že pracují v prostředí mateřské školy a vše 

se přizpůsobuje péči o děti (čistota, bezpečnost, vstřícnost, pomoc) 

 zda se vyhýbají negativním slovním komentářům, nepatřičné mluvy, zesměšňování či jiné 

znevažování dětské osobnosti 

 zda respektují potřeby dětí (individuální potřeba spánku je přednější než sklizené lehátko dle 

stanoveného časového harmonogramu, stejně při jídle a sebeobsluze) 

 zda se chovají, jednají a pracují v souladu se společenskými pravidly, pokud ne, proč  

Podmínky jejich práce 

 porovnávání podmínek s jinými mateřskými školami vede ke snaze zlepšit nebo změnit 

koordinaci, plánování, efektivitu práce 

 posouzení kvality prostředí a pracovního vybavení (nářadí, OOPP) vzhledem k nárokům a 

požadavkům ze strany vedení školy, zda jsou v dostatečném množství a kvalitě, pokud ne, 

musí být v souladu 

7.2 Prostředky autoevaluace  

Škola používá k jednotlivým oblastem evaluace následující nástroje:  

 analýza školní dokumentace 

 anketa pro rodiče, anketa pro učitele formou dotazníkového šetření 

 hospitace ředitelkou školy 

 zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání dětí    

 pozorování  

 rozhovory  

 diskuse  

 SWOT analýza  

7.3 Časový plán       

 reakce při legislativních změnách 

 zásadní změny v mateřské škole jako je změna podmínek 

 časový harmonogram dalšího vzdělávání 

 časový harmonogram pedagogických rad a pracovních porad 

 časový plán hospitací a kontrol 
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7.4 Odpovědnost  

Odpovědnost je rozepsána v tabulce a dále v pracovní náplni každého zaměstnance. 
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Oblasti Prostředky Časový plán Odpovědnost Poznámky 

Soulad ŠVP a RVP 

Porovnání textu 

v systému InSPIS 

 

Úprava při legislativní 

změně 

Úprava při zásadní 

změně v mateřské škole 

např. přiřazení dalšího 

pracoviště, sloučení se 

ZŠ 

Ředitelka 

Pedagogická rada 
 

Plnění cílů ŠVP 

/TVP/ dílčích 

Kroužkování 

Barevné odlišení 

Hospitace 

Průběžně 
Učitelky 

Ředitelka 
 

Způsob zpracování a 

realizace obsahu 

vzdělávání /“učivo“/ 

 

 

Hospitace 

Zápisy v třídní knize 

Fotodokumentace 

Nástěnky 

 

Vzdělávací nabídka v 

tematických celcích 

popř. podoblastí, rozsah 

dle potřeb a 

přizpůsobení věku dětí 

(týden, 14 dnů) 

Učitelky 

 

 

 

 

Práce učitelky 

Hospitace 

Vzájemné hospitace 

Konzultace 

DVPP osvědčení 

Dotazník 

Reflexe rodiče 

Plán hospitací a kontrol 

- měsíčně 

Pedagogické rady – 4x 

ročně 

Operativní porady – 1x 

týdně 

DVPP - 2x ročně 

Konzultace s rodiči – 1x 

ročně 

 

Ředitelka 

 

 

 

Výsledky vzdělávání 

Pokroky ve vývoji dítěte 

Portfolio dítěte 

Evaluace tematického 

celku a integrovaného 

bloku 

Záznamový list - 2x 

ročně 

Dotazník pro 

poradenské zařízení – 

v případě 

nevyrovnaného vývoje 

dítěte 

Evaluace – vždy po 

ukončení celku a bloku 

Učitelky 

Ředitelka 

 

 

Kvalita podmínek 

vzdělávání 

v kontextu s RVP PV 

Inventarizace majetku 

(přírůstky, vyřazování) 

Pravidelné revize 

Kontrolní orgány 

Podmínky odpovídající 

platné legislativě 

Plán inventur roční 

Revize – plán revizí 

Kontroly – na ohlášení 

 

Ředitelka 

Učitelky 

Zápisy z kontrol a 

revizí 
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8 Přílohy 

8.1  Roční plán 

8.2 Evaluace 

8.3 Kontrolní a hospitační činnost 

8.4 Vnitřní směrnice 


