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POZNÁMKY A DOPLŇKY: 

 

* Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Horní Benešov, 

Nerudova 512 je vytvořen v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní 

vzdělávání 

 

* Školní vzdělávací program vychází ze zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a MŠMT. 

 

* ŠVP je veřejný dokument přístupný pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. Je 

k nahlédnutí v jednotlivých třídách i v ředitelně. Na jeho tvorbě se podílel pedagogický sbor, 

psanou podobu provedlo ředitelství školy. 
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1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 
MŠ zahájila svůj provoz v roce 1981 jako trojtřídní. Při poklesu stavu dětí v minulých 

letech byl důvod k provozování pouze dvou tříd. V současné době máme v provozu opět tři 

třídy. Budova je kombinovaného typu a je postavena v rámci výstavby pavilónových 

mateřských škol v 80. letech min. století v blokopanelovém systému. Je zde umístěna také 

jídelna pro děti z mateřské školy. V současné době užíváme budovu jako nájemníci. MŠ se 

skládá ze dvou budov propojených chodbou, to znamená, že všechny učitelky jsou 

v neustálém kontaktu. První budova má jednu třídu se šatnou, sociálním zařízením, hernou a 

jídelnou. V této části MŠ se nachází kuchyň s přilehlými sklady, kde se vaří obědy pro děti a 

zaměstnance MŠ. Druhá budova má dvě třídy a každá má svou šatnu, sociální zařízení, hernu 

a jídelnu. Veškeré vybavení v MŠ je nové, odpovídá všem předpisům. MŠ je jediná v Horním 

Benešově a vždy hrála pozitivní roli v dění města, a tak obohacuje jeho kulturně-duchovní 

život. 

 

Právní postavení: 

S účinností od 1. 1. 2003 byla škola zřízena jako příspěvková organizace, v souladu 

s usnesením zastupitelstva města Horní Benešov č. 89/34-2002.6 ze dne 4. 9. 2002 ve znění 

dodatku č. 1 v souladu s usnesením č. 67/21-5.5 ze dne 24. 8. 2005. Škola jako právní subjekt 

vystupuje v právních vztazích svým jménem. Od 1. 1. 2003 je MŠ součástí právního subjektu 

ZŠ. Je jedinou mateřskou školou ve městě Horní Benešov. Město Horní Benešov poskytuje na 

provoz MŠ finanční prostředky, vychází ze současné ekonomické situace, v návaznosti na 

návrh ředitele školy.  

 

Lokalita, umístění: 

Umístěním MŠ v okrajové části města Horní Benešov. I když centrum města je 

nedaleko, okolí MŠ je velmi poklidné, bez frekventovaných silnic. Les a louka jsou 

v blízkosti MŠ. Výhodou MŠ je klid, čisté ovzduší a dvě rozlehlé zahrady, které vyhovují 

každodenním zájmům a potřebám všech dětí. K mateřské škole patří dvě poměrně velké 

zahrady, jejichž vybavení je pro děti dostačující a vyhovující. Jedna zahrada je zaměřena na 

environmentální výchovu dětí.  
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Počet tříd, organizace tříd: 

MŠ má dlouhodobě ustálené tři třídy. Maximální kapacita školy je 84 dětí, která je 

naplněna v případě povolení výjimky z počtu dětí ve třídě zřizovatelem. Organizačně se nám 

osvědčilo zařazení dětí do tříd podle věku: 

 

➢ Malá třída (I.) – děti ve věku 2 – 4 let (druhá budova v přízemí) 

➢ Střední třída (II.) – děti ve věku 3 – 5 let (první budova v prvním podlaží) 

➢ Velká třída (III.) – děti ve věku 5 - 7let (druhá budova v prvním podlaží) 

 

Spojování tříd z organizačních důvodů je maximálně omezováno a volíme jej co nejšetrněji 

k dětem. Provoz zařízení je stanoven od 5.30 hod. do 16.00 hod. (prázdninový provoz od 6.00 

hod. do 14.30 hod.) 

 

2 PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 

2.1 Věcné (materiální) podmínky 

 

BUDOVY MATEŘSKÉ ŠKOLY: 

 

➢ Škola je dvoupodlažní, pavilónového typu 

➢ Součástí budovy je školní jídelna a prádelna 

➢ V rámci finančních možností se snažíme o postupnou modernizaci školy, která je 

mnohdy velmi nákladná 

 

Mateřská škola má dostatečně velké prostory (podlahová plocha i objem vzduchu atd. jsou 

dle příslušných předpisů), takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším 

skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně 
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hygienické zařízení (umývárny, toalety), vybavení pro odpočinek dětí (matracové lehátka) 

jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídající počtu dětí, jsou zdravotně 

nezávadné, bezpečné a vhodné estetickému vzhledu. Každá třída je vybavena nábytkem, 

stolečky a židličkami, má vlastní hernu s kobercem, prostornou šatnu, umývárnu, WC, 

kuchyňku pro výdej stravy. Třídy jsou mimo jiné vybaveny pianem, televizí a 

videopřehrávačem, CD přehrávačem. Nově od roku 2017 je v MŠ k dispozici všem učitelkám 

mateřské školy i dětem MagicBox (interaktivní tabule pro děti MŠ). Do všech tříd byly v roce 

2021 nainstalovány čističky vzduchu Therapy Air iOn od firmy Zepter. Jedná se o čističky 

vzduchu, které odstraňují kapénky a viry přenášené kapénkovou nákazou uvnitř místností a 

mají certifikaci na covid-19. Větší kolektivy dětí představují ideální prostředí pro přenos 

nejrůznějších onemocnění, a protože malé děti jsou často náchylné k nemocem a infekcím 

horních cest dýchacích, využili jsme zkušeností několika mateřských škol v České republice a 

zakoupili jsme čističky vzduchu Therapy Air iOn, jejichž působením bychom rádi snížili, 

popř. zcela eliminovali riziko opakovaného přenosu infekcí. Čističky vzduchu obsahují 

antibakteriální a protiplísňový filtr, zbavují zápachů a prachu, obsahují filtr proti alergiím a 

ionizují vzduch. V dnešní době chřipkových epidemií a zánětů dýchacích cest snižují čističky 

vzduchu obsah bakterií a virů uvnitř místností. K dezinfekčnímu účinku dochází již po 

několika minutách provozu. 

Vybavení hračkami, didaktickými pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídají 

počtu dětí a jejich věku, jsou průběžně obnovovány a doplňovány dle finančních prostředků a 

možností. V každé třídě nechybí dětská knihovna, v malé třídě jsou to převážně pohádková 

leporela, ve třídě předškoláků najdeme i literaturu naučnou zejména o přírodě, ekologii a 

různé encyklopedie. Učitelská knihovna je společná, různé metodiky, literatura z oblasti 

pedagogiky a psychologie, bývá doplňována dle finančních prostředků. Mateřská škola nemá 

samostatnou tělocvičnu, ani prostor pro společné akce dětí s rodiči, kulturní vystoupení apod. 

Dle aktuálního upořádání a vybavení ve třídách jsou dětem nabídnuty i různé hrací koutky 

(např. kuchyňka, obchod, koutek pro dramatizaci). V šatnách dětí jsou umístěny informativní 

nástěnky pro rodiče a také zde děti prezentují své výtvarné práce apod. Hračky, pomůcky a 

další doplňky jsou umístěny tak, aby je, děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a 

zároveň se vyznaly v jejich uložení. V oblasti věcných (materiálních) podmínek důkladně 

zvažujeme vhodnost některých stávajících hraček, didaktických pomůcek, vybavení třídy pro 

děti ve věku od 2 do 3 let v dané třídě mateřské školy. Třída, ve které se vzdělávají děti 

mladší 3 let, je uzpůsobena tak, aby odpovídala požadavkům a podmínkám vzdělávání děti 
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dvou let. Umývárna je vybavena přebalovacím pultem, odpadkovým košem na pleny, malé 

WC desky a stupínky pro děti. Bereme ohled na bezpečnost a zdraví všech dětí v mateřské 

škole i dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Respektujeme specifické potřeby všech 

dětí v mateřské škole. Ve třídě i na školní zahradě umožňujeme dětem dostatek volného 

pohybu i hru dětí a zároveň bezpečí a klid pro odpočinek v průběhu celého dne, jak je 

uvedeno v RVP PV. V naší mateřské škole máme nábytek, který odpovídá ergonomickým 

požadavkům vyhláška č. 410/2005 Sb., v příloze č. 2, a dále je upraveno ČSN EN 1729-1. 

Děti se samy, svými pracemi podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Tvůrčí činnost 

dětí i pedagogů je zřejmá ve výzdobě a estetické úpravě interiéru školy. Prostředí je upraveno 

tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli si je prohlédnout i jejich rodiče.              

Součástí mateřské školy je školní kuchyně, která v roce 2017 prošla rekonstrukcí. Ve 

školní kuchyni se připravuje strava pro děti a zaměstnance mateřské školy. 

Na budovy MŠ bezprostředně navazují dvě zahrady. Školní zahrady poskytují dětem 

velké množství aktivit od sportovních, přes kooperaci, environmentální až po vzdělávací. Na 

určených místech jsou vysázené i listnaté stromy s  tím, že budou v budoucnu poskytovat 

dostatek stínu pro hry dětí. Stín na pískovištích zabezpečuje altánek. Zeleň je pravidelně 

udržována. Tyto prostory jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a 

další aktivity, jako je např. pískoviště, houpačky, klouzačky, odrážedla, míče, kočárky pro 

panenky. A v roce 2019 byl vybudován na školní zahradě ovál se speciálním povrchem pro 

jízdu na odrážedlech.  

V roce 2021 a 2022 probíhá realizace projektu „Přírodní zahrada MŠ Horní Benešov“, 

podpořená Státním fondem životního prostředí ČR a zřizovatelem Městem Horní Benešov. 

Hlavním cílem projektu je vybudovat takového zázemí přírodní zahrady, díky kterému se děti 

z mateřské školy zapojí do činností určených ke zvýšení kvality životního prostředí. V rámci 

nové přírodní zahrady vznikne hmatový chodník z přírodních materiálů s vrbovým tunelem 

pro rozvíjení smyslového vnímání a vodní prvek v podobě vodních kaskád s využitím dešťové 

vody, ruční pumpa a dřevěné koryto. Součástí nové přírodní zahrady budou dále interaktivní 

prvky, tj. pexeso z akátového dřeva se stříškou, dendrofon a šeptanda, venkovní tabule a dva 

hmyzí hotely (čmelíny). Součástí přeměny bude i výsadba 3 ks listnatých stromů, pořízení 

laviček a stolu, ptačí budky a krmítka. Přírodní zahrada při mateřské škole bude využívána k 

rozvoji environmentálního vzdělávání a výchově dětí, která bude založena na přímém 

kontaktu s přírodními materiály, nový bezpečný prostor umožní dětem rozvíjet a posilovat 

pozitivní vztah k přírodě a prostředí kolem nás. Veškeré prvky nové přírodní zahrady přispějí 



9 

 

k posilování kontaktu dětí s přírodou, umožní dětem každodenní pohyb v přírodně upravené 

školní zahradě, přirozenou formou hry a praktické výuky budou děti poznávat rozmanitosti 

přírody a životního prostředí, získávat praktické zkušenosti s údržbou zahrady, aktivně se i s 

rodiči zapojovat do péče o zahradu, rozvíjet vlastní tvořivost. Zahrada bude vytvořená, aby 

poskytovala dětem nejen plno radosti ze hry a pohybu, ale i vzdělávání. Díky propojení 

různých interaktivních prvků s vybavením zahrady zaměřené na živou i neživou přírodu, bude 

mít zahrada celoroční využitelnost. 

 

K některým aktivitám využíváme také prostory mimo školní pozemek – městský park, 

fotbalové hřiště, dětské hřiště při ZŠ. 

Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle 

platných předpisů. 

Záměry: 

- je nutné dovybavit školní zahrady o nové prvky 

- postupně vybavovat mateřskou školu moderními pomůckami a pomůckami pro dvouleté děti 

a tělovýchovné pomůcky 

- v budoucnu využít volné prostory patřící k MŠ jako tělocvičnu 

- novými pomůckami postupně doplňovat a vybavovat kabinet  

- vytvořit, obohacovat a doplňovat hrací koutky dětí o stále nové hračky  

- zajišťovat pro samostudium pedagogických pracovnic současnou odbornou literaturu  

FOTO ŠKOLKY… BUDOVY MŠ, ŠKOLNÍ ZAHRADY, TŘÍDY, ŠATNY, SOCIÁLNÍ 
ZAŘÍZENÍ 
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BUDOVY MŠ:  

 

 
ŠKOLNÍ ZAHRADY:  
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TŘÍDY MŠ (v první budově):  
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TŘÍDY MŠ (v druhé budově - přízemí): 
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TŘÍDY MŠ (v druhé budově - patro): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 

 

2.2 Životospráva 

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba 

jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají stále dispozici 

ve třídě dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné 

časové intervaly.  

 

 

Pitný režim 

Příprava:  V kuchyni mateřské školy. Během dne mají děti k dispozici vlažný čaj, šťávu 

s vodou, minerálku, vodu. Na zahradě mají děti k dispozici čistou vodou ve džbánech. 

Způsob obsluhy: děti se obsluhují samy, nápoj je připraven ve džbánech, každé dítě používá 

svůj vlastní hrníček ve třídě i na školní zahradě. Učitelky mateřské školy dětem v případě 

potřeby pomáhají.  

Je brán zřetel na stravovací návyky dětí z domova, je respektována potřeba jídla, děti do 

jídla nejsou nuceny, ale převažuje snaha, aby postupně vše ochutnaly. Je zajištěn pravidelný 

denní rytmus a řád, který je však natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností v průběhu 

dne a přizpůsobuje se potřebám a aktuální situaci. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho 

venku, program činností je přizpůsobován okamžité kvalitě ovzduší. Děti mají dostatek 

volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru mateřské školy. V denním programu je 

respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Učitelé 

mateřské školy se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem 

přirozený vzor. V oblasti životosprávy respektujeme specifické potřeby dětí tohoto věku, 

proto dětí mladší dvou let mají upravený denní režim, zejména v souvislosti s individuální 

potřebou aktivity, odpočinku nebo spánku jednotlivých dětí. Školní stravování se řídí 

stanovenými výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin (vyhláška 

č. 107/2005 Sb., o školním stravování). Děti mladší tří let jsou zařazovány do skupiny 

strávníků (3 – 6 let).  
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Záměry: 

- vést i nadále děti ke zdravému životnímu stylu, k samostatnosti a správným kulturním 

návykům  

2.3 Psychosociální podmínky 

Jedním z našich cílů je „šťastné dítě“, proto budeme pokračovat ve zdravém, klidném 

způsobu adaptace dle potřeb dítěte i rodiny. Rodiče mohou být přítomni a zapojovat se do 

dění v MŠ. Mateřská škola je první instituce, kde dítě přichází do kolektivu svých vrstevníků 

a kde se zároveň i vzdělává. Abychom dětem usnadnili adaptační režim, snažíme se o 

provázanost režimu mateřské školy s režimem rodiny. Chce, aby se děti cítily v prostředí 

mateřské školy dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Snažíme se o spolupráci s rodinou a 

budování vztahů, abychom společně zajistili zmíněné podmínky.  

Uvědomujeme si, že předškolní období je zásadní pro utváření celoživotních návyků, 

respektování pravidel a norem. Dvouleté děti jsou již připraveny tyto aspekty rozeznávat a 

přijímat. Z tohoto důvodu zajišťujeme pravidelný denní režim, dostatek času na realizaci 

činností, úpravu času, stravování, více klidu k odpočinku během celého dne, více individuální 

péče (vzdělávání individuálně či menších skupinkách), srozumitelná a jednoduchá pravidla, 

řád, určující mantinely jeho jednání.  

Pedagogové mateřské školy respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich 

uspokojování. Děti nejsou neúměrně zatěžovány. Všechny děti mají rovnocenné postavení a 

žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Volnost a osobní svoboda dětí je dobře 

vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád 

a učit děti pravidlům soužití. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. 

Pedagogický styl, jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující, projevuje se přímou, 

vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací pedagoga s dětmi. Je uplatňován 

pedagogický styl s nabídkou, která počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním 

dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentální vyspělosti předškolního dítěte a potřebám jeho 

života. Pedagogové mateřské školy podporují děti v samostatných pokusech, jsou uznalí, 

dostatečně oceňují a vyhodnocují konkrétní projevy a výkony dítěte. Ve vztazích mezi 

dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost a zdvořilost, 

solidarita, vzájemná pomoc a podpora. 
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Záměry: 

- provádět prevenci logopedických vad 

- stále více zapojovat rodiče do spolupráce 

- vytvářet prostředí, ve kterém se budou všechny děti cítit bezpečně a budou mít pocit 

jistoty 

2.4 Organizace 

Předškolní vzdělávání dětí probíhá dle školního vzdělávacího programu a v denním 

režimu v něm uvedeném. Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální 

možnosti dětí, na jejich aktuální a aktuálně změněné potřeby. Do denního programu jsou 

pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Pedagogové se plně 

věnují dětem a jejich vzdělávání. Při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován individuálně 

přizpůsobený adaptační režim. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu 

vyvážený, a to včetně aktivit, které MŠ organizuje nad rámec běžného programu.  

Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hry, aby je mohly dokončit nebo v ní 

později pokračovat. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány 

k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly 

svým tempem atd. Jsou vytvářený podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, 

děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých 

skupinách. Je dostatečně dbáno na soukromí dětí. Plánování činností vychází z potřeb a zájmu 

dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Pro realizaci 

plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. 

Povinností učitelky mateřské školy je denní režim průběžně přizpůsobovat aktuálním 

potřebám dětí. Klademe důraz na respektování individuálních potřeb dvouletých dětí, dětí se 

specifickými vzdělávacími potřebami v naší mateřské škole a učitelky se snaží tento denní 

režim maximálně přizpůsobit všem dětem a jejich specifickým vzdělávacím potřebám. 

2.5 Řízení mateřské školy 

Mateřská škola je součástí ZŠ Horní Benešov, která je řízená ředitelem Mgr. Zdeňkem 

Žandou. Organizační řád a směrnice ředitele školy vymezují jasná pravidla, pravomoci, 

povinnosti a kompetence jednotlivých zaměstnanců MŠ. Učitelky v MŠ zprostředkovávají 
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informace řediteli, informují ho o veškerých organizačních záměrech, navrhovaných 

opatřeních či změnách. 

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Je vytvořen 

funkční informační systém, a to jak uvnitř MŠ, tak navenek. Ředitel školy vyhodnocuje práci 

všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje jejich vzájemnou 

spolupráci. Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče. Plánování 

pedagogické práce a chodu MŠ je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětné 

vazby. 

Kolektiv učitelek MŠ vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními 

členy pedagogického týmu. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu 

MŠ, jsou smysluplné a užitečné. MŠ spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní 

správy a samosprávy a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních 

výchovných a vzdělávacích problémů dětí 

Záměry: 

➢ podporovat nadále týmovou spolupráci ve škole – vzájemné hospitace 

➢ prezentovat mateřskou školu na veřejnosti 

➢ dodržovat vypracovaný kontrolní systém u všech zaměstnanců školy, hodnotit plnění 

jejich pracovních povinnosti, přístup k dětem a rodičům, vzájemnou spolupráci 

2.6 Personální zajištění 

Všichni pracovníci, kteří pracují v MŠ jako učitelky mateřské školy, mají předepsanou 

odbornou kvalifikaci.  

Počet pracovníků:  

pedagogických – 6 + 2 asistenti pedagoga 

provozních – 4 + chůva 

Pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. 

Vedoucí vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání. Učitelky mateřské školy, 

se chovají a pracují profesionálním způsobem.  

Učitelky se podílí na zpracování ŠVP PV v souladu s požadavky RVP PV, plánují a 

provádí individuální výchovně vzdělávací činnost s dětmi se speciálními vzdělávacími 
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potřebami, snaží se působit na děti tak, aby byl podněcován jejich harmonický rozvoj. Pracují 

svědomitě a chovají se empaticky, snaží se zvládat svoji roli tak, aby byly aktivním 

účastníkem hry. Realizují individuální a skupinové vzdělávání, rozvíjí schopnosti, dovednosti, 

poznatky a postoje dětí 

Přizpůsobili jsme rozpis přímé pedagogické činnosti učitelek, tak aby bylo možné 

jejich co největší souběžné působení v rámci třídy mateřské školy v organizačně náročnější 

části dne. Řídíme se RVP PV, který udává překrývání učitelek 2, 5 hodiny denně. Využíváme 

personální posílení mateřské školy o chůvu v mateřské škole prostřednictvím financování 

z projektu OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro 

MŠ.  V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se i naši pedagogičtí pracovníci 

vzdělávají při. Specifika vývoje dvouletých dětí v mateřské škole.  

 Organizační zajištění umožňuje dětem individuálně přizpůsobený adaptační režim, 

dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování. Při plánování činností a 

organizace vzdělávání vycházíme z potřeb a zájmů dětí, snažíme se vyhovovat individuálním 

vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Upřednostnili jsme zřízení samostatné třídy pro děti 

od 2 – 4 let.  

 Péče o zdraví a bezpečnost dětí 

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelé 

mateřské školy (§ 5 odst. 1), 2) a 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.). 

 

2.6.1 COVID- 19 

Provoz mateřské školy po dobu trvání potřeby dodržování hygienických a protiepidemických 

opatření se řídí dle aktuálního nařízení vlády ČR, MŠMT a KHS. (viz. Provoz a podmínky 

MŠ Horní Benešov v období mimořádných opatření od 25.5.2021. 

 

Počty dětí v mateřské škole se naplňují v souladu s: 

Třída mateřské školy (§ 2 odst. 1b, 2, 3 a 4 vyhlášky č.14/2005 Sb.) 

Třída mateřské školy Počet dětí 

Třída mateřské školy naplňuje se do počtu 24 
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Děti s přiznanými podpůrnými opatřeními (§ 2 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.) 

Třída Počet dětí 

Ve třídě zařazené dítě s přiznaným 

podpůrným opatřením 4 nebo 5 stupně. 

Snižuje se o 2 děti (24-2), nejvýše o 5 

Ve třídě zařazené dítě s přiznaným 

podpůrným opatřením 3 stupně z důvodu 

mentálního postižení. 

Snižuje se o 2 děti (24-2), nejvýše o 5 

Ve třídě zařazeno dítě s přiznaným 

podpůrným opatřením 3 stupně (ne mentální 

postižení) 

Snižuje se o 1 za každé dítě (24-1), nejvýše 

o 5 

 

Povolení výjimky zřizovatele školy (§ 23 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon) 

Odst. 4) Zřizovatel MŠ může povolit výjimku z nejnižšího počtu dětí za předpokladu, že 

uhradí zvýšené výdaje na činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem. 

Odst. 5)Zřizovatel MŠ může povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí stanovenou vyhláškou 

č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, do počtu 4 dětí za 

předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou 

splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. 

 

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání (§ 

5 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb.). 

Děti Počet dětí na 1 učitele 

mateřské školy 

Povolená výjimka 

Děti z běžné třídy 20 dětí Nejvýše 28 dětí 

Děti s přiznanými 

podpůrnými opatřeními 2 až 

5 stupně nebo děti mladší 3 

let. 

12 dětí Nejvýše 23 dětí 

 



21 

 

Třída malé třídy se nachází v přízemí z důvodu toho, že na děti mladší tří let je pohlíženo jako 

na osoby se sníženo schopností pohybu a orientace, a to vzhledem ke stavebním podmínkám 

pro školy nebo v souvislosti s evakuací osob z prostor škol. 

 Dvouleté děti mají specifické potřeby, které si uvědomujeme. Specifické potřeby 

souvisejí s úrovní motoriky, jazykového, psychického vývoje dítěte. Bereme ohled na tempo 

dětí a jejich rozvoj prosociálních vztahů mezi dětmi. Rozdíly v psychomotorickém vývoji 

jednotlivých dětí mohou být velmi výrazné. Proto sledujeme pokroky konkrétního dítěte a 

neprovádíme vzájemné srovnávání dětí. Veškeré plánování a realizace konkrétních 

vzdělávacích činností přizpůsobujeme možnostem a schopnostem dětí. Podle toho učitelky 

volí metody a formy práce. Děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, často vyžadují 

opakování činností, potřebují pravidelné rituály. Děti mladší tří let se nedokáže delší dobu 

soustředit, pozornost udrží jen velmi krátkou dobu. Učitelky činnosti přizpůsobují, průběžně 

je střídají a snaží se o sladění se spontánními a řízenými činnostmi. Samozřejmě dbáme na 

dostatek prostoru pro volné hry a pohybové aktivity.  

 Snažíme se o maximální spolupráci se zákonnými zástupci dětí. Snažíme se o vstřícný 

a důvěryhodný vztah mezi zaměstnanci školy, rodiči i dítětem.  

Záměry:  

- uvítat každou iniciativu pedagogů směřující ke zkvalitnění vzdělávání  

2.7 Spoluúčast rodičů 

Uvědomujeme si a chápeme rodiče jako nejdůležitější partnery, spolupráci s nimi 

zahajujeme už v době adaptace dětí, během níž mohou rodiče zůstat se svými dětmi ve třídě 

libovolnou dobu a mohou se aktivně zapojit do dění.   

Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, snaží se jim porozumět a vyhovět. 

V naší MŠ má každé dítě svůj osobní sešit, do něhož se zapisuje, jak se dítě projevuje 

v různých oblastech (portfolio dítěte). Pokud zjistíme u dětí nějaké individuální odlišnosti (ať 

ve směru nedostatků nebo naopak), snažíme se je nejdříve projednat s rodiči. Taktně rodičům 

vysvětlíme, v čem dítě zaostává a doporučíme je k odborníkovi (logoped, psycholog, pediatr, 

apod.). Domluvíme se s nimi, jak na dítě společně působit a jak postupovat pro zlepšení 

zjištěného nedostatku. Rodičům, jejichž dítě naopak v něčem vyniká, doporučujeme rozvíjet 

konkrétní oblast v rozšířené formě (např. přihlásit dítě do výtvarného nebo hudebního 



22 

 

kroužku apod.). Snažíme se být vstřícní, diskrétní, taktně sdělujeme informace, zachováváme 

soukromí rodiny. Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích 

svěřených vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s 

důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti 

a poskytování nevyžádaných rad. 

Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých programů, dle svého 

zájmu. Rodiče jsou informováni o dění v MŠ prostřednictvím třídních schůzek. Učitelky 

spolupracují s PPP (odklad školní docházky), pediatrem, logopedem, ZUŠ (koncerty, výstavy, 

vzájemné návštěvy dětí – seznamování se s hudebními nástroji apod.). Děti mají každoročně 

veřejná vystoupení v obci, které jsou u příležitostí (vánoční trhy, den učitelů, vystoupení 

v domě s pečovatelskou službou pro důchodce).      

 K významným aktivitám ve spolupráci s rodiči, veřejností a místními složkami patří 

zejména: 

➢ třídní schůzky, dny otevřených dveří, projekty s účastí rodičů (besedy pro rodiče) 

➢ spolupráce s místními podnikateli – sponzorování akcí v MŠ, sponzorské finanční 

příspěvky  

➢ s MěÚ – úprava travnatých ploch na zahradě, obnova výsadby stromů, chodníků a 

některé společné akce se SPOZ 

➢ výstavky dětských prací v obci, tablo, kulturní programy (Vánoce, Den učitelů, Den 

matek) 

➢ spolupráce se školní družinou při ZŠ 

➢ ZŠ – vystoupení ke Dni učitelů 

➢ Dům pečovatelské služby – vystoupení dětí z MŠ  

➢ kulturní akce, návštěvy knihovny, besedy s hasiči, návštěvy koňské farmy, výlety. 

Záměry: 

- vytvářet cestu důvěry a vzájemné spolupráce 

- neustále zajišťovat dostatečnou informovanost o dění v MŠ 

- aktivní spoluúčast rodičů při akcích v MŠ 

Nutná je spolupráce v oblasti logopedické péče.  
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1. Vytvořit lepší důvěru ve vzájemných vztazích.  

• Úzce spolupracovat při výchovném působení na dítě.  

• Úzce spolupracovat se zákonnými zástupci při ústních pohovorech o dětech.  

2. Zapojit rodiče do akcí pořádaných mateřskou školou.  

• Oslovit z řad rodičů soukromé podnikatele pro poskytnutí sponzorských darů.  

3. Poskytnout rodičům dětí fotografie z akcí pořádaných školou (dle možností) pro 

vzpomínku na dobu pobytu dětí v mateřské škole.  

 

2.8 Spolupráce s ostatními institucemi 

Spolupráce se ZŠ Horní Benešov 

 

Aby byl dětem přechod na základní školu co nejvíce přirozený, je věnována pozornost 

v oblasti účastí na společných akcích se ZŠ v průběhu celého období, kdy dítě navštěvuje MŠ. 

Důležité je poznávání prostředí tříd, tělocvičny, získání zdravého sebevědomí a sebejistoty při 

kontaktu se žáky a učiteli.  

 

Mezi významnější společné akce patří: 

➢ slavnostní zahájení školního roku na ZŠ (účast dětí z MŠ) 

➢ účast na některých slavnostních akcích  

➢ kulturní vystoupení k různým příležitostem na veřejnosti  

Užší spolupráce je pak ve velké třídě MŠ, kde je důležité posoudit zralost a schopnosti dítěte 

před vstupem do ZŠ. K tomu se využívají zejména následující aktivity: 

➢ návštěva učitelek z MŠ v ZŠ po zápisu dětí - výsledky, odklady školní docházky, 

odborné pohovory o dětech 

➢ návštěva dětí z MŠ (VT) v I. třídě ZŠ 

➢ slavnostní ukončení školního roku MŠ, předávání dárků 
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Spolupráce se zřizovatelem 

Zřizovatelem MŠ je město Horní Benešov. Mateřská škola spolupracuje s městským úřadem 

podle platných právních norem. 

 

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními 

Tato spolupráce nám pomáhá řešit případné vzdělávací i výchovné problémy dětí. 

Spoluprací se ŠPZ jsme schopni zajistit orientační vyšetření dětí, zacílit na konkrétní problém 

a ve spolupráci všech zúčastněných stran navrhnout a vytvořit takové řešení, které je v daném 

případě nejvhodnější. Nejčastější spolupráce s PPP nastává v období zápisu ke školnímu 

vzdělávání, zde je primární zájem vyšetřit oblast školní zralosti. V ojedinělých případech jsou 

našimi dalšími partnery SPC, dětský psycholog či dětský psychiatr. 

 

 

3 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

V souladu se závazným dokumentem RVP PV (Rámcový vzdělávací program pro 

předškolní vzdělávání), aktualizovaným v září 2021 naplňuje naše mateřská škola veškeré 

oblasti předškolní výchovy. 

Předškolní vzdělávání se v naší mateřské škole maximálně přizpůsobuje vývojovým 

fyziologickým, kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí. Dbáme také na to, aby 

vývojová specifika byla při vzdělávání dětí v plné míře respektována. 

Mateřská škola nabízí ve všech třídách vhodné vzdělávací prostředí, pro děti vstřícné, 

podnětné, zajímavé a obsahově bohaté. Prostředí, ve kterém se každé dítě může cítit jistě, 

bezpečně, radostně a spokojeně a které mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a 

zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. 

Takto organizované vzdělávání je důsledně vázáno na individuální potřeby a možnosti 

jednotlivých dětí. Každému dítěti je poskytnuta pomoc a podpora v míře, kterou individuálně 

potřebuje a kvalitě, která mu vyhovuje. Toto pojetí vzdělávání nám umožňuje vzdělávat 

společně v jedné třídě děti bez ohledu na jejich rozdílné schopnosti a učební předpoklady. 
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Pro děti s odkladem školní docházky vypracovávají třídní učitelky na základě zprávy z 

PPP či SPC Individuální vzdělávací plán (IVP), podle kterého následně po celý školní rok s 

dítětem pracují pedagogové, asistent pedagoga i rodiče. 

 

3.1 Denní řád v mateřské škole 

Provoz mateřské školy se uskutečňuje od 05:30 do 16:00 hodin. 

05:30 – 08:00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicím do 

třídy, volně spontánní zájmové aktivity, didakticky zacílené činnosti 

individuální, skupinové či frontální, výtvarné pracovní činnosti, logopedická 

prevence atd.  

 

08:00 – 08:45 Pohybové aktivity, osobní hygiena, dopolední svačina 

08:45 – 09:30 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené 

především na hry a zájmovou činnosti, didakticky zacílené činnosti atd. 

09:30 – 11:00 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, přip. náhradní 

činnost. V letním období pobyt venku zaměřený na hry, pohybové aktivity, 

pracovní činnosti, vycházky s umožněním poznávací a řečové aktivity, turistika, 

sezónní činnosti. Pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu, silném větru, dešti a 

při inverzi. 

 

11:00 – 12:00 Oběd a osobní hygiena dětí, příprava na odpočinek, odchod dětí domů 

s omluveným odpoledním pobytem v MŠ.  
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12:00 – 13:45 Odpočinek, potřeba spánku vychází z individuálních potřeb dětí, po obědě cca. 

80 min. Děti odpočívají při čtení pohádky, četby příběhů na pokračování, 

poslechu relaxační hudby, audio pohádky nebo sledování pohádky. Dětem, 

jejichž ZZ požádají o absenci odpočinku na lehátku, nabízí učitelka náhradní 

klidové aktivity. 

 

08:00 – 12:00 Rozsah 4 nepřetržitých hodin, ve kterých dítě, na které se vztahuje povinnost 

předškolního vzdělávání, plní povinnost předškolního vzdělávání. 

13:45 – 14:00 Odpolední svačina, osobní hygiena 

14.00 – 16:00 Odpolední zájmové činnosti – hry dle volby dětí, individuální práce s dětmi, 

výtvarné a pracovní činnosti, dokončení práce dopoledních činností, pohybové 

činnosti a relaxační cvičení, logopedické chvilky, v letním období pobyt venku 

spojený se sezónními činnostmi a otužováním. Všechny činnosti v průběhu dne 

jsou uskutečňovány prožitkovým, pestrým, variabilním a motivačně 

stimulujícím způsobem, s ohledem na individuální potřeby a zájmy dětí, jejich 

biologický rytmus i specifické věkové zvláštnosti. 

 

 

Činnosti, při kterých je zajištěno souběžné působení dvou učitelek ve třídě: 

V naší mateřské škole je šest učitelek a dva asistenti pedagoga. V malé třídě jsou 

celkem dvě učitelky, které mají k dispozici chůvu. Provoz mateřské školy je zajištěn podle 

našich možností a reálných podmínek. I nadále v maximálně možné míře respektujeme 

specifické potřeby všech dětí v naší mateřské škole a zároveň splňujeme podmínky, které 

udává závazný dokument, kterým se řídíme (RVP PV). Ve všech třídách jsou zajištěny 

bezpečnostní podmínky. 
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Malá třída: 

➢ svačinka, řízená činnost 

➢ pobyt venku 

➢ oběd, ukládání dětí k odpočinku 

Během dopoledne je k dispozici chůva. Učitelky v malé třídě spolu vzájemně spolupracují.  

Střední třída: 

➢ řízená činnost  

➢ pobyt venku 

➢ oběd, ukládání k  odpočinku, individuální práce 

Během celého dne je k dispozici asistent pedagoga 

Velká třída: 

➢ řízená činnost  

➢ pobyt venku 

➢ oběd, ukládání k odpolednímu odpočinku 

➢ odpolední individuální práce s dětmi 

Během dopoledne je k dispozici asistent pedagoga 

Snažíme se o vyvážený poměr řízených a spontánních činností během každého dne. 

Podněcujeme děti k vlastní aktivitě, necháváme je pracovat vlastním tempem, vytváříme 

podmínky pro individuální, skupinové, frontální činnosti, prožitkové učení. Děti mají možnost 

účastnit se společných akcí dle vlastního přání, podílet se na přípravě stolování, nalévat si pití,  

pomoci kamarádovi. Režim dne je přizpůsoben přirozenému biorytmu dětí. Respektuje 

vývojové a věkové zvláštnosti a poskytuje dětem dostatečný prostor pro individuální hru, 

rozvíjení vzájemných vztahů, pro socializaci a sociální stimulaci. Pružný a neformální denní 

režim zahrnuje nejen základní všestrannou péči, ale i pitný režim, preventivní péči o chrup, 

hravé, pohybové a zájmové aktivity. 
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3.2 Pravidla pro zařazování do jednotlivých tříd 

Děti do tříd zařazujeme podle jejich věku. Zařazení dětí do 3 tříd je prováděno na 

základě věku dětí.  Je přihlíženo k požadavkům rodičů (sourozenci či kamarádi spolu atd.). 

Rozdělení dětí se zpravidla uskutečňuje před začátkem školního roku, ke změnám dochází dle 

aktuálních změn v seznamech dětí nebo opět po odůvodnitelných požadavcích rodičů. 

Počet tříd, organizace tříd: 

MŠ má dlouhodobě ustálené tři třídy. Maximální kapacita školy je 84 dětí, která je 

naplněna v případě povolení výjimky z počtu dětí ve třídě zřizovatelem. Organizačně se nám 

osvědčilo zařazení dětí do tříd podle věku: 

➢ Malá třída (I.) – děti ve věku 2 – 4 let 

➢ Střední třída (II.) – děti ve věku 3 – 5 let 

➢ Velká třída (III.) – děti ve věku 5 – 7 let  

Spojování tříd z organizačních důvodů je maximálně omezováno a volíme jej co nejšetrněji 

k dětem. Provoz zařízení je stanoven od 5.30 hod. do 16.00 hod. (prázdninový provoz od 6.00 

hod. do 14.30 hod.) 

3.3 Kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 

Na základě podané žádostí rodičů ve stanovené době zápisu do mateřské školy ( 

v průběhu roku dle volné kapacity mateřské školy) jsou děti přijímány dle kritérií 

stanovených na daný školný rok. 

Termín přijímacího řízení stanoví ředitel školy po dohodě se zřizovatelem, a to v rozmezí od 

2.5.–16.5. na následující školní rok, pro který bude dítě do MŠ přijato. O termínech zápisu je 

veřejnost informována prostřednictvím informačních letáků, informační tabule v hale školy a 

webových stránek školy. 

O zařazení dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel školy po ukončení přijímání žádostí 

k předškolnímu vzdělávání na základě kritérií stanovených směrnicí o přijímání dětí k 

předškolnímu vzdělávání do MŠ. 

Podmínkou pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je prohlášení zákonného zástupce 

o pravidelném očkování dítěte, nebo doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže 
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očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Toto prohlášení je součástí žádosti zákonného 

zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Tato podmínka se týká dětí, na které se 

nevztahuje povinnost předškolního vzdělávání. 

Na základě ustanovení § 34 odst. 5 školského zákona a § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o 

ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, 

mateřské školy mohou přijmout k předškolnímu vzdělávání i dítě, které se nepodrobilo 

pravidelnému očkování ani nemá doklad, že je proti nákaze imunní či se nemůže očkování 

podrobit z důvodů trvalé kontraindikace. Toto ustanovení se vztahuje pouze na děti, na které 

se vztahuje povinná předškolní docházka. Zákonní zástupci předávají veškerou vyplněnou 

dokumentaci /žádost, evidenční list, případné rozhodnutí ZŠ o odkladu školní docházky aj./ o 

dítěti řediteli školy ve stanoveném termínu. Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

jsou podávány vyplněným formulářem, který poskytne mateřská škola. Rozhodnutí o nepřijetí 

dítěte obdrží rodič v zákonné lhůtě dle správního řádu. O přijetí dítěte bude zákonný zástupce 

informován zveřejněním seznamu přijatých dětí pod registračními čísly na dostupném místě 

ve škole – informační tabule v hale a prostřednictvím webových stránek. Ve stanoveném 

termínu zákonný zástupce podepíše rozhodnutí o zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání. 

O přijetí dítěte s potřebou podpůrných opatření rozhoduje ředitel školy na základě žádosti 

zákonného zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či 

speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.  

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti od 2 do zpravidla 6 let. Dítě mladší 3 let nemá na 

přijetí do mateřské školy právní nárok, toto ustanovení platí od 1. 9. 2020 (§ 34 odst. 1). 

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitel školy zkušební pobyt zpravidla v délce 3 

měsíců. Při prvotním vstupu dítěte do mateřské školy nabízíme individuálně adaptační režim, 

který zajistí postupné seznámení dítěte s prostředím a postupné navazování nových kontaktů. 

Délku a potřebnost adaptačního procesu dohodne pedagog se zákonným zástupcem na 

základě podmínek a především potřeb dítěte. Při přijetí dítěte do mateřské školy vedoucí MŠ 

po dohodě se zákonnými zástupci dítěte dohodne rozsah jeho stravování po dobu pobytu v 

mateřské škole. Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných 

podmínek, je nutno ji dohodnout s vedoucím mateřské školy s platností od nového měsíce. 

Děti mohou být do mateřské školy přijímány i v průběhu školního roku, pokud to dovoluje 

kapacita školy. 



30 

 

Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní účely školy, oprávněné 

orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím. 

Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České 

republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci. 

Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a 

školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud 

mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami 

požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby 

požívající dočasné ochrany. 

3.4 Přednostní přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání 

K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením 

povinné školní docházky, děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky, a trvalé 

bydliště mají ve spádovém obvodě.  

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, od počátku školního roku, který následuje po 

dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (zákon č. 561/2004Sb § 34 odst. 1). Pro děti, které 

dosáhnou do 31. srpna daného roku pěti let, je předškolní vzdělávání od 1.září stejného roku 

povinné. Tato povinnost se vztahuje: 

- na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 

90 dnů,  

- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky 

pobývají déle než 90 dnů, 

- na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo 

přechodně po dobu delší než 90 dnů,  

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.  

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech: 

- 4 souvislé hodiny denně, 
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- ředitel školy stanoví ve školním řádu začátek povinné doby. V naší mateřské škole je 

stanovena doba od 8:00 do 12:00. 

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u 

základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v 

souladu s organizací školního roku. 

 

Postupný nárok dětí na předškolní vzdělávání ve spádovém obvodě: 

pětileté od 1. 9. 2021 (přednostní přijetí – děti s povinnou předškolní docházkou) 

čtyřleté od 1. 9. 2021 

tříleté od 1. 9. 2022 

dvouleté s místem trvalého pobytu od 1. 9. 2022 

Doložení skutečností k posouzení kritérií je v zájmu zákonného zástupce. 

Ze zákona vezmeme přednostně děti uvedené v § 34 odst. 3 školského zákona v aktuálním 

znění (s odlišnou účinností k 1. 9. 2021 děti od 4 let, k 1. 9. 2022 dětí od 3 let a s účinností od 

1. 9. 2022 děti od 2 let vždy s podmínkou trvalého pobytu ve spádovém obvodu mateřské 

školy). 

Kritéria 

1. Trvalý pobyt dítěte 

• Pobyt v obci Horní Benešov 

• Pobyt v jiné obci 

Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají 

hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k 

pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. d) školského 

zákona. 

2. Věk dítěte (postupný nárok dítěte k přijetí) 

• Dosažení 5 let věku do 31. 8. (děti s povinnou předškolní docházkou) 
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• Dosažení 4 let věku do 31. 8. 

 Přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 školského zákona bude vždy přijato 

dítě rok před nástupem povinné školní docházky. 

• Dosažení 3 let věku do 31. 8. 

• Dosažení 2 let věku do 31. 8. 

Do mateřské školy jsou přijímány děti mladší 3 let, u kterých je předpoklad, že 

zvládnou režim v MŠ a jsou samostatné: 

a) děti zvládají základní pravidla hygienických návyků - nemají plenky 

b) děti se samostatně nají 

3.5 Vzdělávání dětí od 2 do 3 let věku v mateřské škole 

Podmínky pro vzdělávání dětí ve věku od dvou do tří let jsou upraveny ve vyhlášce o 

předškolním vzdělávání v souvislosti s nárokem na přijetí dětí starších dvou let až s účinností 

od 1. 9. 2020. Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let 

jsme v naší mateřské škole vytvořili opatření, která se týkají zajištění hygienických, 

bezpečnostních, psychosociálních, materiálních i personálních podmínek, podmínek 

životosprávy včetně stravování, organizace a obsahu vzdělávání i spolupráce a financování. 

Na základě změn, týkajících se podmínek vzdělávání, byla provedena aktualizace vnitřních 

předpisů (provozní řád, školní vzdělávací program, školní řád). Zcela v kompetenci ředitele 

školy zůstává uzpůsobení podmínek pro vzdělávání. V oblasti materiálních podmínek jsme 

zvážili vhodnost některých hraček, didaktických pomůcek pro děti od 2 do 3 let. Děti v malé 

třídě mají odpovídající nábytek, který splňuje ergonomické parametry. Nezbytným 

předpokladem pro dodržení materiálních podmínek bylo i vyčlenění prostoru pro ukládání 

individuálních hygienických potřeb dětí (pleny či vlhčené ubrousky). Pro děti od dvou let je 

mateřská škola zpravidla první institucí, ve které se setkají s kolektivem vrstevníků a 

systémem vzdělávání. Důležitá zde bude spolupráce učitele s rodiči při předávání informací a 

provázanost režimu MŠ s režimem v rodině. Záleží nám především na tom, aby se děti v MŠ 

cítily dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Pro úspěšné vzdělávání dětí od dvou let je nutné dbát 

na specifika související s úrovní v oblasti motoriky, psychického a jazykového vývoje dítěte. 

Takové dítě potřebuje stálý pravidelný denní režim, dostatek času na realizaci činností, 

prostor k častějšímu odpočinku během dne, více individuální péče, jednoduchá srozumitelná 

pravidla i úpravu času na stravování. Plánování i realizaci vzdělávacích činností budeme 
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přizpůsobovat konkrétním schopnostem a možnostem dětí. Učitelka bude volit odpovídající 

formy a metody práce, které specifika vzdělávání u dětí vyžadují. Největší prostor však bude 

během dne ponechán volné hře a pohybovým aktivitám. 

3.5.1 Podmínky vzdělávání pro dvouleté děti 

Věcné podmínky 

V oblasti věcných (materiálních) podmínek důkladně zvažujeme vhodnost některých 

stávajících hraček, didaktických pomůcek, vybavení třídy pro děti ve věku od 2 do 3 let 

v dané třídě mateřské školy. Třída, ve které se vzdělávají děti mladší 3 let, je uzpůsobena tak, 

aby odpovídala požadavkům a podmínkám vzdělávání děti dvou let. Bereme ohled na 

bezpečnost a zdraví všech dětí v mateřské škole. Respektujeme specifické potřeby dětí tohoto 

věku. Průběžně během celého roku budeme vhodně obměňovat a rozšiřovat sortiment 

vhodných hraček, didaktických pomůcek uzpůsobených pro děti mladší tří let. Ve třídě i na 

školní zahradě umožňujeme dětem dostatek volného pohybu i hru dětí a zároveň bezpečí a 

klid pro odpočinek v průběhu celého dne, jak je uvedeno v RVP PV. Na školní zahradě 

umožňujeme dětem využívat zahradní vybavení (průlezky, skluzavky a další prvky) vzhledem 

k věku dětí. V naší mateřské škole máme nábytek, který odpovídá ergonomickým 

požadavkům vyhláška č. 410/2005 Sb., v příloze č. 2, a dále je upraveno ČSN EN 1729-1. 

Hygienické podmínky 

 Umývárna je doplněna dětskými WC sedátky. Zajistili jsme jejich adekvátní 

uskladnění, mytí a dezinfekci. Umývárnu jsme dále dovybavili o sklopný předvolací pult, 

který je umístěn v blízkosti umyvadla pro zaměstnance. Rodiče dětí mladších tří let, které 

používají pleny (naše mateřská škola nepřijímá děti, které používají pleny) jsou povinni si 

nosit své hygienické potřeby do mateřské školy (pleny, vlhčené ubrousky, dostatek 

náhradního oblečení atd.) tak, aby byly vždy k dispozici v dostatečném množství. Povinnosti 

rodičů, zákonných zástupců ke škole upravuje školní řád.  

Životospráva, stravování 

V oblasti životosprávy respektujeme specifické potřeby dětí tohoto věku, proto dětí mladší 

dvou let mají upravený denní režim, zejména v souvislosti s individuální potřebou aktivity, 

odpočinku nebo spánku jednotlivých dětí. Školní stravování se řídí stanovenými výživovými 
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normami a rozpětím finančních limitů na nákup potravin (vyhláška č. 107/2005 Sb., o 

školním stravování). Děti mladší tří let jsou zařazovány do skupiny strávníků (3 – 6 let).  

Psychosociální podmínky 

Mateřská škola je první instituce, kde dítě přichází do kolektivu svých vrstevníků a kde se 

zároveň i vzdělává. Abychom dětem usnadnili adaptační režim, snažíme se o provázanost 

režimu mateřské školy s režimem rodiny. Chce, aby se děti cítily v prostředí mateřské školy 

dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Děti mají možnost si do mateřské školy donést své osobní 

pomůcky, které jim dodají pocit bezpečí a jistoty. Snažíme se o spolupráci s rodinou a 

budování vztahů, abychom společně zajistili zmíněné podmínky. Uvědomujeme si, že 

předškolní období je zásadní pro utváření celoživotních návyků, respektování pravidel a 

norem. Dvouleté děti jsou již připraveny tyto aspekty rozeznávat a přijímat. Z tohoto důvodu 

zajišťujeme pravidelný denní režim, dostatek času na realizaci činností, úpravu času, 

stravování, více klidu k odpočinku během celého dne, více individuální péče (vzdělávání 

individuálně či menších skupinkách), srozumitelná a jednoduchá pravidla, řád, určující 

mantinely jeho jednání.  

Personální podmínky 

Přizpůsobili jsme rozpis přímé pedagogické činnosti učitelek, tak aby bylo možné jejich 

co největší souběžné působení v rámci třídy mateřské školy v organizačně náročnější části 

dne. Podle možností školy a podmínek je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti 

učitelů ve třídě. Využíváme personální posílení mateřské školy o chůvu v mateřské škole 

prostřednictvím financování z projektu OP VVV Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ.   V rámci dalšího vzdělávání pedagogických 

pracovníků se i naši pedagogičtí pracovníci vzdělávají při. Specifika vývoje dvouletých dětí 

v mateřské škole.  

 Organizační zajištění umožňuje dětem individuálně přizpůsobený adaptační režim, 

dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování. Při plánování činností a 

organizace vzdělávání vycházíme z potřeb a zájmů dětí, snažíme se vyhovovat individuálním 

vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Upřednostnili jsme zřízení samostatné třídy pro děti 

od 2 – 3 let.  
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Péče o zdraví a bezpečnost dětí 

Za bezpečnost a ochranu dětí v době výchovně vzdělávací činnosti odpovídají učitelé 

mateřské školy (§ 5 odst. 1), 2) a 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb.). 

 

3.6 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají dle legislativy možnost vzdělávat se po 

boku dětí intaktních. Dle školského zákona je dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami: 

➢ dítě se zdravotním postižením (zrakovým, sluchovým, tělesným nebo mentálním, s 

vadami řeči, s více vadami, s autismem, se specifickými poruchami chováním 

závažnějšího charakteru) 

➢ dítě se zdravotním znevýhodněním (zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc, lehčí 

zdravotní poruchy, které vedou k poruchám chování a vyžadují zohlednění při 

vzdělávání) 

➢ dítě se sociálním znevýhodněním (děti z nepodnětného rodinného prostředí, děti z 

cizojazyčného prostředí) 

Při práci s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami se zaměřujeme na takové metody a 

formy práce, které zcela odpovídají jejich potřebám a možnostem. Obsah vzdělávání je 

upravován dle potřeb dítěte a je zaměřen především na jejich všeobecný rozvoj osobnosti. Při 

realizaci podpůrných opatření dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vždy dodržujeme 

konkrétní doporučení školského poradenského zařízení. 

 Náš ŠVP PV vychází ve své základní koncepci z respektování individuálních potřeb a 

možností každého dítěte, z tohoto důvodu je i základním východiskem pro přípravu 

vzdělávacích programů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v naší mateřské škole. 

Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích 

možností potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná opatření se člení do pěti 

stupňů, přičemž opatření prvního stupně zpracováváme samostatně bez doporučení školského 

poradenského zařízení, pouze na základě plánu pedagogické podpory. V případě druhého až 

pátého stupně vždy kontaktujeme školské poradenské zařízení, jehož stanovisko je pro nás 

zásadní. Pro všechny děti v naší mateřské škole, včetně dětí se speciálními vzdělávacími 
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potřebami se snažíme vytvářet optimální podmínky pro rozvoj osobnosti každého dítěte. 

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro všechny děti společné, v případě 

dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přizpůsobujeme naplňování cílů jejích 

individuálním možnostem a potřebám. Záměrně také volíme vhodné metody a prostředky, 

které dětem nejlépe vyhovují. Rozvoj osobnosti dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními 

závisí na citlivosti a přiměřenosti působení okolí, proto spolupracujeme s rodiči 

prostřednictvím empatické komunikace, která je nutná k předávání potřebných informací. 

 

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 

V případě, že se v kolektivu třídy objeví dítě, které z jakéhokoliv důvodu vyžaduje 

individuální přístup učitelky, je na zvážení, zda je potřeba přistoupit ke zpracování plán 

podpory. Zpracovaný dokument podepsaný oběma třídními učitelkami a zákonnými zástupci 

dítěte je odeslán do školského poradenského zařízení, kde proběhne vyšetření dítěte, na jehož 

základě se určí konkrétní stupeň podpůrného opatření.  

V případě zjištění stupně číslo 1 je následný postup při práci s dítětem ponechán 

v kompetenci pedagoga. 

 

1. Stupeň pedagogické podpory: 

Vypracování jednoduchého a strukturovaného plánu pedagogické podpory pro realizaci 

podpůrných opatření I. stupně na základě doporučení školského poradenského zařízení či na 

základě pozorování učitelky při práci a hře dítěte. Organizace výuky s ohledem ke 

specifickým potřebám dítěte, průběžné vyhodnocování pokroku s ohledem na věk a tempo 

vývoje. V tomto případě PLPP sestavuje učitel. PLPP má písemnou podobu. Před jeho 

zpracováním budou probíhat rozhovory mezi učiteli s cílem stanovení např. metod práce s 

dítětem, způsobů kontroly osvojení potřebných dovedností, návyků a postojů. Bude stanoven 

termín přípravy PLPP a učitel zorganizuje společnou schůzku se zákonnými zástupci dítěte. V 

případě, že škola zjistí, že tato PO nedostačují a nenastalo očekávané zlepšení ve výkonech 

dítěte (chování, projevy…), kontaktuje prostřednictvím zák. zástupce školské poradenské 

zařízení. 
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2. – 5. Stupeň pedagogické podpory 

Na základě doporučení PPP nebo SPC a jejich stanovení podpůrných opatření II. - V. 

stupně vypracování Individuálního vzdělávacího plánu. IVP je sestaven ve spolupráci PPP 

nebo SPC, jsou s ním seznámeni rodiče, součástí je informovaný souhlas při poskytování 

podpůrných opatření. Organizace výuky s ohledem ke specifickým potřebám dítěte a jeho 

stupni znevýhodnění -průběžné vyhodnocování pokroku, konzultace s pracovníky PPP, SPC 

(plánované návštěvy či domluvené způsoby komunikace s pracovníky jednotlivých zařízení). 

Na základě doporučení PPP nebo SPC na zřízení funkce asistenta pedagoga dítěte postupuje 

ředitel mateřské školy, vedoucí učitelka mateřské školy dle daného metodického doporučení.  

Specifika vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných upravuje novela 

školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání, vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných. Snahou učitelek je vytvořit optimální podmínky k rozvoji 

osobnosti každého dítěte. Povinné podmínky pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

jsou stanovené zákony a vyhláškami. Další podmínky se vytvářejí vzhledem k postižení dítěte 

po doporučení a integraci specializovaným zařízením. Rámcové cíle jsou pro všechny děti 

stejné. Naplňování cílů při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se 

přizpůsobuje tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich možnostem a potřebám. 

 

3.6.1  Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

Při vzdělávání dětí, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, 

poskytujeme maximální podporu při osvojení českého jazyka již od samotného nástupu dítěte 

do MŠ. Dítě je podporováno a individuálně rozvíjeno při osvojení českého jazyka pro 

zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání. Snažíme se, aby nabídka byla pestrá a 

dostatečně široká. Využíváme materiál Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné 

předškolní vzdělávání, vhodné a pestré didaktické pomůcky a hry, knihy a encyklopedie, 

stavebnice, apod.  

Pokud jsou alespoň 4 děti cizinci v povinném předškolním vzdělávání v rámci jednoho 

místa poskytovaného vzdělávání bude zřízena skupinu nebo skupiny pro bezplatnou 

jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání v souladu s 
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vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 

Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků v 

průběhu týdne. Po posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte může ředitel školy zařadit 

do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném předškolním 

vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy. 

3.7 Vzdělávání dětí nadaných 

Při vzdělávání dětí v naší mateřské škole vytváříme v rámci integrovaných bloků 

podmínky, které stimulují vzdělávací potenciál všech dětí v různých oblastech. S ohledem na 

individuální možnosti dětí jsou jim v rámci pestré nabídky aktivit předkládány činnosti, které 

umožňují tento potenciál projevit a v co největší míře využít. Nadané a talentované děti jsou 

ty děti, které jsou identifikovány kvalifikovaným speciálním pedagogem ve ŠPZ a které jsou 

díky výrazným předpokladům schopny podávat vynikající výkony. Pro tyto děti 

vypracováváme plán pedagogické podpory a nabízíme diferencované programy a služby. 

Pokud se u dítěte projeví mimořádné nadání v jedné nebo více oblastech, doporučíme 

rodičům dítěte vyšetření ve školském poradenském zařízení. Do doby než vyšetření proběhne 

a škole je školským poradenským zařízením doručeno doporučení ke vzdělávání dítěte, 

postupujeme při vzdělávání takového dítěte zpravidla podle PLPP. Pokud školské poradenské 

zařízení identifikuje mimořádné nadání dítěte a doporučí vypracování individuálního 

vzdělávacího plánu, postupujeme při jeho zpracování, realizaci a vyhodnocování v úzké 

spolupráci s rodiči dítěte a školským poradenským zařízením. 

Existuje však riziko záměny s tzv. nadaným chováním, tedy schopnostmi, které jsou 

rozvíjeny vlivem vysoce podnětného prostředí nebo akcelerovaným vývojem v určité oblasti. 

Projevy nadaného a talentovaného dítěte: 

➢ paměť a znalosti - vynikající paměť a schopnosti používat informace 

➢ sebeřízení - vědí, co nejlépe udělat, jak se učit 

➢ rychlost myšlení 

➢ zpracovávání problémů - zajímá je podstata věci 

➢ pružnost - schopnost přijmout i jiný způsob řešení problému 

➢ preference složitosti 
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➢ časná symbolická aktivita - čtení a psaní 

Formy a metody práce s dětmi nadanými a talentovanými jsou vázané na konkrétní 

doporučení školského poradenského zařízení. 

3.8 Distanční výuka 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo 

mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným 

opatřením MZd), nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost 

ve škole. 

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem 

dětem,  pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem 

na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, 

pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se, aby zároveň zůstávali součástí jedné 

skupiny. 

U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání  povinné. 

V ostatních případech nemá škola povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.  
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4 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

NÁZEV ŠVP PV: 

DVA JSOU VÍC NEŽ JEDEN, ANEB NIKDY NEJSI SÁM. 

 

4.1 Charakteristika ŠVP PV 

Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) je platným dokumentem pro výchovně 

vzdělávací činnost v mateřské škole. Vychází ze závazného programu pro předškolní 

vzdělávání – z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP 

PV), který stanovuje cíle a záměry pro předškolní vzdělávání. Obsah vzdělávací práce je 

vytvářen za účasti všech pedagogických pracovnic. ŠVP je dokument závazný pro všechny 

pedagogické pracovnice i všechny ostatní zaměstnance mateřské školy. ŠVP je dokument 

otevřený-tzn. je možné ho průběžně aktualizovat nebo doplňovat podle potřeby školy, 

případnými změnami podmínek školy nebo podmínek lokality. ŠVP je podkladem pro třídní 

vzdělávací programy (dále jen TVP), které zpracovávají učitelky ve svých třídách. TVP jsou 

vytvářeny na základě věkové skladby a znalosti jednotlivých dětí, reagují na aktuální situace a 

na zájmy a potřeby dané třídy. 

Filozofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé dítě cestou přirozené  

výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů 

a potřeb, rozvíjet péči o děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Veškeré snažení všech 

zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. 

Chceme, aby dítě, které odchází z naší mateřské školy, bylo optimálně rozvinuté na základě 

svých možností a zájmů a to po stránce tělesné, psychické a sociální. 

4.2 Metody a formy vzdělávání 

Základní formy vzdělávání v naší mateřské škole z hlediska organizace vzdělávání jsou 

frontální, skupinové a kooperativní vyučování, individuální a projektové nebo otevřené 

vyučování. Součástí jsou ale i individuální, skupinové a frontální činnosti řízené a plánované 

paní učitelkou, ale dle našeho názoru, jsou nejvhodnější pro předškolní věk činnosti sdružené 

do projektovaných integrovaných celků, ve kterých je příležitost pro všechny tři uvedené 
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formy učení. V oblasti metod výchovy a vzdělávání uplatňujeme situační učení, spontánní 

sociální učení, prožitkové a kooperativní učení hrou, založené na přímých zážitcích dítěte. 

Upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání. Aktivně 

denně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností.  

 
Metody práce s dětmi: 

 

1. slovní: 

a/ monologické – vysvětlování, vyprávění 

b/ dialogické – rozhovor, diskuze, dramatizace 

c/ metody práce s knihou, časopisem 

 

2. názorně demonstrační: 

a/ pozorování předmětů, jevů 

b/ předvádění – předmětů, modelů, pokusů, činností 

c/ demonstrace statických obrázků 

d/ projekce statická a dynamická – CD, DVD.. 

 

3. praktické: 

a/ nácvik pohybu a pracovních dovedností 

b/ pracovní činnosti na zahradě, ve třídě 

c/ grafické a výtvarné činnosti 

 

4. samostatné práce 

5. sběratelské 

6. diagnostické 

7. srovnávací 

8. motivační 

9. kooperační 

 

Formy práce s dětmi: 

 

Podle prostředí: 

1. ve třídě - podle počtu zúčastněných 
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• Individuální 

• Skupinová 

• Frontální /hromadná/ 

 

2. mimo třídu 

• vycházka 

• dopravní hřiště 

• školní zahrada 

• exkurze 

• divadelní představení, vystoupení 

• výlet 

4.3 Cíle a záměry školy  

➢ Našim cílem je vycházet z výchovy dítěte v rodině, dbát na nenásilný přechod do 

mateřské školy a tím mu usnadňovat první krůčky bez rodičů. 

➢ rozvíjíme děti ve třech oblastech, v oblasti psychické, fyzické a sociální. Chceme, aby 

dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou 

osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové 

nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu 

nevyhnutelně čekají. 

➢ rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, rozvíjíme zdravé sebevědomí, klademe 

základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, 

učíme je zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a 

jednání, a to vše společnou cestou s rodiči. 

➢ ve vzdělávání upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného 

poznávání, podporu přirozeného pohybu v přírodě s uvědoměním si důležitosti její 

ochrany. Maximálně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností. 

➢ chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme 

jejich jedinečnost, jejich možnosti, jejich individualitu. 

➢ nabízíme příležitosti pro děti nadané a podporujeme jejich rozvoj. 

➢ chceme, aby u nás byly děti šťastné a spokojené, a aby v péči o ně byla společněs 

rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti. 
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➢ chceme být školou otevřenou, partnerskou a spolupracující se všemi subjekty, které 

více či méně podporují model kvalitní školy. 

➢ podporujeme zajištění dostupnost předškolního vzdělávání všem dětem 

odpovídajícího věku, dětem matek na mateřské a rodičovské dovolené, dětem 

nezaměstnaných matek, přednostně dětem v posledním roce před nástupem školní 

docházky. 

➢ podpoříme programy a opatření zaměřené na zvýšení počtu dětí ze socio-kulturně 

znevýhodněného prostředí, které budou absolvovat předškolní vzdělávání v 

mateřských školách, a zároveň chceme realizovat preventivní programy cílené na 

minimalizaci vznikajících rizik 

➢ vzhledem k potřebě pedagogů MŠ zvládat širší spektrum odborných, speciálně 

pedagogických i sociálních znalostí a dovedností, budeme podporovat další vzdělávání 

pedagogických pracovníků s cílem podpory profesního rozvoje a zvyšování kvality 

vzděláván 

Při své práci se řídíme rámcovými cíli uvedenými v RVP PV (ŠVP respektuje hlavní cíle 

předškolního vzdělávání). 

 

HLAVNÍ CÍLE JSOU REALIZOVÁNY V PĚTI OBLASTECH: 

1. DÍTĚ A JEHO TĚLO   -   oblast BIOLOGICKÁ  

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v této oblasti je stimulovat a podporovat růst a 

nervosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou i pohybovou 

zdatnost a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj pohybových i manipulačních dovedností, učit 

je sebe obslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním návykům a postojům. 

2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA  -  oblast  PSYCHOLOGICKÁ 

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v této oblasti je rozvíjet duševní pohodu dítěte, 

psychickou zdatnost, jeho intelekt, řeč a jazyk, poznávací procesy a funkce, jeho city i vůli, 

stejně tak jeho sebepojetí a sebe nahlížení, jeho kreativitu a sebevyjádření. 

3. DÍTĚ A TEN DRUHÝ  -  oblast  INTERPESONÁLNÍ 

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v této oblasti je podporovat utváření vztahů 

dítěte k jinému dítěti či k dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou 

komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. 
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4. DÍTĚ A SPOLEČNOST  -  oblast  SOCIÁLNĚ KULTURNÍ 

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v této oblasti je uvést dítě do společnosti 

ostatních lidí, do života lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si 

potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijmout základní všeobecné, uznávané společenské, 

morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody. 

5. DÍTĚ A  SVĚT  -  oblast   ENVIRONMENTÁLNÍ 

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v této oblasti je založit u dítěte elementární 

povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí počínaje 

nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu, vytvořit základy pro 

otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. 

 

ŠVP se opírá o Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s cílem 

naplňování těchto kompetencí: 

➢ kompetence k učení 

➢ kompetence k řešení problémů 

➢ kompetence komunikativní 

➢ kompetence sociální a personální 

➢ kompetence činnostní a občanské 

Tvorba vzdělávacího programu vychází z nabídky RVP pro předškolní vzdělávání, 

z poznatků a zkušeností pedagogů. Jde o program, který je jakýmsi vodítkem pro učitele, ale 

zároveň umožňuje pedagogům uskutečňovat své vlastní nápady, čerpat z poznatků a 

zkušeností dětí, tvořivě improvizovat, pružně a citlivě reagovat na okamžitou situaci, potřeby 

a možnosti dětí.  

 

5 VZDĚLÁVACÍ OBSAH 

Vzdělávací obsah je rozpracován do 11 integrovaných bloků, které vymezují 

charakteristiku hlavního smyslu, příležitosti, s kterými se děti setkají, dále záměry, cíle 

jednotlivého bloku, činnostní nabídku a výstupy, kterých by měly děti dosáhnout zpravidla na 

konci předškolního období. Integrované bloky jsou pro všechny pedagogy závazné, z nich pak 
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mohou pedagogové tvořit podtémata ve svých TVP dle potřeb, situací, nabízí se dostatek 

prostoru pro jejich tvořivost, pro možnost reagovat na aktuální podmínky té které dané třídy. 

Pedagogové též pracují se stanovenými záměry z jednotlivých integrovaných bloků ve svých 

TVP, transformují je do podoby, která odpovídá potřebám diagnostice dané třídy. TVP nabízí 

možnost dalšího rozpracování, součástí vzdělávacího obsahu jsou evaluační činnosti, které 

přinášejí vyhodnocování průběhových kompetencí, podmínek vzdělávání, rozbory 

vzdělávacího procesu jako celku. Při práci s cíli jednotlivých IB, které pedagogové specifikují 

a konkretizují, používají „Metodiku na podporu individualizace ve vzdělávání“, která 

napomáhá k transformaci do potřebné vzdělávací úrovně. Pedagogové mohou taktéž zařadit 

jakýkoliv z cílů z RVP PV, který není součástí daného IB, ale jeho potřeba vyvstane na 

základě běžné evaluační činnosti, či na základě nových nečekaných situací. Ke konkretizaci a 

následné evaluaci průběhových kompetencí pak využívají  

Učitelky plánují formou myšlenkových map a témata konkretizují podle podmínek ve 

třídě. Práce pedagoga počítá s uplatňováním evaluace v průběhu – hodnotící list, hodnocení 

dítěte, pololetní hodnocení tříd. Forma zpracování tematického celku a jeho částí je jednotná 

(dohoda učitelek ve třídě), časové trvání je volné dle náročnosti a podle okolností a aktuální 

situace (prodloužení, zkrácení i odůvodněné nahrazení). 

Každé dítě má právo na vzdělání v rozsahu svých individuálních potřeb, je potřeba 

stavět na vnitřní motivaci (dítě se rozhodne, co zkusí, s čím a s kým si bude hrát, co chce 

vědět a co je zajímá atd.) Organizace práce a metody musí mít znaky prožitkového učení (hra, 

objevnost, spontaneita, prostor pro aktivitu, manipulace, komunikativnost, konkrétní činnosti, 

tvořivost, pokus). Učitelka se neustále cíleně snaží vytvářet podnětné prostředí s bohatou 

nabídkou, s přístupem k pomůckám, aktivitám a volbě individuálních nebo skupinových 

činností, provádí vlastní sebereflexi své práce, evaluaci na úrovni školy a tříd.  

Denní součástí naší pedagogické práce je tvořivá improvizace, pružné a citlivé 

reagování na okamžitou situaci, vnímáme celou osobnost dítěte a získáváme je ke spolupráci, 

předáváme nové poznatky a vedeme je k citovému prožívání bezprostředních vztahů k okolí. 

U každého dítěte hledáme vlastní vzdělávací postupy. Výsledkem musí být pohoda a prožitek 

dítěte, jejich zaujetí pro činnost, radostné prožití pobytu u nás v mateřské škole. 
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TÉMATICKÝ INTEGROVANÝ BLOK I. 

„HOLA. HOLA, ŠKOLKA VOLÁ“ 

 

ZÁMĚR: 

Rozvoj schopnosti a dovedností důležitých pro navozování a rozvíjení vztahů 

k druhým lidem, přizpůsobit se dennímu režimu. 

 

CHARAKTERISTIKA: 

První integrovaný blok bychom mohli charakterizovat především dalším krokem socializace 

dítěte předškolního věku. U těch nejmenších, kteří jsou nově přijati k předškolnímu 

vzdělávání, je to otázka adaptačního procesu v ryze individuální míře. Naší snahou je 

maximálně respektovat individualitu dítě a napomoci v poznání všeho nového, s čím se dítě 

setká, tedy vlastní prostředí školy, třídy, školní zahrady, dále pak s novými lidmi, kamarády a 

ostatním. Pro děti, které přechází z jedné třídy do druhé, je tento proces již méně náročný a je 

to především otázka sociální vyspělosti. I tak pro mnohé je třeba vytvořit takové podmínky, 

které napomohou k tomu, aby zde děti získaly své místo, cítily se jistě a bezpečně a byly se 

schopné tak dobře orientovat a navazovat vztahy s ostatními. Poznáme svoji novou značku, 

zorientujeme se v prostředí nové třídy, poznáme nové hry a hračky a postupně se začneme 

přizpůsobovat dennímu režimu. 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

k učení 

Soustředěně pozoruje, zkoumá, užívá jednoduchých pojmů znaků a symbolů. Raduje se z 

toho, co samo dokázalo a zvládlo. 

k řešení problémů 

Řeší problémy, na které stačí, na základě nápodoby či opakování, náročnější s oporou a 

pomocí dospělého 

komunikativní 

Průběžné rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s 

okolím. Ovládá řeč a hovoří ve vhodně formulovaných větách. 
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sociální a personální 

Dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim. Projevuje dětským způsobem 

citlivost a ohleduplnost k druhým. 

činnostní a občanské 

Učí se svoje činnosti a hry plánovat a organizovat. Zajímá se o druhé i o to co se kolem děje. 

 

DÍLČÍ CÍLE (záměry): 

➢ Získávání relativní citové samostatnosti. 

➢ Seznamovat s pravidly chování ve vztahu k druhému. 

➢ Posilovat prosocionální chování ve vztahu k ostatním lidem (v MŠ, v dětské herní 

skupině 

➢ Rozvinout u dětí správné hygienické návyky a sebeobslužné činnosti. 

➢ Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, 

přizpůsobivosti). 

➢ Rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hrubé motoriky. 

➢ Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) 

➢ Poznávání pravidel společenského soužití. 

➢ Vést děti k radosti z objevování a posilování přirozených poznávacích citů – 

zvídavost, zájem o něco.  

➢ Poznávání sebe sama, získávání osobní spokojenosti. 

➢ Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (společně pracovat, spolupodílet 

se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k ostatním dětem). 

➢ Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije. 

 

OČEKÁVNÉ VÝSTUPY: 

➢ Děti se dokáží odloučit na určitou dobu od rodičů a blízkých, dokáží být aktivní i bez 

jejich opory. 

➢ Navazují kontakty s dospělým, kterému jsou svěřeny do péče, překonávají stud a umí 

komunikovat s druhými  dětmi, respektují se navzájem. 

➢ Děti umí přirozeně a bez zábran navazovat a udržovat dětská přátelství. 
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➢ Dodržují dohodnutá pravidla vzájemného soužití v MŠ (dodržují herní pravidla, 

respektují potřeby jiného dítěte, dělí se). 

➢ Děti uplatňují návyky společenského chování ve styku s dospělými i dětmi (umí 

zdravit, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, 

požádat o pomoc, uposlechnout pokyn). 

➢ Děti se umí začlenit do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektují se navzájem. 

➢ Děti zvládnou prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí. 

➢ Děti zachází s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, běžnými prac. pomůckami. 

➢ Zvládnou jednoduchou obsluhu a pracovní úkony, postarají se o hračky, pomůcky, 

uklidí po sobě, udržují pořádek. 

➢ Orientují se bezpečně ve známém prostředí (MŠ, zahrada a okolí). 

 

NABÍDKA ČINNOSTÍ: 

➢ Činnosti zajišťující spokojenost a radost. 

➢ Činnosti vyvolávající  veselí a pohodu. 

➢ Běžné verbální a neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem a dospělým. 

➢ Manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, náčiním, 

materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují 

➢ Společenské hry nejrůznějšího zaměření ( jména dětí, učitelek, personálu ). 

➢ Jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti stolování, oblékání, úklidu, 

úpravy prostředí. 

➢ Činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů související s denním režimem a 

chodem MŠ. 

➢ Hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru. 

➢ Činnosti zaměřené na poznávání MŠ. 

➢ Společné setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému. 

➢ Hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému ( půjčit hračku, střídat se, 

pomoci). 

➢ Aktivity vlastní pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí S, spoluvytváření 

přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití. 

➢ Poučení o možných nebezpečných situacích. 
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OBSAH INTEGROVANÉHO BLOKU (možná podtémata): 

NAŠE ŠKOLKA 

POZNÁVÁM KAMARÁDY 

MĚJME SE RÁDI 

NÁŠ DEN V MŠ 
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TÉMATICKÝ INTEGROVANÝ BLOK II. 

„LÉTO BALÍ FIDLÁTKA, PODZIM KLEPE NA VRÁTKA“ 

 

ZÁMĚR: 

 Osvojit si jednoduché poznatky o světě a životě, vytvořit povědomí o přírodním 

prostředí a přírodních jevech, o rozmanitosti vývoje a neustálých proměnách, umět 

charakterizovat roční období. Rozvoj pozitivních vztahů k přírodě. 

CHARAKTERISTIKA: 

Děti začínají více všímat změn v podzimní přírodě. Zprvu pozorují houfující se ptáky 

chystající se na odlet do teplých krajin, následně to jsou dary podzimu, tedy plody – zeleniny, 

ovoce, keřů a stromů (šípky, jeřabiny, bezinky, kaštany, žaludy) a proměnu jejich listů, 

vypráví si, jak se lidé chystají na zimu a jak se na ni připravuje zvěř. Součástí bude rozvoj 

dovedností dětí podporovaný výtvarnými a pracovními činnosti a rozšíří se povědomí o 

poznatcích souvisejících s počátkem podzimu. Konstruktivní činnosti přispějí k matematické 

gramotnosti, četba pohádek, vyprávění, podpora dialogu a logopedické hříčky opět nastartují 

základy čtenářské gramotnosti. 

V popředí budou výlety do přírody s pozorováním všech znaků podzimu – opadávání 

listnatých stromů, barvy v přírodě, tvary listů, zvířata, jejich pojmenování a užitek, ukládání k 

zimnímu spánku, sklizeň všeho, co příroda přinesla 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

k učení 

Má elementární poznatky o světě přírody, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a 

proměnách. Aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, jevům a dějům, 

které kolem sebe vidí. 

k řešení problémů 

Nevyhýbá se řešení problémů a uvědomuje si, že svou aktivitou může situaci ovlivnit 

komunikativní 

Samostatně vyjadřuje svoje myšlenky, komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými. 
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sociální a personální 

Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k přírodě a zvířatům.  Spolupodílí se na 

společenských rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti. 

činnostní a občanské 

Ví, že není jedno, v jaké prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že 

je může ovlivnit 

DÍLČÍ CÍLE (záměry): 

➢ Osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije. 

➢ Vytváření si elementárních poznatků o širším přírodním prostředí, o jeho 

rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách. 

➢ Rozvoj schopnosti přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí, přirozenému 

vývoji a běžným změnám v přírodě. 

➢ Rozvoj a kultivace estetického vnímání, cítění a prožívání. 

➢ Osvojení si základních poznatků o ročním období. 

➢ Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování). 

➢ Rozvoj tvořivosti a fantazie při práci s přírodninami, ovocem a zeleninou v 

různých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových a 

dramatických) 

➢ Rozvoj paměti vhodnými aktivitami (básničky, říkanky písničky, vyprávění, 

dramatizace apod.) 

➢ Rozvoj vlastních zájmů dětí na základě jejich potřeb 

➢ Rozvoj fyzické zdatnosti prostřednictvím vycházek do přírody a okolí města 

➢ Učit se navzájem si pomáhat, spolupracovat s ostatními 

➢ Uvědomění si vlastní sounáležitosti s přírodou 

➢ Rozvinout pozorovací dovedností, při sledování změn v nejbližším okolí 

➢ Rozvinout u dětí schopnost sebeovládání 

 

OČEKÁVNÉ VÝSTUPY: 

➢ Děti si všímají změn a dění v nejbližším okolí. 

➢ Děti rozumí a chápou, že změny jsou přirozené a samozřejmé (vše kolem se mění, 

vyvíjí, proměňuje a že je třeba s těmito změnami počítat. 

➢ Děti umí být citlivé ve vztahu k přírodě, těší se z hezkých a příjemných zážitků. 
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➢ Děti umí zachytit a vyjádřit své představy a prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, 

pohybu, dramatizace). 

➢ Zachycují skutečnosti ze svého okolí  pomocí různých výtvarných dovedností a 

technik. 

➢ Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování) 

➢ Děti mají povědomí o přírodním prostředí, jeho dění, umí vnímat, že svět má  svůj řád. 

➢ Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů. 

➢ Zvládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku. 

➢ Mít povědomí o některých způsobech ochrany přírody. 

➢ Sledovat a vyprávět děj 

➢ Umí se zaměřovat na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné 

znaky, charakteristické rysy jevů). 

➢ Poznat a pojmenovat sklizené ovoce a zeleninu na poli, na zahradě 

➢ Rozlišit listnatý a jehličnatý strom, rozeznat běžné lesní plody 

➢ Pojmenovat některé lesní zvířata a ptáky 

➢ Děti vnímají pomocí všech smyslů. 

➢ Umí se zaměřovat na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné 

znaky, charakteristické rysy jevů). 

➢ Rozvoj grafomotoriky a dalších dovedností, pomocí práce s různými výtvarnými 

technikami 

 

NABÍDKA ČINNOSTÍ: 

➢ Přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a 

změn v přírodě (přírodní jevy a děje, rostliny, krajina, podnebí, počasí, roční období). 

➢ Vycházky a výlety do okolí (do přírody, na pole, do lesa Boršova). 

➢ Pouštění draků a větrníků – Drakiáda. 

➢ Přirozené pozorování změn na školní zahradě, všímání si proměn přírody na podzim. 

➢ Tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, 

podněcující tvořivost, estetické vnímání a vyjadřování. 

➢ Sběr kaštanů a žaludů pro lesní zvěř 

➢ Kreativní tvoření z přírodnin 

➢ Beseda s lesníky 
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➢ Manipulační činnosti a jednoduché úkony s nástroji, pomůckami a náčiním – pomoc 

při jarním úklidu školní zahrady. 

➢ Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky. 

➢ Společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinové konverzace (vyprávěné 

zážitků, příběhů, vyprávění podle obrazového materiálu, podle fantazie), 

charakteristika zimy. 

➢ Prohlížení a „čtení“ knížek. 

➢ Přímé pozorování přírodních jevů v okolí, rozhovory o výsledku pozorování. 

➢ Výstavka ovoce a zeleniny 

➢ Ochutnávání plodin 

➢ Námětové hry, motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejích vlastností 

➢ Rozlišovat čtyři roční období a hledání rozdílů 

➢ Pozorování a rozdělování ptactva (přezimující, odlétající) 

 

 

OBSAH INTEGROVANÉHO BLOKU (možná podtémata): 

KOUZLO LESA (ZVÍŘATA, STROMY) 

CO PŘÍNÁŠÍ PODZIM (NA POLI, V ZAHRADĚ) 

PTÁCI NA PODZIM 
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TÉMATICKÝ INTEGROVANÝ BLOK III. 

„MALÍŘ PODZIM MALUJE, BARVIČKAMI ČARUJE“ 

ZÁMĚR: 

 Seznamování se s lidským tělem, poznávání jeho částí a péčí o své zdraví. Sledování 

změn počasí v přírodě, všímání si a poznávání barev v podzimním čase kolem nás. 

  

CHARAKTERISTIKA: 

 Vnímat krásu podzimu a jeho pestrého zbarvení, budeme se učit barvy a jejich 

rozmanité odstíny. Při společných vycházkách budeme pozorovat změny v podzimní přírodě. 

Naučíme se nové básničky, písničky a říkadla, která upevní a posílí naši slovní zásobu i 

správnou výslovnost. Zopakujeme to, co již víme o proměnlivosti počasí a naučíme se 

pojmenovat různé vlastnosti počasí. Povíme si, proč jsou dny krátké, málo hřeje slunce a brzy 

se stmívá a že nejen tyto faktory působí na lidské tělo a jeho zdraví. Pojmenovávat části těla, 

některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o růstu těla, o jeho vývoji a změnách, znát 

základní pojmy užívané ve spojení se zdravím. Budeme mluvit o oblečení, pestré stravě a 

vitamínech, otužování, pohybu sportech, zábavě, procházkách. 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

k učení 

Při zadané práci dokončí, co započal, má elementární poznatky o stavbě lidského těla. 

k řešení problémů 

Užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i 

empirických postupů. Zpřesňuje si početní představy 

komunikativní 

Komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s děti i s dospělými 

sociální a personální 

Samostatně rozhoduje o svých činnostech. Je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat 

a uzavírat kompromisy 
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činnostní a občanské 

Chápe, že se může o tom, co udělá rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také 

odpovídá.  Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoji i druhých, chová se odpovědně s ohledem na 

zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské). 

 

DÍLČÍ CÍLE (záměry): 

➢ Uvědomění si vlastního těla 

➢ Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí. 

➢ Osvojení poznatků o těle a jeho zdraví, pohybových činnostech. 

➢ Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. 

➢ Rozvinout poznatky o barvách a jejich odstínech 

➢ Vytvořit elementární povědomí o přírodním prostředí, jeho vývoji a neustálých 

proměnách. 

➢ Rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání (užívání všech smyslů). 

➢ Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu. 

➢ Rozvoj estetického vkusu. 

➢ Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí. 

➢ Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních). 

➢ Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé motoriky, 

ovládání pohybového aparátu. 

➢  Pomocí barev rozvinout schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky 

➢  Rozvoj sebeobsluhy, péče o své zdraví 

➢ Vytvářet zdravé životní návyky 

 

OČEKÁVNÉ VÝSTUPY: 

➢ Děti znají a umí pojmenovat části těla, některé orgány 

➢ Děti mají povědomí o těle, jeho vývoji (od narození, růstu a jeho proměnách) 

➢ Děti znají základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem. 

➢ Chápat důležitost lékařské péče 

➢ Děti mají povědomí o významu péče o čistotu a zdraví. 

➢ Děti mají povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o 

tom, kde hledat pomoc. 
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➢ Děti umí uplatňovat základní hygienické návyky a zdravotní návyky. 

➢ Vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných a pracovních dovedností 

➢ Těšit se z příjemných zážitků, které barevný podzim nabízí 

➢ Zachycovat hlavní znaky podzimního počasí 

➢ Děti vnímají a rozlišují pomocí všech smyslů. 

➢ Děti zvládají běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládají překážky, pohybují 

se ve skupině v různém prostředí). 

➢ Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů. 

➢ Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích pro dítě 

běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí, pohodu svou i druhých. 

 

NABÍDKA ČINNOSTÍ: 

➢ Výtvarná činnost - míchání barev, zapouštění barev, experimentace. 

➢ Přímé pozorování přírodního prostředí 

➢ Rozhovory o počasí 

➢ Lidské tělo, vnitřní a vnější orgány a jejich funkce 

➢ Prohlížení encyklopedií, obrázků a metodického matriálu 

➢ Hry s lékařským materiálem (obvazy, špachtle, dlahy, injekční stříkačky, fonendoskop 

apod.) 

➢ Zdolávání přírodních překážek 

➢ Návštěva lékařského střediska 

➢ Činnosti zaměřené k poznání lidského těla a jeho částí 

➢ Výtvarná činnost - míchání barev, zapouštění barev, experimentace. 

➢ Hygiena, zdraví a péče o tělo, hygienické návyky. 

➢ Příležitostné činnosti směřující k ochraně zdraví 

➢ Průběžné vytváření zdravých životních návyků 

➢ Průběžné činnosti směřující k prevenci úrazů, prevenci nemocí a nezdravých životních 

návyků a závislostí 

➢ Smyslové a psychomotorické hry ( rozvíjení smyslů – chuť, čich, sluch, hmat, zrak ) 

➢ Předmatematické činnosti – určování množství, porovnávání 

➢ Oromotorická cvičení, artikulační, řečové a rytmické hry 

➢ Hmatová krabice s přírodninami 

➢ Osvojování básní a písní s podzimní tématikou 
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OBSAH INTEGROVANÉHO BLOKU (možná podtémata): 

CO UMÍ VÍTR A DÉŠŤ 

NAŠE TĚLO A SMYSLY 

KDYŽ KAMARÁD STŮNĚ 

BAREVNÝ PODZIM 
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TÉMATICKÝ INTEGROVANÝ BLOK IV. 

„ADVENTNÍ ČAS, PŘIŠEL K NÁM ZAS “ 

 

ZÁMĚR: 

V končícím období podzimu a začínající zimy se zaměříme na české lidové tradice – na  

advent a  Vánoce. Podpoříme rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání, posílíme citové 

vztahy ke svým nejbližším. Podnítíme představivost, budeme rozvíjet tvořivost, fantazii i řeč 

dítěte. 

 

CHARAKTERISTIKA: 

 V tomto integrovaném bloku se s dětmi zaměříme na počasí zimního období, sníh a 

jeho vlastnosti, stavba sněhuláků, bobování, hledání lesních zvířátek podle stop, krmení ptáků 

a další pozorování nabídne příroda v zimním spánku.  Čas Vánoc je jako stvořený pro posílení 

mezilidských vztahů, tvorbu dárečků při poslechu koled a seznámení se s vánočními zvyky a 

tradicemi. Nebude chybět zdobení stromečku v MŠ apod. Vánoční čas nabídne různé 

jazykolamy, říkadla, básničky, písně. Vysvětlíme si, co jednotlivé svátky znamenají, proč a jak 

se slaví. Připravíme se na příchod Mikuláše a čerta s andělem, naučíme se o nich básničky. 

Čertíci a Mikuláš budou motivem pro práci s papírem a barvou. Budeme si zpívat vánoční 

koledy, tvořit vánoční ozdoby a dekorace. Společně si upečeme vánoční perníčky. Seznámíme 

se se zvykem vánočního stromu a obdarovávání. Těšení na Vánoce si zpestříme společným 

seznamováním s příběhem Vánoc. Vysvětlíme si, jak lidé oslavují konec starého roku a 

příchod nového roku, co je to Silvestr. Celé období budeme prožívat všemi smysly, budeme 

vyjadřovat své emoce a pozorovat emoce ostatních a také se budeme učit na ně reagovat. 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

k učení 

Odhadne svoje síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých 

soustředí se na činnost, dokončí zadanou práci, dovede postupovat dle instrukcí, 

experimentuje 

k řešení problémů 
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Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných i matematických pojmů. Vnímá elementární 

matematické souvislosti. Nevyhýbá se řešení problémů a uvědomuje si, že svou aktivitou 

může situaci ovlivnit. 

 

komunikativní 

Samostatně vyjadřuje svoje myšlenky, komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými. 

Ovládá dovednosti předcházející psaní a čtení 

sociální a personální 

Projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, rozpozná nevhodné chování.  Umí vyjednávat, 

uzavírat kompromisy uvědomuje si, že za sebe a své jednání odpovídá a nese důsledky  

činnostní a občanské 

Zajímá se o druhé, i o to, co se kolem děje, chápe to, že pohodlnost i lhostejnost mají svoje 

nepříznivé důsledky. Uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit. 

 

DÍLČÍ CÍLE (záměry): 

➢ Rozvoj pohybové schopnosti a zdokonalení dovednosti v oblasti hrubé i jemné 

motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), 

➢ Rozvoj řečových schopností a jazykových, receptivních dovedností (vnímání, 

naslouchání, porozumění). 

➢ Rozvoj komunikativních dovedností. 

➢ Seznamování se světem kultury a umění. 

➢ Rozvoj kulturně estetických dovedností (slovesných, výtvarných, hudebních a 

dramatických. 

➢ Rozvoj a kultivace estetického vnímání, cítění a prožívání. 

➢ Vytváření pozitivního vztahu k tradicím 

➢ Rozvoj základních kulturně společenských návyků a dovedností. 

➢ Rozvoj tvořivosti, tvořivého sebevyjádření, myšlení. 

➢ Rozvoj komunikativních dovedností. 

➢ Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. 

➢ Osvojení si elementárních poznatků, schopností dovedností důležitých pro navozování 

a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem. 
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➢  Vnímat krásy zimního období v přírodě kolem nás 

 

OČEKÁVNÉ VÝSTUPY: 

➢ Doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických 

činnostech) 

➢ Děti umí vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, 

zrakově rozlišovat tvary předmětů, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem). 

➢ Děti umí správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči. 

➢ Děti umí samostatně a smysluplně vyjadřovat myšlenky a pocity ve vhodně 

formulovaných větách. 

➢ Děti vnímají umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchají, sledují  se zájmem 

literární, dramatické či hudební představení a hodnotí svoje zážitky. 

➢ Osvojit si základní poznatky o českých vánočních tradicích a zvycích 

➢ Vnímat co si druhý přeje nebo co potřebuje, vycházet mu vstříc 

➢ Těšit se z hezkých a příjemných zážitků 

➢ Děti se umí naučit zpaměti  krátké texty. 

➢ Rozvoj základních kulturně společenských návyků a dovedností. 

➢ Rozvoj tvořivosti, tvořivého sebevyjádření, myšlení. 

➢ Děti umí samostatně vést rozhovor, naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí 

myšlenku, sledují řečníka i obsah. 

➢ Děti ovládají koordinaci, zvládají jemnou motoriku ruky, zacházejí s drobným 

výtvarným materiálem a tvořivě ho využívají. 

 

NABÍDKA ČINNOSTÍ: 

➢ Smyslové, hudební a hudebně pohybové hry. 

➢ Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy. 

➢ Poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů. 

➢ Přípravy a realizace  společných slavností (vánoční besídky, výzdoba). 

➢ Činnosti zaměřené na podporu tvořivosti, představivosti, rozvíjení fantazie (výroba 

dárků, pečení vánočního cukroví, zdobení stromečku…). 

➢ Aktivity přibližující dětem rozmanitosti kultury a seznamující přirozeným způsobem 

s tradicemi a zvyky vánočního období (vánoční atmosféra, rodinné vztahy). 
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➢ Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, 

příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní 

fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) 

➢ Přednes, recitace, dramatizace, zpěv. 

➢ Hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého. 

➢ Sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně 

pohybové hry. 

➢ Hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí( dítě x rodiče ). 

➢ Aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemných společenských rolí ( zdvořilost, 

ohleduplnost, tolerance) a mravní hodnoty ( dobro , zlo, pravda, otevřenost, 

upřímnost…). 

➢ Hry na téma rodina, přátelství. 

➢ přímé pozorování jevů v okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě 

➢ řešení myšlenkových i praktických problémů, hry a činnosti zaměřené na procvičování 

různých forem paměti 

➢ kooperativní činnosti ve dvojicích 

➢ Četba a vyprávění pohádek, poslech, popletené pohádky, vymyšlené příběhy 

 

OBSAH INTEGROVANÉHO BLOKU (možná podtémata): 

UŽ PŘICHÁZÍ MIKULÁŠ 

PANÍ ZIMA KRALUJE 

KOUZLO VÁNOC 
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TÉMATICKÝ INTEGROVANÝ BLOK V. 

„JEDE ZIMA, JEDE, JEDE NA SANÍCH“ 

 

ZÁMĚR:  

Pečovat o zdraví a bezpečnost při zimních sportech, podporovat fyzickou pohodu, 

tělesnou zdatnost, rozvíjet poznatky o lesních zvířatech – péče o ně a ptácích. 

 

CHARAKTERISTIKA: 

 S vánocemi jsme se rozloučili a přivítali společně příchod Tří králů. Přiblížíme si 

jejich poslání a důležitost. Radujeme se společně s paní zimou, využíváme sněhu a zimního 

počasí k zimním radovánkám a tavíme své kamarády „sněhuláky“. Dbáme na bezpečnost a 

připomínáme si opatrnost při provozování zimních sportů. Povídáme si o tom, co vše nám 

zima přináší. Čarujeme s ledem, sněhem a vodou, zkoušíme jejich vlastnosti, sílu a jak se 

voda proměňuje. Pečujeme o zdraví své, ale i druhých. Povídáme si o tom, co nám zima 

přináší. Nesmíme zapomenout na zvířátka a také ptáky, které musí v lese přečkat tuhou zimu. 

Jak je chránit a pečovat o ně.  

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

k učení 

Aktivně si všímat co se kolem něj děje, má poznatky o rozmanitostech a proměnách, o 

přírodě. Klade si otázky a hledá na ně odpověď.  

k řešení problémů 

Experimentuje, poznává, postupuje cestou pokusu a omylu, problémové situace během dne  

se snaží řešit samostatně.  

komunikativní 

Průběžně rozšiřuje svojí slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci 

s okolím.  
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sociální a personální 

Dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k ostatním.  

činnostní a občanské 

Zajímá se co se kolem děje. Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých.  

 

DÍLČÍ CÍLE (záměry): 

➢ Vedeme děti k uvědomění si nebezpečí úrazu při vykonávání zimních sportů. 

➢ Rozvinout pohybové schopnosti dětí. 

➢ Rozvinout u dětí poznatky o těle a zdraví. 

➢ Podporujeme u dětí vnímání vlastností sněhu a ledu prostřednictvím jejich smyslů. 

➢ Vést děti k chápání znaků zimní přírody, změn v přírodě, vnímání střídání čtyř ročních 

období. 

➢ Podporovat u dětí rozvoj paměti, pozornosti, soustředěnosti. 

➢ Rozvinout slovní zásobu a řeč dítěte. 

➢ Rozvinout u dětí schopnost řešit problémové situace během dne. 

➢ Rozvinout schopnost přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám. 

➢ Osvojení poznatků a dovedností chránících před nebezpečnými vlivy prostředí. 

➢ Vytváření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách. 

 

OČEKÁVNÉ VÝSTUPY: 

➢ Rozlišovat, co prospívá a škodí zdraví.  

➢ Znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím a sportem. 

➢ Zvládat pohyb na sněhu a ledu, dodržovat pravidla bezpečného chování při zimních 

radovánkách.  

➢ Zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci.  

➢ Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy. 

➢ Umět napodobit pohyb podle vzoru.  
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➢ Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním. 

➢ Naučit se zpaměti krátké texty. 

➢ Aktivně používat nová slova. 

➢ Ovládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku. 

➢ Soustředit se na určitou činnost, dokončit práci. 

➢ Vyjádřit své prožitky slovně, výtvarně. 

➢ Umět sladit pohyb s hudbou. 

➢ Porozumět tomu, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, 

vyvíjí, pohybuje a proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat. 

➢ Sledovat rozmanitosti a změny v přírodě. Všímat si změn a dění v nejbližším okolí. 

➢ Chápat roční období – střídání čtyř období 

NABÍDKA ČINNOSTÍ: 

➢ Pokusy s vodou – led, zakalení, rozpouštění 

➢ Sezónní aktivity (sáňkování, bobování, lyžování apod.). 

➢ Sluchové a rytmické hry – „Jak šumí les“, „Hlasy zvířat a ptáků“ 

➢ Výroba koruny. 

➢ Kresba Tří králů. 

➢ Zimní olym. hry na zahradě v MŠ. 

➢ Stavby ze sněhu. 

➢ Zpěv známých písní se zimní tématikou. 

➢ Vyprávění vlastních zážitků. 

➢ Zdolávání na zahradě v MŠ sněhových překážek 

➢ Zdravotně zaměřené činnosti – dechová, relaxační cvičení. 

➢ Osvojování písně  

➢ Osvojování básně 

➢ Skládání obrázků podle posloupnosti děje.  
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➢ Výtvarná činnost – práce s tuší a barvou „sport v zimě“  

➢ Doplňování slov do textu podle obrázků (obrázkové čtení). 

➢ Pohybové a hudebně pohybové hry – jak se staví sněhulák, jak teče pramínek 

 

OBSAH INTEGROVANÉHO BLOKU (možná podtémata): 

NA TŘI KRÁLE  

RADUJEME SE S PANÍ ZIMOU 

ZIMA V LESE (ZVÍŘATA, PTÁCI – PÉČE O NĚ) 

PROMĚNY VODY 
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TÉMATICKÝ INTEGROVANÝ BLOK VI. 

„POJĎME TEĎ, OBJEVOVAT SVĚT“ 

 

ZÁMĚR:  

 Seznamování se s lidskou prací, práci rodičů. S místem, kde žijeme a všemi denními 

potřebami, které nás obklopují. Radují se z věcí, které znám a dokážu sám.  

 

CHARAKTERISTIKA: 

 Budeme si povídat o práci lidí, kde pracuje táta a mámou a proč je práce 

potřebná. Blíže se seznámíme s místem, kde žijeme, na vycházkách pozorujeme známé a 

důležité budovy a místa v našem městě, najdeme rozdíly mezi městem a vesnicí. Jak dbát 

bezpečnosti v silničním provozu při vycházkách městem i mimo něj. Poznávání všeho co mě 

obklopuje, zacházení s předměty denní potřeby a hledání jejich využití. Pojďme se společně 

radovat z úspěchů, osobních pokroků, z každodenních maličkostí a naše pokroky oslavit 

písničkou. S dětmi se budeme seznamovat s hudebními nástroji.  

 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

k učení 

Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, které ho obklopuje, učí se 

s chutí, oceňuje své osobní pokroky i výkony druhých. 

k řešení problémů 

Při řešení problémů, hledá různé řešení a varianty. Chápe, že vyhýbat se řešení problému 

nevede k cílů.  

komunikativní  

Ovládá dovednost předcházející čtení a psaní. Domlouvá se slovy i gesty, rozumí jejich 

významu a funkci. Dovede využívat informativní a komunikativní prostředky, se kterými se 

běžně setkává. Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými 

prostředky. 



67 

 

sociální a personální 

Přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje pochopené a dohodnuté pravidla a 

přizpůsobuje se jim. Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které 

nachází ve svém okolí. 

činnostní a občanské 

Má smysl pro povinnost, ve hře, v práci i učení, k úkolům a povinnostem, přistupuje 

odpovědně. Zajímá se o druhé i o to co se kolem děje.  

 

DÍLČÍ CÍLE (záměry): 

➢ Upevňovat u dětí pozitivní vztah k místu kde žije.  

➢ Vytvářet zájem o prostředí, ve kterém žijeme, zajímat se o to co se kolem děje.   

➢ Posilovat vztah k domovu a našemu městu. 

➢ Správně zacházet a používat předměty denní potřeby. 

➢ Motivovat děti k aktivnímu poznávání okolního prostředí. 

➢ Chápat časové pojmy a orientovat se v čase. 

➢ Motivovat dítě k pozvání povolání a řemesel, chápat důležitost lidské práce. 

➢ Vést děti k chápání základních matematických pojmů a operací. 

➢ Rozvíjet gramatickou správnost řeči, souvislé vyjadřování a rozšiřování slovní zásoby. 

➢ Rozeznat, pojmenovat a rozlišit předměty, které ho obklopují. 

➢ Domluvit se verbálně i neverbálně 

➢ Dbát opatrnosti a bezpečnosti při manipulaci s pracovními předměty (nářadím) 

 

OČEKÁVNÉ VÝSTUPY: 

➢ Osvojit si poznatky o našem městě a jeho okolí. 

➢ Vytvořit si citový vztah ke svému domovu, městu. 

➢ Pojmenovat většinu toho, co nás obklopuje. 

➢ Záměrně pozorovat, všímat si nového. 
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➢ Rozlišit vlastnosti materiálů. 

➢ Orientovat se v čase i prostoru. 

➢ Mít povědomí, co k čemu slouží. 

➢ Mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, domluví se gesty 

➢ Používat matematické pojmy, orientuje se v číselné řadě. 

➢ Zajímá se o okolní prostředí. 

➢ Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů. 

➢ Chovat se v situacích tak, aby dítě neohrožovalo své zdraví, bezpečí. 

➢ Rozlišovat aktivity, které mohou podporovat nebo poškozovat okolní prostředí. 

➢ Zvládat manipulaci s předměty denní potřeby 

 

NABÍDKA ČINNOSTÍ: 

➢ Rozlišovat základní barvy, tvary, materiál. 

➢ Používat základní smysly – hmatová krabice. 

➢ Oromotorická cvičení, artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry. 

➢ Námětová hra na lidské profese.  

➢ Překládání papíru (domeček).  

➢ Prostorová práce z ruliček od toaletního papíru (naše město). 

➢ Přiřazování tvarů k předmětům okolo nás (porovnávání, třídění). 

➢ Hudebně pohybové činnosti. 

➢ Rytmický doprovod známých písní hrou na tělo a hudební nástroje.  

➢ Poslech a převyprávění pohádek na podtémata.  

➢ Modelování z modelíny, mačkání papíru – JM. 

➢ Osvojování nových básní a písní.  

➢ Zdravotně zaměřené činnosti – dechová, relaxační cvičení. 

➢ Popisovat děj na obrázku. 
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OBSAH INTEGROVANÉHO BLOKU (možná podtémata): 

KAŽDÝ NĚCO UMÍ 

MÍSTO KDE BYDLÍM 

CO UŽ VÍM A ZNÁM (TVARY, BARVY) 

HRAJEME SI S PÍSNIČKOU  
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TÉMATICKÝ INTEGROVANÝ BLOK VII. 

„ZIMA VLÁDU VZDÁVÁ, ŽEZLO JARU ODEVZDÁVÁ“ 

 

ZÁMĚR:  

 Přivítáme jaro a probudíme jarní přírodu. Budeme pozorovat a vnímat přírodu všemi 

smysly, přivoníme ke květinám, poslechneme si cvrkot broučků v trávě. S kamarádkou 

knihou zavítáme do světa pohádek a příběhů. 

 

CHARAKTERISTIKA: 

Rozloučíme se se zimou a přivítáme mezi nás jaro, sledujeme proměny probouzející se 

přírody. Hledáme rozdíly mezi jarní a zimní přírodou. Budeme pozorovat a určovat k němu 

vhodné oblečení. Vyhledáváme a poznáváme svými smysly první jarní květiny a hmyz v trávě 

se nacházející. Zkoušet pěstitelské činnosti (osadit semínka do hlíny, pozorovat vývoj 

semínka), seznamovat se s tím co rostlina k růstu potřebuje. Při vycházkách budeme sledovat 

nejen změny způsobené střídáním ročních období, ale i lidskou práci na zahrádce. Měsíc 

březen, je měsícem knihy, společně si budeme nad knihou povídat, číst, prohlížet si ilustrace 

knihy a diskutovat nad obsahem příběhů a pohádek.  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

k učení 

Má poznatky o světě přírody, které dítě obklopuje, vnímá rozmanitosti a podměty, užívá 

jednoduché znaky, a všímá si souvislostí.  

k řešení problému 

Řeší problémy na základě svých zkušeností, vymýšlí nové řešení problémů a situací, využívá 

dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost 

komunikativní 

Využívá komunikativní prostředky (encyklopedie, knihy), ovládá dovednosti předcházející 

čtení a psaní, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu a funkci.   
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sociální a personální 

Ve skupině se dokáže prosadit a podřídit, domluví se a spolupracuje, umí si vytvořit svůj 

vlastní názor a vyjádřit jej.  

činnostní a občanské 

Zajímá se co se kolem děje a je otevřeno aktuálnímu dění.   

 

DÍLČÍ CÍLE (záměry): 

➢ Rozvinout u dětí poznatky o jarní přírodě, počasí, rozdíly mezi jednotlivými ročními 

obdobími. 

➢ Probouzet zájem a zvídavost dítěte o probouzející se přírodu. 

➢ Rozvoj a užívání všech smyslů. 

➢ Rozvinout u dětí úctu k životu ve všech jeho formách. 

➢ Přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám. 

➢ Rozvoj poznatků schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a 

prožitky vyjádřit. 

➢ Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. 

➢ Osvojit si dovednosti, které předcházejí čtení i psaní.  

➢ Rozvinout zájem o výtvarné, hudební, pohybové, dramatické činnosti. 

➢ Rozvinout u dětí produktivní jazykové dovednosti (vyjadřování, mluvní projev). 

➢ Přechod o konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně – logickému (pojmovému). 

➢ Osvojit si základní poznatky o prostředí, v němž žije. 

➢ Vytváření pozitivního vztahu ke světu, přírodě. 

➢ Rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka. 

➢ Uvědomění si vlastního těla. 

 

OČEKÁVNÉ VÝSTUPY: 

➢ Poznat jarní přírodu, rozdíly mez ročními obdobími. 
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➢ Zachovávat správné držení těla, zvládá běžné způsoby pohybu v různém prostředí, 

lezení, plazení. 

➢ Zvládat jemnou motoriku, ovládat koordinaci ruky a oka (zacházet s předměty denní 

potřeby, různým materiálem a technikami). 

➢ Utvořit jednoduchý rým. 

➢ Zajímat se o probouzení přírody na jaře. 

➢ Logicky přemýšlet nad úkolem.  

➢ Popsat situaci podle obrázku, skutečnou situaci. 

➢ Učit se zpaměti krátké texty (říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou 

dramatickou úlohu). 

➢ Vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, všímat si nového, změněného. 

➢ Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno. 

➢ Respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla. 

➢ Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech, řešit problémy, úkoly 

a situace, myslet kreativně. 

➢ Být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem. 

➢ Vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat a sledovat literární dílo.  

➢ Vyjadřovat se prostřednictvím hudebním a hudebně pohybových činností, zvládat 

základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet 

s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus). 

➢ Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný. 

➢ Porozumět tomu, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění). 

➢ Dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití. 

➢ Mít úctu k životu ve všech formách. 

 

NABÍDKA ČINNOSTÍ: 

➢ Vnímání vůní rozkvetlých rostlin. 

➢ Rozhovory o počasí, o změnách v přírodě. 
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➢ Zpěv jarních písní. 

➢ Říkadla s pohybem a rytmizací na téma jaro. 

➢ Výtvarná činnost – malování květin, jara, hmyzu. 

➢ Oromotorická cvičení, artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry. 

➢ Origami skládání – sněženka. 

➢ Výroba knihy – leporela.  

➢ Pozorování klíčení luštěnin, zalévání květin. 

➢ Pohyb k písním s jarní tématikou. 

➢ Hudebně pohybová hra – Uvíjíme věneček. 

➢ Říkadla s pohybem o jaru. 

➢ Pozorování proměn stromu – pupen, květ, list. 

➢ Rytmické doprovody na hudební nástroje.  

➢ Prohlížení knih. 

➢ Práce s knihou. 

➢ Návštěva knihovny. 

➢ Třídění oblečení podle počasí. 

➢ Zdravotně zaměřené činnosti – dechová, relaxační cvičení. 

 

OBSAH INTEGROVANÉHO BLOKU (možná podtémata): 

CO PROBUDILO JARO – POČASÍ, OBLÉKÁNÍ 

OD SEMÍNKA KE KVĚTINĚ 

KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD  

JARO V TRÁVĚ  
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TÉMATICKÝ INTEGROVANÝ BLOK VIII. 

„JARO ŤUKÁ NA VRÁTKA, NARODÍ SE MLÁĎÁTKA“ 

 

ZÁMĚR:  

 Seznámit se se svátky a tradicemi Velikonoc, oslav „Dne Země“, vést rozhovory o 

ekologii. Opakování a rozvíjení poznatků o domácích zvířatech a mláďatech. Připravovat se 

na zápis do ZŠ. 

 

CHARAKTERISTIKA: 

 Budeme si povídat o Velikonocích, tradicích a zvycích a vycházet tak ze zážitků a 

zkušeností dětí. Připomene si důležitost ochrany, péče o přírodu a jaký je vliv člověka na 

čistotu životního prostředí. V rámci ekologie si přiblížíme i třídění odpadu. Zavítáme za 

zvířátky a jejich mláďátky na statek, zopakujeme si poznatky, které již o nich víme, jak o ně 

pečovat a k čemu nám slouží. S předškoláky budeme opakovat a procvičovat znalosti a 

dovednosti k zápisu do ZŠ.  

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

k učení 

Všímá si, co se kolem děje, snaží se porozumět všemu, co kolem sebe vidí, raduje se z toho, 

co samo dokázalo a zvládlo. 

k řešení problému 

Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, chápe, že svou aktivitou a iniciativou může 

situaci ovlivnit.  

komunikativní 

Komunikuje v běžných situacích bez zábran, sděluje své prožitky a myšlenky, slovně reaguje 

a vede smysluplný dialog. 
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sociální a personální 

Uvědomuje si, že za své jednání odpovídá a nese důsledky, v běžných situacích uplatňuje 

základy společenských návyků a pravidel společenského styku. 

činnostní a občanské 

Dbá na osobní zdraví a bezpečí své i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a 

bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské). 

 

DÍLČÍ CÍLE (záměry): 

➢ Osvojit si elementární poznatky o přírodě a přírodních jevech.  

➢ Osvojit si elementárních poznatky o znakových systémech a jejich funkcí (abeceda, 

čísla). 

➢ Chápat význam životního prostředí, rozlišovat zdravé a nezdravé prostředí. 

➢ Mít vztah k místu a prostředí, ve kterém žiji, všímat si negativních věcí a jevů.  

➢ Rozvinout pohybové schopnosti a zdokonalit dovednost v oblasti jemné a hrubé 

motoriky. 

➢ Vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem.   

➢ Osvojit si poznatky a potřebné dovednosti v péči o přírodu a mláďátka. 

➢ Osvojit si poznatky o jarních lidových tradicích.  

➢ Osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti. 

➢ Rozvinout kultivovaný projev. 

➢ Vytvořit pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a učení. 

➢ Rozvinout respekt a přizpůsobivost ve vztahu k druhému. 

➢ Rozvinout komunikační dovednosti. 

➢ Rozvinout schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní hodnoty 

tomto společenství uznávané. 

➢ Upevňovat pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou (planetou Zemí) 
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OČEKÁVNÉ VÝSTUPY: 

➢ Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku. 

➢ Zvládnout běžné způsoby pohybů v různém prostředí, chůze přiměřené věku dětí. 

➢ Správně vyslovovat, odpovídat celou větou. 

➢ Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu. 

➢ Učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat a vybavit. 

➢ Učit se a postupovat podle pokynů a instrukcí.  

➢ Těšit ze z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních a kulturních krás. 

➢ Seznamovat se tradicemi Velikonoc, podílet se na přípravě oslavy. 

➢ Být citlivý ve vztahu k živým bytostem, věcem a přírodě. 

➢ Chápat, že způsob jeho chování ovlivňuje životní prostředí. 

➢ Vnímat, že zajímavé dozvídat se nové věci a využívat zkušenosti k učení.  

➢ Zachytit a vyjádřit své prožitky (výtvarně, slovně, hudebně, pohybově či dramatizací). 

➢ Respektovat potřeby jiného dítěte. 

➢ Přirozeně a bez zábran komunikovat s ostatními kamarády, vést rozhovor, popsat 

situaci.  

➢ Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, lidmi, chovat se zdvořile. 

➢ Rozvoj společenského a estetického vkusu. 

➢ Chovat se zdvořile, přistupovat k lidem i dětem bez předsudků. 

➢ Mít povědomí i významu životního prostředí pro člověka. 

➢ Všímat si změn a dění v nejbližším okolí, mít poznatky o okolním prostředí 

➢ Rozvoj dovedností vyjadřovat a projevovat kladný postoj k přírodě. 

➢ Respektovat rozdílné schopnosti vrstevníků. 

➢ Rozlišit aktivity, které aktivní prostředí podporují, a které poškozují. 
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NABÍDKA ČINNOSTÍ: 

➢ Konstruktivní činnosti – stavby dle fantazie i předlohy.  

➢ Návštěva předškoláků v prvních třídách. 

➢ Vyprávění o zážitcích ze zápisu. 

➢ Vyprávění zážitků z Velikonoc. 

➢ Říkanky a písně o Velikonocích 

➢ Výtvarné činnosti dle tématu. 

➢ Pracovní činnosti dle tématu. 

➢ Rozhovory o tradicích, zvycích Velikonoc. 

➢ Dramatizace pohádek se zvířecí tematikou.  

➢ Pohybové hry (Zajíček v své jamce, Na ovečky a vlka) 

➢ Sestavování dle velikosti, posloupnost (vajíčka). 

➢ Práce s obrázky různých druhů zvířat a jejich mláďat. 

➢ Rozlišování zvířat (dle pohybu, zvuků, vzhledu, kde žije, srsti, užitku). 

➢ Osvojování písní k tématu.  

➢ Pohádka s dramatizací – Budka v poli.  

➢ Pohádky k poslechu o zvířátkách. 

➢ Koláže z papíru motivované Dnem Země. 

➢ Vycházky do okolí, pozorování okolí. 

➢ Pohybové hry s padákem. 

➢ Vystřihování a lepení – práce s papírem.  

➢ Tematické pohybové hry. 

➢ Poslech zvuků zvířat a jejich poznávání. 

➢ Opakování osvojených básní a písní. 

➢ Hry zaměřené za třídění odpadu – ekologické hry. 

 



78 

 

OBSAH INTEGROVANÉHO BLOKU (možná podtémata): 

TĚŠÍME SE DO ŠKOLY 

HODY, HODY DOPROVODY 

ZVÍŘATKA NA DVOŘE 

DEN ZEMĚ – TŘÍDĚNÍ ODPADU, EKOLOGIE 
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TÉMATICKÝ INTEGROVANÝ BLOK IX. 

„S RODINOU JE VŽDYCKY PRIMA, AŤ JE LÉTO NEBO ZIMA“ 

 

ZÁMĚR:  

Předávat a zprostředkovávat dětem zkušenosti a poznatky z rodinného prostředí, 

funkčnost rodiny a rodinných příslušníků, rozvinout povědomí o zdravém životním stylu, 

zdravém stravování a důležitosti pestré stravy pro tělo i mysl. S dětmi zopakujeme pravidla 

bezpečnosti při pobytu na hřištích a bezmotorových jízdních prostředcích, které děti využívají 

ve volném čase. Posílíme zvídavost v oblasti vodní říše – jejich obyvatelích, pobyt u vody a 

jaké typy vod známe. 

 

CHARAKTERISTIKA: 

V tomto bloku se seznámí děti s radostným prožíváním vztahů ke členům vlastní 

rodiny, vytvoří přání a dárek mamince k svátku matek, vhodnou motivací a pomocí 

demonstračních obrázků se děti aktivně zapojí do určování nejbližší rodiny.  Svou fantazii 

rozvinou při zjišťování zdravých potravin a možných pokrmů z nich, povídáním si o 

důležitosti vitamínů pro zdraví, zjistí co je pro jejich zdraví správné. Povedeme děti 

k osvojení si zdravého životního stylu. Pozornost věnujeme také dopravnímu tématu a 

bezpečnosti v silničním provozu na bezmotorových prostředcích – jízdní kola, koloběžky, 

skateboardy. V krásném horkém dni můžeme již trávit čas u vody. S dětmi rozvíjíme 

prosociální chování, bezpečnost u vody, voda a její živočichové, typy vod – řeky, potoky, 

rybníky. 

 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

k učení 

Soustředěně pozoruje, objevuje, všímá si souvislostí, uplatňuje získanou zkušenost 

v praktických situacích a v dalším učení 
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k řešení problému 

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 

Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity, nálady různými prostředky 

(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

sociální a personální 

Spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, 

dodržuje dohodnuta a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim. 

činnostní a občanské 

Má smysl pro povinnost ve hře, práci, učení k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, 

váží si práce a úsilí druhých. 

 

DÍLČÍ CÍLE (záměry): 

➢ Rozvoj pohybových schopností a dovedností s hudbou i zpěvem 

➢ Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní 

pohody i pohody prostředí 

➢ Osvojení si věku přiměřených dovedností 

➢ Rozvoj komunikativních dovedností  

➢ Rozvoj paměti a pozornosti 

➢ Poznávání sama sebe, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě  

➢ Seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému 

➢ Rozvoj kooperativních dovedností 

➢ Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem 

➢ Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí a vnímat a přijímat základní 

hodnoty v tomto společenství uznávané 

➢ Seznamování se světem lidí, kultury, umění osvojení si základních poznatků o 

prostředí kde dítě žije 

➢ Rozvoj společenského i estetického vkusu 

➢ Seznámení s místem a prostředím kde dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu 

➢ Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

➢ Osvojení si poznatků o spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí  
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OČEKÁVNÉ VÝSTUPY: 

➢ Sladit pohyb s hudbou i zpěvem 

➢ Zvládat sebe obsluhu a uplatňovat kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky 

➢ Koordinovat lokomoci, zvládat základní pohybové dovednosti v různém prostředí 

➢ Pojmenovat většinu toho čím je obklopeno 

➢ Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech i ve slovních 

výpovědích k nim 

➢ Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky, rozlišovat citové projevy 

v rodinném a cizím prostředí 

➢ Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

➢ Spolupracovat s ostatními 

➢ Odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

➢ Pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je potřeba se chovat 

➢ Dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově 

➢ Zachycovat skutečnosti ze svého okolí  

➢ Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí 

➢ Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat 

➢ Rozlišovat aktivity, které mohou mít podporovat zdraví  

 

NABÍDKA ČINNOSTÍ: 

➢ Rozhovory s dětmi v komunikativním kruhu, možnost vyjádřit vlastní myšlenky. 

➢ Nácvik písně „Máminy oči“ 

➢ Péče o vlastní tělo 

➢ Oromotorická cvičení, artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry. 

➢ Práce s obrázky, hledání v knihách a encyklopediích  

➢ Výtvarná činnost na téma „Moje rodina“. 

➢ Námětové hry na podtémata. 

➢ Stříhání a lepení srdíček pro maminky.  

➢ Nácvik besídky pro maminky.  

➢ Podílení se na výzdobě a přípravě besídky.  

➢ Malování na říční kameny 

➢ Společné práce na přípravě ovocného a zeleninového salátu 

➢ Třídění toho, co je zdravé a nezdravé. 
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➢ Osvojování nových písní a básní. 

➢ Pohybové a tančení hry. 

➢ Motivovaná oromotorická, dechová a fonační cvičení. 

   

OBSAH INTEGROVANÉHO BLOKU (možná podtémata): 

MÁME SE RÁDI (RODINA + DEN MATEK) 

ŽIJEME ZDRAVĚ 

CESTUJEME BEZPEČNĚ (DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY+ BEZPEČNOST) 

VODNÍ ŘÍŠE  
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TÉMATICKÝ INTEGROVANÝ BLOK X. 

„LÉTO JE TU JÉ, JE, SLUNÍČKO SE SMĚJE“ 

 

ZÁMĚR:  

Rozvinout u dětí povědomí o tom, že člověk má svou hodnotu, přestože každý je jiný. 

Seznámit se s elementárními poznatky o světě, planetě Zemi. Osvojit si vědomosti o 

exotických zvířatech žijících na zemi. Přiblížit si znaky blížícího se léta a nadcházejících 

prázdnin. 

 

CHARAKTERISTIKA: 

Blížící se konec školního roku nám přinese mnoho radosti a zábavy Společně oslavíme 

den dětí různými sportovními hrami a soutěžemi, zaměříme se na rozvíjení citových vztahů ke 

kamarádům, seznámíme se s pojmem rovnost všech lidí i dětí bez rozdílu pleti. Budeme si 

povídat o planetě Zemi, na které žijeme nejen my, ale i jiné děti. Rozšíříme si poznatky o 

existenci jiných zemí, národů a kultur. Náplní tohoto integrovaného bloku je uvědomění si 

sama sebe, vztahů mezi lidmi, vztahů v rodině. Zároveň si však vysvětlíme, že některé 

kontakty s cizími lidmi mohou být nebezpečné.  Děti budou poznávat také vesmír a nová 

slova spojené s vesmírem. Seznámí se s exotickými zvířaty a přiblíží si jejich život v přírodě a 

v ZOO. Společně se budeme těšit na prázdniny a vyprávět si, kam s rodinou pojedeme. 

Rozloučíme se také s dětmi, které půjdou do školy.  

 

KLÍČOVÉ 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. 

 

k řešení problému  

Umí řešit problémy na základě vlastní zkušenosti, spontánně vymýšlí nová řešení 

problémových situací, nevyhýbá se řešení problémů, uvědomuje si, že svou aktivitou může 

svou situaci ovlivnit. 
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komunikativní  

Samostatně vyjadřuje své myšlenky, ovládá řeč a dovede využívat komunikativní a 

informativní prostředky. Ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a můžou se jim učit. 

sociální a personální  

Je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem  

a jedinečnostem. 

činnostní a občanské  

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. 

 

DÍLČÍ CÍLE (záměry): 

➢ Rozvoj a zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky. 

➢ Uvědomění si vlastního těla. 

➢ Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, 

naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního 

projevu, vyjadřování). 

➢ Rozvoj tvořivosti (tvořivé myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření). 

➢ Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování 

apod.). 

➢ Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat. 

➢ Rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání. 

➢ Vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, 

přizpůsobivosti apod.). 

➢ Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými. 

➢ Poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 

sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace 

obvyklým v tomto prostředí. 
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➢ Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), 

přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a 

přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané. 

➢ Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém 

prostředí,  

o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

➢ Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, 

lidmi, společností, planetou Zemí 

 

 
 

OČEKÁVNÉ VÝSTUPY: 

➢ Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní 

potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet 

s grafickým a výtvarným materiálem, např. S tužkami, barvami, nůžkami, papírem, 

modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.) 

➢ Zachovávat správné držení těla 

➢ Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve 

vhodně zformulovaných větách. 

➢ Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech.  

➢ Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení. 

➢ Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se 

ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit 

vztek, zlost, agresivitu apod.). 

➢ Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, 

spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném 

(rodinném) a cizím prostředí.  

➢ Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak 

vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní 

odlišnosti jsou přirozené. 
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➢ Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, 

v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) 

➢ Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými  

i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, 

až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn 

apod.) 

➢ Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, 

podle které je třeba se chovat 

➢ Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém 

prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických 

ukázek v okolí dítěte 

➢ Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a 

různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci 

různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.) 

 

NABÍDKA ČINNOSTÍ: 

➢ Společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace  (vyprávění 

zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle 

vlastní fantazie)  

➢ Přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte 

➢ Různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, 

konstruktivní a výtvarné činnosti apod.) Umožňující dětem spolupodílet se na jejich 

průběhu i výsledcích 

➢ Ekologicky motivované hravé aktivity (ekohry), třídění materiálů a odpadu  

➢ Smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, činnosti 

zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu  

➢ Práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií  

➢ Grafomotorická cvičení  

➢ Činnosti zaměřené na poznatky o lidském těle a péči o něj v letních měsících 
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➢ Pohádky ve všech podobách- sledování a poslech pohádek a příběhů obohacujících 

citový život dítěte 

➢ Hry na téma přátelství, aktivity podporující sbližování dětí 

➢ Činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, záměrné pozorování, čím 

se lidé mezi sebou liší (fyzické, psychické, dovednosti, schopnosti, city, pohlaví, věk, 

místem narození, jazykem) a v čem jsou si podobní  

➢ Hry a činnosti na procvičování různých forem paměti a pozornosti 

➢ Hry na orientaci v prostoru  

➢ Aktivity přibližující pravidla vzájemného styku a mravní hodnoty  

➢ Nelokomoční pohybové činnosti  (změny poloh a pohybů těla na místě) 

➢ Činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, a jejich praktickým používáním 

➢ Zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací protahovací, dechová, relaxační cvičení) 

➢ Hudební a hudebně pohybové hry 

➢ Řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, , slovní hádanky 

➢ Samostatný slovní projev na určité téma 

➢ Činnosti na osvojení si poznatků o planetě zemi, o vesmíru  

➢ Činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající radost a veselí 

➢ Mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, zloba, údiv, hněv,..) 

 

OBSAH INTEGROVANÉHO BLOKU (možná podtémata): 

VŠECHNY DĚTI SVÁTEK SLAVÍ 

CO VIDÍ SLUNCE (VESMÍR, NAŠE PLANETA) 

NA NÁVŠTĚVĚ V ZOO 

TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY 
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TÉMATICKÝ INTEGROVANÝ BLOK XI. 

„S KAMARÁDEM V LÉTĚ JE DOBŘE NA SVĚTĚ“ 

 

ZÁMĚR:  

Získávat další poznatky o přírodě živé i neživé, povědomě vytvářet u dětí kladný vztah 

k přírodě a její ochraně. Seznámit se s pravidly chování v lese, na louce i na hřišti v období 

letních prázdnin, s bezpečností o prázdninách. Společnými prožitky budeme u dětí rozvíjet a 

posilovat vztah dětí k okolí mateřské školy, zvídavost, zájem a radost z objevování. 

.  

 

CHARAKTERISTIKA: 

V tomto integrovaném bloku rozvíjíme u dětí především schopnost vnímat přírodu 

všemi smysly. Seznámíme se všemi proměnami, krásami a rozmanitostmi, které nám příroda 

nabízí a také okolí MŠ a vytváření pozitivního vztahu k němu. Budeme si povídat o letních 

sportech, o bezpečí i nebezpečí s nimi spojenými, jak v lese, u vody nebo na hřišti. Letní 

období nám umožní veškerou činnost přenášet do přírody, na školní zahradu, envirozahradu, a 

tak budeme mít větší prostor pro rozvoj a zdokonalování pohybových dovedností a pro rozvoj 

fyzické zdatnosti při překonávání přírodních překážek. Budeme rozvíjet spolupráci a  cvičit 

sebeovládání při hře. Zabrousíme i do světa cestování a způsobu, jakým můžeme cestovat na 

prázdniny, dovolenou. Prohloubíme dětskou zvídavost a zájem o knihy. Zopakujeme si, co už 

všechno umíme, dál budeme procvičovat paměť, řečový projev, rozvíjet výtvarné a hudební 

schopnosti. Společně si budeme povídat o tom, kde už jsme byli o prázdninách s rodiči. 

 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

k učení  

Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom 

jednoduchých pojmů, znaků a symbolů. 

Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých. 
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k řešení problému  

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  

Dokáže se vyjadřovat a sdělovat prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými,  

výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.). 

sociální a personální  

Dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá  

a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla 

společenského styku. 

činnostní a občanské  

Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a 

bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské).  

 

DÍLČÍ CÍLE (záměry): 

➢ Rozvoj a užívání všech smyslů. 

➢ Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní 

pohody i pohody prostředí. 

➢ Osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní. 

➢ Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného 

projevu. 

➢ Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně 

názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a 

pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a 

kultivace představivosti a fantazie. 

➢ Vytváření základů pro práci s informacemi. 

➢ Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní 

identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti). 
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➢ Získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci. 

➢ Seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému, k přírodě. 

➢ Rozvoj kooperativních dovedností. 

➢ Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj 

schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se 

přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny. 

➢ Vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů k přírodě. 

➢ Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního 

vztahu k němu. 

➢ Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v 

péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte 

před jeho nebezpečnými vlivy. 

 

OČEKÁVNÉ VÝSTUPY: 

➢ Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově 

rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat 

hmatem apod.). 

➢ Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě 

běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých. 

➢ Porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej  

ve správných větách). 

➢ Popsat situaci (skutečnou, podle obrázku). 

➢ Vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si 

(nového, změněného, chybějícího). 

➢ Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí, poznat a pojmenovat většinu toho, čím 

je obklopeno. 

➢ Uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky). 

➢ Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem. 
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➢ Dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, 

v mateřské škole, na veřejnosti, v přírodě, dodržovat herní pravidla. 

➢ Spolupracovat s ostatními při hře. 

➢ Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné 

vlastnosti, schopnosti a dovednosti. 

➢ Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, 

co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle 

této představy chovat (doma, v mateřské škole, na veřejnosti, v přírodě). 

➢ Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, 

v budově mateřské školy, v blízkém okolí). 

➢ Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o 

tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě 

potřeby obrátit o pomoc). 

 

NABÍDKA ČINNOSTÍ: 

➢ Vnímání letní přírody všemi smysly. 

➢ Příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových 

činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, 

nezdravých návyků a závislostí. 

➢ Lokomoční pohybové činnosti ve třídě i v přírodě (chůze, běh, skoky a poskoky, 

lezení). 

➢ Zdolávání přírodního terénu, přírodních překážek při vycházce do okolí. 

➢ Samostatný slovní projev na téma letní sportování. 

➢ Komentování zážitků z lesa, u vody a na hřišti. 

➢ Vyprávění toho, co zažilo na prázdninách. 

➢ Prohlížení si knížek a encyklopedii. 

➢ Přímé pozorování přírody v okolí mateřské školy, v okolí našeho města. 

➢ Smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, 

zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod 

➢ Námětové hry a činnosti.  
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➢ Hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, 

obrazné a pojmové). 

➢ Hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru. 

➢ Činnosti zaměřené na chápání pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, 

objasňování, odpovědi na otázky, práce s obrazovým materiálem). 

➢ Spontánní hry, volné hry a experimenty s materiálem a předměty (písek, voda, dřevo, 

kamínky). 

➢ Příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání. 

➢ Tvůrčí aktivity při hře s pískem. 

➢ Hry na téma rodina, přátelství. 

➢ Kooperativní činnosti a hry ve třídě i na zahradě. 

➢ Aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi, dětmi (kamarádství, 

přátelství). 

➢ Hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých. 

➢ Aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, 

tolerance, spolupráce). 

➢ Přirozené pozorování blízkého prostředí mateřské školy, města, okolí přírody, 

vycházky do lesa, města. 

➢ Poučení o možných nebezpečných situacích při pobytu v lese, u vody, na hřišti, na 

prázdninách a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (kontakt se zvířaty, jedovaté 

rostliny, bouřka, hluboká voda, chemické látky, léky, aj.). 

➢ Kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, 

vyprávění, poslech, objevování). 

➢ Pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů 

(les, louka, rybník,..). 

➢ Smysluplné pracovní činnosti přispívající k péči o životní prostředí, o školní zahradu. 

 

OBSAH INTEGROVANÉHO BLOKU (možná podtémata): 

LÉTO NA HŘIŠTI (BEZPEČNOST, SPORTY) 

LÉTO U VODY 

LÉTO V LESE 

PRÁZDNINY A JÁ (ZÁŽITKY Z PRÁZDNIN) 
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Pravidla další práce s integrovanými bloky  

Při zpracování TVP budou pedagogové pracovat s „Konkretizovanými očekávanými výstupy 

RVP PV“.  

1) Podtémata nejsou závazná, pedagogové mají vůli s bloky ve svých TVP pracovat, 

jednotlivá podtémata prolínat, propracovávat, zkracovat či více rozvést, mohou zařadit téma 

zcela podle svého uvážení, vždy ale tak, aby vystihovalo téma závazné  

2) Podtémata se mohou, vyskytne-li se potřeba, průběžně dotvářet až při samotné realizaci či 

podle průběžné myšlenkové evaluace a dialogu mezi pedagogy  

3) TVP je otevřený dokument. Třídní vzdělávací program je pracovní verzí a je možno do něj 

vpisovat postřehy, poznámky, nápady pro další práci. 

4) Obsah vzdělávací nabídky a časová posloupnost je zcela v kompetenci TVP podle potřeb 

jednotlivých tříd. Obsah integrovaných bloků musí odpovídat věku, úrovni, rozvoji a 

zkušenostem dětí ve třídě a vychází z jejich potřeb  

5) U tematického plánování je ponechán prostor pro neplánované aktuálně zařazované témata 

spontánního prožitkového učení  

6) V propracování bloků do TVP se musí vycházet z toho, co už děti znají, umí, jaké jsou 

jejich poznatky, dovednosti, zájmy a schopnosti  

7) Cíle usměrňují práci pedagoga, ale nesvazují  

8) Ostatní tematické bloky pro jednotlivá období mezi bloky závaznými si tvoří pedagogové 

na jednotlivých třídách aktuálně dle potřeby třídy, dle podmínek třídy, konkrétních aktuálních 

situacích, počasí, ale třeba i na podnět a přání dětí  

 

5.1 Nadstandardní nabídka rozšířených aktivit v mateřské škole 

RODIČE MOHOU PRO SVÉ DĚTI VYUŽÍT TOHOTO NADSTANDARDU, ALE  

NEMUSÍ. Pokud této nabídky v podobě nadstandardní aktivity nevyužijí, bude jejich dětem 

v mateřské škole zajištěn plnohodnotný program. 
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Logopedická prevence na třídě  

V rámci každodenního pobytu dětí v MŠ zařazujeme se všemi dětmi aktivity, které 

jsou součástí integrovaných bloků a jednotlivých podtémat. Tyto aktivity provádějí učitelky 

ve svých kmenových. Kroužek je pro střední a velkou třídu. Probíhá 4x do měsíce. Děti jsou 

rozděleny do skupinek po 7 dětech. Zaměřujeme se na všechny vzdělávací oblasti a smysly 

dětí. Zařazujeme: 

➢ Dechová cvičení 

➢ Procvičujeme gymnastiku mluvidel 

➢ Děláme artikulační cvičení 

➢ Zařazujeme hry na procvičování hrubé a jemné motoriky 

➢ Zařazujeme hudebně pohybové hry a rytmizaci 

➢ Rozvíjíme slovní zásobu u dětí, aby byla přiměřeně bohatá a děti ji uměly používat při 

řečovém projevu 

➢ Procvičujeme sluchovou analýzu, rozklad slov, počáteční hláska ve slově 

➢ Zařazujeme grafomotorická cvičení a cviky na uvolnění ruky 

➢ Provádíme cvičení na rozvoj paměti, myšlení, fantazie 

➢ Zařazujeme smyslová cvičení 

➢ Pracujeme hodně s knihami, dětem denně čteme, podporujeme soustředěné 

poslouchání příběhu, aby děti zvládly převyprávět krátký příběh 

➢ Využíváme logopedické pohádky 

Při práci s dětmi využíváme Šimonovy pracovní listy, stolní hry, pexesa, pírka, brčka, 

obrázkové knihy, zrcadla a spoustu dalších pomůcek k uskutečňování logopedické prevence.  

 

 

1. Předplavecký výcvik  

Starší děti navštěvují v Opavě předplavecký výcvik. Pod vedením zkušené instruktorky se 

děti učí zvládat počáteční strach z vody, plavou s destičkou a osvojují si základní techniky 

plavání. Jde o aktivitu, která se uskutečňuje na základě zájmu rodičů.  
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2. Lyžařský výcvik  

Na základě zájmu rodičů nabízí naše mateřská škola pro starší děti lyžařský výcvik. Náplní 

pětidenního kurzu je skupinová výuka lyžování, přizpůsobená dětem předškolního věku. 

Cílem je osvojení si základních lyžařských dovedností pod vedením zkušených instruktorů. 
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6 EVALUAČNÍ SYSTÉM 

Evaluační systém slouží k neustálému vyhodnocování. Je to zpětná vazba pro 

zkvalitnění vlastní pedagogické práce, systematické shromažďování informací o účinnosti 

školního a třídních plánů, o kvalitě činnosti a úloze pedagoga ve výchovném procesu, jeho 

formách a metodách, a porovnávání s cíli RVP PV.V evaluačním procesu průběžně 

vyhodnocujeme vzdělávací činnosti, situace a podmínky vzdělávání uvnitř mateřské školy. 

Hodnocení nám slouží jako prostředek k hledání optimálních cest vzdělávání jednotlivých 

dětí, odehrává se v několika na sebe navazujících a opakujících se fázích  

Zásady:  

Důležitou zásadou je zachování tří postupných, stále se opakujících kroků, které je vhodné 

realizovat ve spolupráci s kolegyní, pedagogickým kolektivem, ale částečně i s dětmi, 

rodiči…  

1. Naučit se uvědomovat si nedostatky  

2. Odhalení a konkrétní pojmenování příčin – proč tomu tak je.  

3. Zvolení nových účinnějších postupů - Ty je nutno zpětně ověřovat a následně 

vyhodnocovat  

6.1 Autoevaluace v mateřské škole 

Pravidla autoevaluace 

Rámcová struktura autoevaluace je stanovena na dva školní roky. Hodnocení bude 

zpracováno vždy do 31. října druhého roku. Na její přípravě a realizaci se bude podílet 

pracovní tým sestavený z vedoucích pracovníků, vedoucím MŠ, učitelek, rodičů a žáků 

Evaluace v mateřské škole: 

 

EVALUACE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 

VNĚJŠÍ EVALUACE NA ÚROVNI ŠKOLY NA ÚROVNI TŘÍDY 

- Názory rodičů 

- Názory vedení a 

pedagogů školy  

- Pedagogicko-

- Vlastní hodnocení školy  

- Hospitace pedagogů – 

ředitelka/učitelka, 

učitelka/učitelka  

- Kontrola práce 

personálu  

- Diagnostika třídy 

- Hodnocení tvp 

- Sebereflexe pedagoga 

- Diagnostické listy 
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psychologická poradna  

- Zřizovatel  

- Krajský úřad  

- Česká školní inspekce  

- Hygienická stanice  

- Další veřejnost  

 

- Hodnocení ŠVP a TVP  

- Hodnocení pedagogů na 

základě autoevaluace  

- Hodnocení spolupráce s 

ostatními subjekty  

- Písemné záznamy z pg. 

rad a provozních porad  

- Průběžné hodnocení 

podmínek školy  

- Zápisy, objednávky, 

školení BOZP, revize  

- Hodnocení spolupráce s 

ostatními institucemi  

 

(vyhodnocování 

individuálního rozvoje 

dítěte) 

- Portfolio dítěte 

(záznamy o dítěti, 

zprávy z PPP atd. ) 

- Nástěnky a výzdoba  

 

 

Evaluace na úrovni tříd 

➢ Vypracování TVP na základě specifik kolektivu dětí dané třídy, průběžné hodnocení či 

doplňování, zpracování hodnocení na konci školního roku-vyvození závěrů 

➢ Individuální konzultace, krátké náslechy v průběhu dne (uspořádání tříd, šaten… v budově 

mateřské školy zcela tomuto způsobu vyhovuje), hospitace, vzájemné náslechy učitelek. 

➢ Zodpovídá vedoucí MŠ a učitelky. 

➢ Pro třídy se 2krát ročně vede záznam Charakteristika třídy v MŠ. Měsíční hodnocení 

integrovaného bloku obsahuje informace o dosažených výsledcích v řízených 

činnostech, chování dětí v kolektivu, splnění, nesplnění úkolů, dosažení či nedosažení 

stanovených cílů (viz příloha). 

➢ Průběžně sledují pokroky jednotlivých dětí, pokroky celé třídy. 

➢ Průběžně hodnotí sebe sama (sebereflexe), svou práci, vyvozuje závěry pro svou další 

práci. 

Evaluace na úrovni dítěte 

➢ Zavedení osobních portfolií dětí, které spravují a vedou třídní učitelky. Shromažďují v něm 

všechny informace, potřebné k podpoře správného vývoje dítěte a na základě těchto informací 

zvažují další způsoby podpory rozvoje dítěte. Jsou zde osobní dotazníky, diagnostické listy, 

diagnostické kresby, pracovní listy, v případě dětí se speciálními vzdělávacími potřebami také 

lékařské a psychologické zprávy, PLPP, IVP, záznamy a zprávy ze SPC, případně dalších 

spolupracujících institucí. Na základě všech shromážděných dokumentů mohou učitelky podat 
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rodičům pravdivé informace o dítěti, pokud rodiče tyto informace potřebují jako podklad pro 

svá výchovná rozhodnutí.  

➢ Průběžné doplňování portfolii- hodnocení a doplňování IVP se zaznamenáním dalších zpráv či 

pokynů PPP, SPC. Zodpovídají třídní učitelky. 

➢ Záznamy do diagnostických listů dítěte, probíhá minimálně 2 x ročně. Učitelky malé třídy 

zapisují pokroky dětí na volnou stranu v diagnostickém listu, kde zachytí pokroky dětí. 

Tabulku mají možnost vyžít na začátku a konci školního roku.  

Vnější evaluace a hodnocení  

Hodnotiteli jsou:  

➢ Rodiče – hodnotí ústně, ale i písemně nejčastěji formou anonymních dotazníků, 

předmětem budou podobné oblasti jako při evaluaci vnitřní rozšířené např. o oblasti 

spolupráce a spoluúčasti, informovanosti rodičů, možnosti jejich podílu na tvorbě 

ŠVP, akcí, aktivit, stravování apod.  

➢ Pedagogové – hodnotí převážně ústně připravenost a pokroky jednotlivců i oblast 

spolupráce MŠ se ZŠ  

➢ Odborníci (např. PPP) – hodnotí ústně i písemně stav či pokroky jedinců  

➢ (policie ČR, soud, odbor sociální péče, apod.) Jsou-li tyto informace dále 

zpracovávány, např. do výroční zprávy ředitelky školy, musí mít pouze obecně 

statistický charakter, aby nedošlo k porušování ochrany údajů v informačním systému.  

➢ Krajský úřad, zřizovatel, ČŠI, hygienická stanice atd.  

Evaluační systém hodnotí skutečnosti vzhledem: 

➢ ke ŠVP pro PV (jeho soulad s RVP pro PV, naplňování podmínek vzdělávání, zda 

obsahuje dlouhodobé cíle, zda využívá možnosti, které nabízí okolní prostředí…) 

➢ k TVP pro PV (jeho soulad se ŠVP pro PV, zpracování a realizace integrovaných 

bloků, naplňování cílů vzdělávání,…) 

➢ k dětem (výsledky vzdělávání – individuální rozvoj dítěte a jeho vzdělávací pokroky, 

respektování individuálních potřeb dítěte, …) 

➢ k pedagogům (výchovně vzdělávací proces-využívání metod prožitkového a 

kooperativního učení, klima školy,…) 

➢ ke správním zaměstnancům (kvalita práce, klima školy,…) 
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➢ k vedení a řízení (naplňování poslání a vizí, rozvíjení lidských zdrojů, projekty, 

delegování pravomocí,…) 

➢ k sobě samému (autoevaluace práce) 

➢ k rodičům (spokojenost s činností MŠ, spolupráce s MŠ,…) 

6.1.1 Prostředky evaluace (metody a techniky) 

Základem pro evaluaci je vyhodnocení stavu a situace školy prostřednictvím SWOT 

analýzy. K vyhodnocování evaluovaných jevů a oblastí jsou vytvořeny dotazníky pro 

hodnocení (pro učitele, správní zaměstnance, ředitelku, rodiče), hospitační archy, záznamové 

archy, portfolia dětí, zaveden systém vnitřních kontrol dle zákona o finanční kontrole. Dále 

probíhá evaluace na základě pozorování, hospitační činností, rozhovory a diskusemi, 

analýzou dokumentů a portfolií dítěte, konzultacemi na pedagogických radách.  

  

Používané metody a techniky: 

➢ Vzhledem ke ŠVP pro PV a TVP pro PV: analýza předchozího a současného stavu, 

diskuze na pedagogických radách, dotazník, fotodokumentace 

➢ Vzhledem k dětem: pozorování, rozhovory s rodiči, zprávy a závěry z odborných 

šetření (PPP, SPC, lékařské zprávy,….), portfolia dětí, zápisy do charakteristik dětí, 

fotodokumentace 

➢ Vzhledem k pedagogům: hospitační činnost, dotazník, orientační vstupy, rozhovory, 

dotazník 

➢ Vzhledem k vedení a řízení: vlastní hodnocení, analýza stavu, dotazník 

➢ Vzhledem k rodičům: rozhovory s rodiči, schůzky s rodiči, dotazník 

 

 

 

Časový plán  

Evaluační činnosti probíhají podle jednotlivých oblastí v různých frekvencích takto: 

➢ evaluace po skončení každého podtématu + sebereflexe učitelky 
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➢ 2x ročně (podle potřeby častěji) individuální hodnocení rozvoje dítěte do jeho 

záznamového archu „OSOBNÍ LIST DÍTĚTE“ 

➢ 1x ročně (pololetně či na konci školního roku, popřípadě dle potřeby) evaluace TVP 

pro PV, průběhu a výsledků vzdělávání (učitelky) 

➢ Charakteristika třídy (pololetně a na konci školního roku) 

➢ 1x ročně evaluace ŠVP pro PV (pověřená učitelka, učitelky) 

➢ průběžně záznamy v diagnostickém sešitu u dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami  

➢ 1x ročně evaluace činnosti MŠ (pověřená učitelka MŠ) 

➢ 1x ročně evaluace vedení a řízení (pověřená učitelka MŠ) 

➢ 1x  ročně evaluace spolupráce s rodiči (pověřená učitelka MŠ, uč., rodiče) 

➢ 1x ročně autoevaluace ped. a neped. zaměstnanců MŠ (všichni zaměstnanci) 

Frekvence hospitační činnosti a kontrol: 

➢ zpravidla  1- 2x ročně (podle potřeby) hospitace u každé učitelky 

➢ před zahájením šk. r., potom průběžně kontrola TVP pro PV – práce s nimi 

➢ průběžně kontrola pedagogické dokumentace 

➢ průběžně a namátkově krátké náhledy a kontrolní vstupy 

➢ průběžné kontroly dodržování pracovní doby, doby výdeje jídel, čistoty na pracovišti 

Pro hospitační činnost je využíván záznamový arch. Jsou sledovány cíle, očekávané výstupy – 

kompetence,  průběh vzdělávání, materiální podmínky - připravenost, vhodnost a dostatečné 

množství pomůcek, atmosféra ve třídě, komunikace mezi učitelkou a dětmi, osobnost 

pedagoga, pozitivní hodnocení, úroveň společenských a hygienických návyků.  Dále zda má 

učitelka jasný záměr, promyšlený obsah, zda jsou činnosti přiměřené aktuálním schopnostem 

dětí, zda jsou vyváženy spontánní a řízené činnosti a respektovány individuální potřeby dětí, 

aj. (viz. Záznamový arch – příloha č. 1). Po hospitaci je proveden s učitelkou pohospitační 

rozhovor a učiněny závěry  - doporučení a navrhnuta eventuální opatření k odstranění 

nedostatků, v případě nutnosti je provedena následná kontrolní hospitace.  
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Hodnocení výsledků vzdělávání  

Učitelé provádí průběžně diagnostiku dítěte a jejím prostřednictvím získávají 

informace o jeho pokrocích. Průběžně posuzují a hodnotí výsledky vzdělávání dětí. Informace 

zaznamenávají zpravidla 3 x ročně do záznamového archu. Učitelé hodnotí sebeobsluhu dětí, 

sociální a citovou oblast, hru, lateralitu, hrubou a jemnou motoriku, rozumovou oblast, 

pozornost, verbální schopnosti. Případné problémy konzultuje se zákonnými zástupci. 

Učitelky mateřské škole spolupracují s PPP atd. 
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KRITÉRIA PRO EVALUACI 

PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCŮ VEDENÍ A ŘÍZENÍ MŠ SPOLUPRÁCI S RODIČI 

➢ plnění všech svých úkolů dané pracovní náplní 

➢ pedagogická činnost odpovídá poslání školy 

➢ naplňování cílů daných ročním plánem a ŠVP 

➢ respektování potřeb dětí a aktuální situace 

➢ děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku 

➢ děti mají dostatek pohybu na zahradě i v MŠ 

➢ respektování  ind. potřeby aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí 

➢ pedagogové jsou dětem vhodným vzorem 

➢ umožňování postupné adaptace nově příchozím dětem 

➢ pedagogický styl je podporující, sympatizující, počítá s aktivní spoluúčastí a 

samostatným rozhodováním dítěte 

➢ nepodporovat nezdravou soutěživost 

➢ vyhýbat se negativním slovním komentářům a podporovat děti v samostatnosti, 

dostatečně chválit a pozitivně hodnotit 

➢ s dětmi není zbytečně manipulováno, nejsou zbytečně organizovány 

➢ ve vztazích mezi sebou a dětmi učitelka pěstuje vzájemnou důvěru, toleranci, 

ohleduplnost, zdvořilost, solidaritu 

➢ plně se věnuje dětem a jejich vzdělávání 

➢ poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený 

➢ poskytuje dětem dostatek času a prostoru pro hru 

➢ veškeré aktivity organizuje tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě 

➢ podporuje experimentování dětí 

➢ zve ke spolupráci rodiče 

➢ dbá o svůj odborný růst dostatečně se vzdělává 

➢ prospívání dětí rodiče průběžně informuje 

➢ chrání soukromí rodin a zachovává patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních 

záležitostech 

➢ ochota zastupovat 

➢ zapojení do akcí školy, reprezentace na veřejnosti 

➢ aktivita při zlepšování prostředí školy, estetika pracovního prostředí 

➢ dodržování pracovní doby 

 

 

➢ plnění všech úkolů daných pracovní náplní 

➢ dodržování pracovní doby 

➢ ochota pracovat přesčas 

➢ udržování zařízení a vybavení v čistotě a zdravotní 

nezávadnosti 

➢ dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená 

strava, pitný režim po celý den 

➢ jsou dětem vhodným vzorem, chovají se podle zásad 

zdravého životního stylu 

➢ vyhýbají se negativním slovním hodnocením a 

komentářům 

➢ s dětmi zbytečně nemanipulují 

➢ podporují děti v samostatnosti, dostatečně chválí 

➢ dodržují bezpečnost práce 

➢ spolupracují s vedoucí uč. a učitelkami 

➢ aktivně se podílí na akcích školy a nadstandardních 

aktivitách 

➢ jednají se, chovají se a pracují profesionálním 

způsobem 

➢ zachovávají patřičnou mlčenlivost o vnitřních 

záležitostech rodin dětí 

➢ ve vztazích mezi zaměstnanci a rodiči panuje 

oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost a 

porozumění 

➢ sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí a snaží se 

jim vyhovět 

 

➢ mateřská škola je dobře 

organizována 

➢ vedoucí učitelka vyvíjí nová 

řešení a projekty 

➢ rozvíjí a podporuje naplnění 

poslání a vizí 

➢ rozvíjí hodnoty a systémy nutné 

k trvalému úspěchu 

➢ rozvíjí lidské zdroje 

➢ podporuje nápady a myšlenky 

svých spolupracovníků 

➢ používá konstruktivní kritiku 

➢ deleguje některé pravomoci a 

kompetence 

 

➢ rodiče jsou dostatečně 

informování o dění v mateřské 

škole 

➢ rodiče jsou dostatečně 

informování o prospívání 

dítěte 

➢ rodiče mají možnost 

individuálních schůzek 

s ředitelkou nebo učitelkami 

➢ učitelka je pro rodiče 

partnerem 

➢ vzniklé problémy řeší učitelky 

ve spolupráci s rodiči 

➢ rodiče mají možnost vstupovat 

do programu mateřské školy 

➢ rodiče se podílejí na plánování 

a organizování akcí 

pořádaných mateřskou školou 
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Příloha č. 1   

 

ZÁZNAM Z HOSPITACE 

 

Učitelka:  Třída: 

Datum:   Počet dětí:  

Od:                             do:   

Konkrétní cíl hospitace:   

Téma:  

Cíl:  

 

 

Plánování a příprava na činnost 

Kritéria: Hodnocení: 

Jasný záměr  

Promyšlený cíl a obsah  

Stanovený očekávaný výstup – kompetence  

Návaznost na předchozí témata  

Aktivity zabezpečující všestranný rozvoj  

Materiální podmínky pro činnost 

Kritéria: Hodnocení: 

Prostředí třídy je estetické, výzdoba 

vypovídá o výt. a  prac. činnostech  dětí 

 

Je připraven dostatek pomůcek pro aktivní 

práci dětí 

 

Je připraven dostatek materiálu pro 

motivaci, ukázku, informaci, názornost 

 

Materiální prostředky jsou vhodné, 

nápadité, funkční 

 

Psychohygienické podmínky 

Kritéria Hodnocení 

činnost je přiměřená aktuálním schopnostem 

dětí 

 

spontánní a řízené činnosti jsou vyvážené  

aktivní a pasivní činnosti jsou vyvážené  

střídají se metody a formy  

jsou respektovány individuální schopnosti 

jednotlivých dětí 

 

Motivace a hodnocení dětí 

Kritéria Hodnocení 

počáteční motivace je vhodně zvolená, je 

aktivizující a dostatečně silná 

 

aktuálně je zařazována průběžná motivace, 

děti jsou aktivovány v souladu 

s individuálními možnostmi a schopnostmi 

 

činnosti jsou nastaveny tak, aby všechny Ano,  
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děti mohly být v některé části úspěšné  

 

převažuje pozitivní hodnocení, pochvala  

Interakce, komunikace a klima třídy 

Kritéria: Hodnocení: 

mezi učitelkou a dětmi je pozitivní a 

emotivní vztah 

 

učitelka v adekvátních situacích respektuje 

dítě jako partnera 

 

učitelka využívá rovnoměrně formální i 

neformální autority 

 

učitelka respektuje právo dítěte na svůj 

názor 

 

v komunikaci převažuje dialog nad 

monologem 

 

děti mají dostatek prostoru pro 

sebevyjádření 

 

atmosféra třídy je příjemná, bez napětí a 

shonu 

 

 

 

Průběh činností: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doporučení: 

 

Konkrétní cíl hospitace:  

 

 

 

 

 

 

 

Vedoucí MŠ 
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Příloha č. 2   

Evaluační dotazník učitelky MŠ – evaluace podmínek 
Cíl: Zjistit a kriticky zhodnotit kvalitu podmínek MŠ  

 

Jméno a příjmení:      

Třída:         Datum:  

Bodové hodnocení*:   * Jako hodnocení známkou ve škole 

 

Kritéria 1 2 3 4 

vybavení nábytkem v mé třídě je dostatečné, vyhovující, estetické     

vybavení hračkami odpovídá počtu a věku dětí v mé třídě      

vybavení pomůckami a materiály je v mé třídě dostatečné     

prostorové uspořádání mé třídy vyhovuje nejrůznějším skupinovým a 

individuálním činnostem dětí 

    

zahrada je dle mých představ dostatečně vybavená     

v mé třídě je stále udržován pořádek a čistota     

jsou mi jasné mé povinnosti, pravomoci a úkoly     

jsem dostatečně informována o dětí v MŠ     

ve své pracovní činnosti mám prostor a podporu vedení pro uplatnění 

svých návrhů a aktivit. 

    

důvěřuji vedení školy     

myslím si, že kolektiv MŠ se snaží pracovat jako tým     

vedení školy umožňuje všem další vzdělávání     

vedení školy reaguje na nápady, připomínky zaměstnanců     

vztahy mezi zaměstnanci jsou dobré     

moje práce je ohodnocena (nejen finančně)     

myslím si, že plánování školy jako celku je funkční     

spolupráce MŠ se zřizovatelem je dostatečná a vyhovující     

myslím si, že spolupráce s ostatními institucemi je dostatečná (ZŠ, 

PPP, SPC,...) 

    

Jiné připomínky, poznámky: 

 

 

 

 

 

 

Podmínky školy bych chtěla zkvalitnit (v čem a jak): 

 

 

 

 

 

Podpis: ................................................ 
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Příloha č. 3 

Evaluační dotazník provozního zaměstnance MŠ – evaluace podmínek 
Cíl: Zjistit a kriticky zhodnotit kvalitu podmínek MŠ  

 

Datum: 

  

 

Kritéria ANO/NE 

vybavení nábytkem ve ŠJ je dostatečné, vyhovující, estetické  

vybavení zařízením potřebným k mé práci je dostatečné  

vybavení zahrady se mi zdá dostatečné  

v celé MŠ je udržován pořádek a čistota  

jsou mi zcela jasné mé povinnosti, pravomoci a úkoly  

jsem dostatečně informovaná o  dění v MŠ  

ve své pracovní činnosti mám prostor a podporu vedení pro uplatnění 

svých návrhů a aktivit. 

 

důvěřuji vedení školy  

myslím si, že kolektiv MŠ se snaží pracovat jako tým  

vedení školy reaguje na nápady, připomínky zaměstnanců  

vztahy mezi zaměstnanci jsou dobré  

cítím se pro svoji práci dostatečně motivována ze strany své přímé 

nadřízené, nadřízeného (vzhledem k finančním možnostem) 

 

moje práce je ohodnocena (nejen finančně)  

myslím si, že plánování školy jako celku je funkční  

spolupráce MŠ se zřizovatelem je dostatečná a vyhovující  

myslím si, že spolupráce MŠ s ostatními institucemi je dostatečná  

Jiné připomínky, poznámky: 

 

 

 

 

 

 

Podmínky školy bych chtěla zkvalitnit (v čem a jak): 

 

 

 

 

 

 

Podpis: ................................................. 

Příloha č. 4  
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Evaluační dotazník vedoucí  MŠ – evaluace vedení a řízení 
Cíl: Posouzení a zjištění úrovně kvality řízení MŠ 

 

Jméno a příjmení:       Datum: 

 

Bodové hodnocení*: 1 = nejlepší,  4 = nejhorší       * Jako hodnocení známkou ve škole 

 

Kritéria 1 2 3 4 

mateřské škola je dobře organizována     

vedoucí mš vyvíjí nová řešení a projekty     

rozvíjí a podporuje naplnění poslání a vizí     

rozvíjí hodnoty a systému nutné k trvalému úspěchu     

rozvíjí lidské zdroje     

používá konstruktivní kritiku     

podporuje nápady a myšlenky svých spolupracovníků     

deleguje některé pravomoci a kompetence     

Jiné připomínky, poznámky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis: ..................................................  

 

 

 

 

Příloha č. 5 



 

 

 

109 

 

Evaluace učitelek 
Dotazník pro vedoucí MŠ 

 

Jméno a příjmení evaluovaného pracovníka:       

 

Datum: 

  

Bodové hodnocení*: 1 = nejlepší, 4 = nejhorší * Jako hodnocení známkou ve škole 

 

Kritéria 1 2 3 4 

oceňuje práci jiných     

hlásí se dobrovolně na práci     

vylepšuje své metody, práci     

vyhledává nové poznatky     

přijímá úkoly bez reptání     

umí odlišit důležité od nedůležitého     

potřebuje nadměrné množství instrukcí     

umí hospodařit s časem     

dodržuje pracovní dobu     

umí pomáhat ostatním učitelkám (z vlastní iniciativy)     

je ochotna pracovat přesčas     

dokáže otevřeně říct, co se jí nelíbí     

spolupracuje s kolegyněmi     

umí se sebekriticky zhodnotit     

Jiné připomínky, poznámky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr: 
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Příloha č. 6 

Evaluace provozních zaměstnanců 
Dotazník pro vedoucí MŠ 

 

Jméno a příjmení evaluovaného pracovníka:       

 

Datum: 

  

Bodové hodnocení*: 1 = nejlepší, 4 = nejhorší * Jako hodnocení známkou ve škole 

 

Kritéria 1 2 3 4 

oceňuje práci jiných     

hlásí se dobrovolně na práci     

respektuje příkazy ředitelky     

spolupracuje s kolegyněmi     

přijímá úkoly bez reptání     

umí odlišit důležité od nedůležitého     

potřebuje nadměrné množství instrukcí     

umí hospodařit s časem     

dodržuje pracovní dobu     

je ochotna pracovat přesčas     

umí se sebekriticky zhodnotit     

dokáže otevřeně říct, co se jí nelíbí     

pružně reaguje na změny     

Jiné připomínky, poznámky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závěr: 
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Příloha č. 7 

Evaluace ŠVP „ 
Evaluační dotazník pro učitelku MŠ 

 

Cíl: zjistit a kriticky zhodnotit funkčnosti ŠVP, jeho formální vzdělávací nabídku a 

plánované aktivity. 

 

Jméno a příjmení:       Datum: 

   

Bodové hodnocení*: 1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - spíše ne, 4 - ne 

 

 

Kritéria 1 2 3 4 

Jak se Vám podle ŠVP celý rok pracovalo?     

Je obsah ŠVP  v souladu s RVP?     

Respektuje všech pět oblastí vzdělávání?     

Umožňuje naplňovat dílčí cíle vzdělávání?     

Umožňuje program seznamování s morálními, společenskými a 

estetickými hodnotami? 

    

Jsou integrované bloky vhodně postaveny?     

Přinášejí očekávané výsledky?     

Umožňují využívat dostatečně metod a forem prožitkového učení?     

Máte dostatek prostoru pro vlastní tvořivost a improvizaci?     

Plánujete činnosti společně s dětmi?     

Mohou si děti skutečně volit činnosti, které je baví?     

Využívá smyslové vnímání k přirozenému učení?     

Je rozvíjena spolupráce s odporníky? (PPP, SPC…)     

Respektuje specifické potřeby dětí? (vývojová specifika, speciální 

vzdělávací potřeby) 

    

Podporuje tvořivost pedagogů?     

Odpovídá konkrétním podmínkám školy?      

Dosahují děti očekávaných vzdělávacích pokroků?     

Co byste změnila a jak? 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhovuje Vám systém tvorby třídních vzdělávacích programů? 

* ano 

* ne a v čem ne: 
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Máte nějaké připomínky, poznámky a jaké: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Podpis: .................................................. 
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Příloha č. 8   

 

Evaluace spolupráce mateřské školy s rodiči 
Dotazník pro rodiče dětí docházejících do mateřské školy 

 

Vážení rodiče, podle svého zájmu Vás prosíme o vyplnění ankety, která nám může být 

podnětem ke zkvalitnění naší práce a celkovému pohledu na úroveň naší mateřské školy ze 

strany rodičovské veřejnosti. 

 

Anketní lístky odevzdávejte do schránky umístěné v šatnách dětí.   

 

        Děkujeme za spolupráci 

 

Bodové hodnocení*: 1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - spíše ne, 4 - ne 

 

Kritéria 1 2 3 4 

Jak hodnotíte budovu MŠ (výzdoba, vybavení, čistota apod.)     

Jaká je vybavenost třídy (nábytek, hračky, pomůcky,…)?     

Jaká je vybavenost školní zahrady?     

Jste dostatečně informováni o plánovaných akcích mateřské školy?     

Myslíte si, že pořádáme dostatečně akcí pro děti?     

Chodí vaše děti z mateřské školy domů spokojené?     

Jste spokojeni s kvalitou výchovné a vzdělávací práce učitelek ve třídě?     

Jste dostatečně informováni od učitelek o problémech vašeho dítěte?     

Máte zájem o častější rodičovské schůzky? NE x ANO-kolikrát do roka?     

Četli jste školní vzdělávací program, který se nachází v šatnách dětí?     

Souhlasíte s výjezdy MŠ do divadla, na výstavy atd. ANO x NE (proč?)     

Jste spokojeni se skladbou jídelníčku?     

Jaká jsou Vaše hlavní očekávání od mateřské školy? 

 

 

 

Které činnosti Vám chybí v mateřské škole, uveďte příklad? 

 

 

 

 

Jak hodnotíte domácí úkoly pro rodiče a děti, nezatěžují vás? 

 

 

 

Chcete nám ještě něco zajímavého nebo důležitého sdělit? 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis………….. 
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Příloha č. 9 

Autoevaluační dotazník učitelky MŠ – posouzení úrovně vlastní práce 
 Cíl: Posouzení úrovně vlastní výchovně vzdělávací práce vzhledem k ŠVP  

 

Jméno a příjmení: 

Třída:  Datum: 

  

Kritéria 

 

 ano-          

(vždy) 

většinou   občas  ne- 

(nikdy) 

naplňuji specifické vzdělávací cíle dané ŠVP     

plánování TVP vychází z ŠVP     

naplňuji cíle dané ročním plánem školy     

dodržuji délku pobytu venku     

respektuji ind. potřeby děti - potřeby aktivity, spánku a 

odpočinku, stravování, pracovního tempa, adaptace, 

….jednotlivých dětí 

    

vyhýbám se negativním slovním komentářům a 

podporuji děti v samostatnosti, dostatečně chválím a 

pozitivně hodnotím 

    

věnuji se neformálním vztahům ve třídě a nenásilně je 

ovlivňuji prosociálním směrem (prevence 

šikany,vandalismu) 

    

pečuji o dostatečný pitný režim všech dětí     

poskytuji dětem dostatek času i prostoru pro hru     

podporuji experimentování dětí     

vytvářím dostatek prostoru pro individuální činnosti dětí     

vytvářím dostatek prostoru pro skupinové činnosti dětí     

konzultuji vzdělávací potřeby dětí s odborníky     

konzultuji vzdělávací potřeby dětí s kolegyněmi     

spolupracuji s rodiči a průběžně je informuji o 

prospívání dítěte 

    

hodnotím vzdělávací činnost společně s dětmi     

dbám o svůj odborný růst, dostatečně se vzdělávám, 

využívám získané poznatky při práci 

    

provádím hospitace u kolegyň     

zachovávám patřičnou mlčenlivost     

 

Svou práci bych chtěla zkvalitnit (v čem a jak): 

 

 

 

 

Podpis: ................................................. 
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Příloha č. 10  

Autoevaluační dotazník provozního zaměstnance MŠ – posouzení vlastní 

práce 
Cíl: Posouzení úrovně vlastní práce vzhledem k ŠVP MŠ 

  

Jméno a příjmení:       Datum: 

  

. 

Kritéria ano-

(vždy) 

většino

u 

občas ne- 

(nikdy) 

znám obsah ŠVP, plním společné cíle školy     

dětský nábytek, tělocvičné nářadí, hyg. zařízení i 

vybavení udržuji čisté, zdravotně nezávadné (hodnotí 

pouze uklízečka, školnice) 

    

dbám na to, aby dětem byla poskytována 

plnohodnotnou a vyváženou stravu (hodnotí pouze 

kuchařky a vedoucí ŠJ) 

    

zachovávám skladbu jídelníčku, dodržuji zdravou 

technologii přípravy pokrmů (hodnotí pouze kuchařky 

a vedoucí ŠJ) 

    

nenutím děti do jídla     

jednám s rodiči ohleduplně a taktně     

s dětmi zbytečně nemanipuluji     

vyhýbám se negativním slovním komentářům     

podporuji děti v samostatnosti, dostatečně chválím     

dostatečně spolupracuji s ředitelkou školy a 

s učitelkami 

    

aktivně se podílím na nadstandardních aktivitách a 

akcích školy 

    

zachovávám patřičnou mlčenlivost o vnitřních 

záležitostech rodin dětí    

    

     

Poznámky, připomínky: 

 

 

 

 

 

Svou práci bych chtěla zkvalitnit (v čem a jak): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis: ..................................................  
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Příloha č. 11 

Autoevaluační dotazník pro vedoucí MŠ 
Cíl: Sebekriticky zjistit a posoudit úroveň vlastní práce 

 

Jméno a příjmení:       Datum: 

  

Bodové hodnocení*: 1 - ano, 2 - spíše ano, 3 - spíše ne, 4 - ne 

 

Kritéria 1 2 3 4 

já a moje škola jsme dobře organizováni     

pro svoji oblast jsem odborně kvalifikovaná     

rozhoduji s jistotou a rozvážně     

spolupracovníkům dávám úkoly podle jejich schopností     

své stanovisko dokážu dobře zastávat a obhajovat     

umím dobře naslouchat     

jsem s to se prosadit     

podporuji nápady a myšlenky svých spolupracovníků     

dá se se mnou kdykoliv hovořit     

se svými spolupracovníky jednám férově (poctivě, otevřeně, čestně)     

nevyhýbám se nepříjemným úkolům     

používám konstruktivní kritiku     

dovedu s kritikou dobře zacházet     

pracuji disciplinovaně     

své spolupracovníky informuji jasným a vyčerpávajícím způsobem     

dohody o časových parametrech přesně dodržuji     

starám se o dobré pracovní klima     

jsou mi známy potřeby a požadavky dětí a rodičů, pracuji na zlepšování 

naší nabídky 

    

výkony mých lidí a celé školy jsem schopna jasně posuzovat     

umím hospodařit s časem     

zlepšuji své metody, práci     

deleguji některé kompetence na zaměstnance     

dodržuji pracovní dobu     

dodržuji míru přímé výchovně vzdělávací práce     

Jiné připomínky, poznámky: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis: .................................................. 
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Příloha č. 12 

Sebereflexe zaměstnance MŠ 
Cíl: Sebekritické zhodnocení 

  

Jméno a příjmení:       Datum: 

  

. 

Kritéria ano-

(vždy) 

většino

u 

občas ne- 

(nikdy) 

plním všechny své úkoly dané pracovní náplní     

znám a dodržuji vnitřní směrnice, organizační řády a 

další nařízení školy 

    

dodržuji stanovenou pracovní dobu     

jsem ochotna pracovat přesčas     

respektuji práce každého zaměstnance a zbytečně se 

nevměšuji do jeho kompetencí 

    

svým přístupem aktivně podporuji týmovou práci 

školy 

    

při řešení problémů navrhuji řešení     

dokážu přijmout podnětnou kritiku a využít ji ke 

zlepšení své práce 

    

využívám možnosti učit se od svých kolegyň     

rozvíjím pozitivní spolupráci s rodiči dětí     

sleduji aktuální změny ve školství týkající se 

předškolní výchovy 

    

respektuji rozhodnutí vedení školy     

jsem ochotna své práci věnovat čas nad rámec svých 

pracovních povinností a pracovní doby 

    

zachovávám mlčenlivost o vnitřních záležitostech 

školy     

    

dokážu ocenit práci všech ostatních spolupracovníků     

Poznámky, připomínky: 

 

 

 

 

 

Svou práci bych chtěla zkvalitnit (v čem a jak): 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis: ..................................................  
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Příloha č. 13 

 

 

MĚSÍC 

 

 

 

 

 

1 TŘÍDA 

Integrovan

ý blok: 
 

Podtémata: 
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MĚSÍC: 

TÉMA:  

PODTÉMA:  

ZÁMĚRY - CÍLE (co u dítěte podporujeme dle vzdělávacích oblastí): 

Dítě a jeho tělo: 

Dítě a jeho psychika: 

- 

- 

- 

Dítě a ten druhý: 

Dítě a svět: 

Dítě a společnost: 

 

 

VÝSTUPY: 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE (k jakým dítě povedeme na základě cílů): 

 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY (čeho by dítě mělo dosáhnout na základě cílů): 

 

 

ČINNOSTI A PŘÍLEŽITOSTI: 

Hrajeme si: 

     Povídáme si: 

Cvičíme:  

Zpíváme:  

Počítáme:  

Řečové schopnosti:  

Práce dětí:  

Pobyt venku: 

Další náměty na činnosti:  
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Příloha č. 14   

 
Charakteristika třídy v MŠ 
 
 

Charakteristika………. třídy ke dni…………………. školního roku……………….. 

Stav dětí celkem………z toho chlapců………………. dívek………………… 

 

Počet dětí:  3 letých…………….. 

 4 letých……………... 

 5 letých……………... 

 6 letých…………….. 

 7 letých…………….. počet dětí s odkladem školní docházky …………………. 

 

Počet dětí s nepravidelnou docházkou:   ……………………………………. 

Počet dětí navštěvujících MŠ prvním rokem: ……………………………………. 

Počet dětí se zdravotním postižením:  ……………………………………. 

 

Z toho děti s 

 

 mentálním postižením  ……………………………………………………………… 

 zrakovým postižením  ……………………………………………………………… 

 sluchovým postižením  ……………………………………………………………… 

 tělesným postižením  ……………………………………………………………… 

 vadou řeči   ……………………………………………………………… 

 kombinovaným postižením …………………………………………………………. 

 poruchou chování  ……………………………………………………………… 

 nevhodným sociokulturním prostředím …………………………………………….. 

 

 

Průměr docházky za uplynulé pololetí: ……………………………………………… 

 

Počet talentovaných dětí:…………………………… 

 

 

Počet dětí vyrovnaných, klidných…………….., průměrně talentovaných…………………….. 

Živých, neklidných, hyperaktivních……………………………………………….. 

Rodinná péče o děti: velmi dobrá……………….., dobrá………………………….. 

Nedostatečná……………………………….. 

 

 

Kulturně hygienické návyky a sebeobsluha: 

Počet dětí, které mají osvojené návyky: udrží osobní čistotu ………….,  mytí rukou………., 

používají kapesník…………...., samostatně používají WC……………., stolování včetně 

příboru…………., 

úprava zevnějšku…………….., samostatné svlékání………………….., samostatné 

oblékání………………, 

klička na tkaničce……………., správné držení tužky………………… 

 

 

 

Zpracovala:……………………………. 
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Příloha č. 15   

 
Plán pedagogické podpory (PLPP) 

 

Jméno a příjmení 
dítěte, žáka nebo 
studenta (dále jen 
„žák“) 

 

Škola  

Ročník  

Důvod k přistoupení sestavení PLPP   

 

Datum vyhotovení   

Vyhodnocení PLPP plánováno ke dni  

 

I. Charakteristika žáka a jeho/její obtíží 
(silné, slabé stránky; popis obtíží; pedagogická, případně speciálně - pedagogická diagnostika s cílem stanovení úprav  
ve vzdělávání; aktuální zdravotní stav; další okolnosti ovlivňující nastavení podpory) 

 
 
 
 
 
 
 

 

II. Stanovení cílů PLPP 
(cíle rozvoje žáka) 

 
 
 
 
 
 

 

III. Podpůrná opatření ve škole  
(Doplňte konkrétní postupy v těch kategorií podpůrných opatření, které uplatňujete.) 

a) Metody výuky 
(specifikace úprav metod práce se žákem) 
 
 
 
 
 
b) Organizace výuky 
(úpravy v organizaci výuky ve školní třídě, případně i mimo ni) 
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c) Hodnocení žáka 
 (vymezení úprav hodnocení, jak hodnotíme, co úpravami hodnocení sledujeme, kritéria) 

 
 
 
 
 
d) Pomůcky 
(učebnice, pracovní listy, ICT technika, atd.) 

 
 
 
 
 
e) Požadavky na organizaci práce učitele/lů 

 
 
 
 
 

 

IV. Podpůrná opatření v rámci domácí přípravy  
(popis úprav domácí přípravy, forma a frekvence komunikace s rodinou)  

 
 
 
 
 
 

 

V. Podpůrná opatření jiného druhu  
(respektovat zdravotní stav, zátěžovou situaci v rodině či škole -  vztahové problémy, postavení ve třídě;  
v jakých činnostech, jakým způsobem) 

 
 
 
 
 

 

VI. Vyhodnocení účinnosti PLPP                                                                              Dne: 
(Naplnění cílů PLPP) 
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Doporučení k odbornému vyšetření1 ☐Ano                                                              ☐ Ne  

☐PPP   ☐SPC   ☐SVP   ☐jiné: 

 

Role Jméno a příjmení Podpis a datum 

Třídní učitel   

Učitel/é předmětu/ů 

 

  

Pracovník ŠPP   

Zákonný zástupce2   

   

 
 

                                                 
1Odpovídající zaškrtněte, případně doplňte. 
2Rodič by měl mít s PLPP seznámen, jeho podpis není nezbytně nutný. 
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Příloha č. 16   
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Příloha č. 17   
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130 
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Příloha č. 18 

EVALUAČNÍ ARCH K HODNOCENÍ PODTÉMAT  

ŠKOLNÍ ROK ………………………….. 
DATUM: 

TŘÍDA: 

NÁZEV IB.: 

PODTÉMA: 

 

DOSAŽENÉ VZDĚLÁVACÍ CÍLE: 

DÍTĚ A JEHO TĚLO: 

 

 

 

 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA: 

 

 

 

 

DÍTĚĚ A TEN DRUHÝ: 

 

 

 

 

DÍTĚ A SVĚT: 

 

 

 

 

DÍTĚ A SPOLEČNOST: 

 

 

 

 

SLOVNÍ HODNOCENÍ (PŘIPOMÍNKY, NÁMĚTY NA ZLEPŠENÍ, CO SE 

POVEDLO, CO SE NEPOVEDLO 

 + SEBEREFLEXE UČITELKY) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Hodnocení provedl/a: 

 


