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Předškolní vzdělávání podle zákona 

 

Školní vzdělávací program 

„Harmonie žití“ 
S mottem : „Neříkej mi, že to neumím, ale pomoz mi abych se to naučil“ 

 

Zákon č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání ( školský zákon) 

 

§ 33 

„Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, 
podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení 
základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. 
Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje před 
vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči 
dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.“ 
 
Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. 
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1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Název : Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477,příspěvková organizace 

 

Sídlo :                  ul. Rumunská 1477,250 88 Čelákovice 

IČO :                    709 92 479 

Právní forma :   příspěvková organizace 

Zřizovatel :        město Čelákovice, náměstí 5. května 1,250 88 Čelákovice 

 

Ředitelka školy:                           Dagmar Horáčková 

Zástupkyně ředitelky:            Lenka Čechová 

 

Vedoucí školní jídelny :              Dana Šajnová 

Finanční  a mzdové účetnictví: FAM Colsunting, s.r.o. 

 

Kapacita školy :   200 dětí 

Provoz školy :      6,30 hod  – 17,00 hod 

 

Telefon :  326 910 914 – ředitelka školy 

                  326 910 926 – ekonomka 

                  326 910 911 – vedoucí ŠJ 

 

e-mail: reditelka@msrumunska.cz 

info@msrumunska.cz 

webové stránky : www.msrumunska.cz 

 

počet pedagogů: 16 + 3 asistentky  pedagoga 

provozní zaměstnanci : 10 
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2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, p.o., se nachází v blízkosti hlavního města Prahy 
a  zároveň v oblasti, kterou protéká řeka Labe, což vytváří optimální propojení vzdělávacích 
oblastí.Umožňuje nám trávit dost času v přírodě a tím vytvářet elementární základy pro 
otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.Tím, že navštěvujeme divadla a 
výstavy ve větším městě, je seznamujeme se světem lidí, kultury a umění a uvádíme je do 
společenství ostatních lidí. 
Škola byla postavena v r. 1975 jako společné zařízení jeslí a mateřské školy uprostřed sídlištní 
zástavby. Skládá se ze čtyř jednoposchoďových pavilonů, tj. osm tříd s celodenním 
provozem. 
7.listopadu 1967 bylo vydáno stavební povolení a stavba byla zahájena k příležitosti MDŽ  8. 
března 1968 slavnostním výkopem základů a trvala do roku 1973.Kolaudační řízení bylo 
ukončeno 29. srpna 1973 a začala se připravovat na své otevření. 
7. ledna 1974 byl zahájen provoz v prvních třech třídách  (5,7,8).Oficiální otevření se konalo 
9. března 1974.Další třídy (3,4,2) zahajovaly provoz postupně, poslední (1) byla otevřena 
13.ledna 1975. 
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Od té doby funguje pro předškolní děti 8. tříd s kapacitou 200 dětí. 
V létě 2012 proběhla rekonstrukce hygienických zařízení ve všech třídách a v roce 2013 byl 
původní školnický byt přestavěn na hernu, ve které se v současné době konají zájmové 
kroužky angličtiny, cvičení na míčích a tanečně-dramatický kroužek a kroužek Předškoláček 
pro děti. 
Velkou změnou prošla naše MATEŘÍDOUŠKA  v červenci a srpnu 2015. Jednalo se 
rekonstrukci budovy v rámci  Operačního programu Životního prostředí „Snížení energetické 
náročnosti budovy MŠ – Čelákovice“.Bylo provedeno celkové zateplení školky, proběhla 
výměna oken a oprava střechy.U dvou tříd (5 a 7) byly rozšířeny herní prostory a vybudovány 
nové spojovací krčky (1 a 2, 3 a 4) . 
V návaznosti na opláštění byl nainstalován nový elektronický požární systém. 
Po čtyřiceti letech byla od základů nově opravena a vybavena kuchyň. Staré zařízení bylo 
nahrazeno moderním, došlo ke kompletnímu předělání elektroinstalace a zavedení 
vzduchotechniky. 
Vnitřní prostory školy splňují podmínky moderního estetického prostředí, pobytové 
místnosti jsou vybaveny školním nábytkem více velikostních typů dětských židlí a stolečků 
podle věku dětí. 
K mateřské škole patří velká školní zahrada se vzrostlými stromy, průlezkami a 

skluzavkami.Každý pavilon využívá jedno pískoviště, do kterého je doplňován certifikovaný 

písek a je chráněn plachtami proti znečistění. 

 Jsou zde vybudována pítka pro pitný režim, mlhoviště pro letní osvěžení ,  

dřevěné zahradní domečky, ve kterých jsou uloženy venkovní hračky a koloběžky. 
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Pracujeme podle Rámcového vzdělávací programu, snažíme se poskytovat dětem bezpečné 
a podnětné prostředí ,vytvářet atmosféru klidu, pohody a dopomáhat k úspěšnému vstupu 
do základní školy. 
 

 
3.PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 

 

3.1.Věcné podmínky 

 

Budova školy je pavilónového typu a je  patrová. V přízemí se nacházejí třídy 2,4,6,8 a v patře 
třídy 1,3,5,7, které jsou vzájemně propojeny spojovacími krčky nebo únikovými východy. 
Maximální kapacita je 200 dětí . 
U každé třídy je vybavená přípravná kuchyňka , odkud je jídlo vydáváno přímo 
dětem.Všechny jsou vybaveny mikrovlnými troubami a lednicemi . 
Hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám dětí , jsou zdravotně nezávadná, v souladu 
s hygienickými požadavky 
U každé třídy je zřízen malý kabinet na výtvarný materiál a  místnost na ukládání pomůcek a 
hraček. 
Lehátka na odpolední odpočinek se denně rozkládají a skládají, lůžkoviny jsou pro každé dítě 
odděleně ukládány do polic. 
Průběžně jsou vyměňovány a dokupovány  protialergické deky a polštáře, povlečení  a 
ručníky. 
Hračky a didaktické pomůcky  jsou postupně doplňovány, jejich uložení je přehledné a 
uspořádané a dává příležitost k samostatnému udržování pořádku. 
Děti  mají nastavena pravidla pro jejich používání a ukládání, mohou samostatně vybírat a 
ukládat. 
Na školní zahradě mají děti možnost využívat všechny herní prvky, v letních měsících mají 
k dispozici mlhoviště a pítka pro dodržování pitného režimu. 
V rámci programu OPŽP (problematika letního přehřívání) jsme zažádali o poskytnutí dotace 
na instalaci rekuperačních (klimatizačních) jednotek pro horní třídy 1,3,5 a 7. 
Pracujeme s interaktivním mobilním zařízením MAGIC BOX, které zábavnou formou učí děti 
pracovat s moderními technologiemi. 
V rámci zapojení do projektu OP VVV – Šablony pro MŠ , je pro MŠ zakoupeno 10 ks  tabletů 
pro děti. V letošním roce bychom rádi zakoupili interaktivní tabuli a tím rozšířili a 
zmodernizovali výchovně-vzdělávací proces. 
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3.2. Životospráva 
 

Snažíme se dětem poskytovat plnohodnotnou a vyváženou stravu, dle příslušných předpisů, 
odpovídající současným požadavkům, dodržujeme hygienické a technologické postupy. 
Stravování si školka zajišťuje sama, disponujeme vlastní kuchyní , jídlo je rozváženo 
v termoportech do kuchyněk na jednotlivé třídy, kde je dětem servírováno. 
Dítě si může zvolit odpovídající porci jídla, respektujeme tempo při jídle a individuální 
potřeby dítěte, případné alergie, dietní požadavky , speciální jídelníčky pro ty  děti, které se 
nemohou běžně stravovat. 
Učitelky dále respektují, že je nepřípustné děti do jídla nutit, zároveň se ale snaží děti 
motivovat k tomu, aby pro ně neznámé pokrmy ihned neodmítaly, ale alespoň ochutnaly. 
Dítě má možnost obsloužit se samo, podílí se na přípravě i úklidu při stolování. 
Ve skladbě jídelníčku je denně ovoce, zelenina  a mléčné výrobky. 
Budeme se i nadále snažit postupně obohacovat sortiment zdravých jídel, vést děti ke 
zdravému způsobu života a svým vlastním chováním jim poskytovat přirozený vzor. 
 Během dne je dodržován pitný režim, snažíme se aby si děti osvojily návyk pití bez 
upozorňování., k dispozici mají dostatek tekutin , včetně vody.K tomuto účelu jsou na 
zahradě MŠ vybudována pítka. 
Pravidelně zařazujeme ranní cvičení, dostatek pohybových her,umožňujeme dětem využívat 
tělovýchovné náčiní. 
Zabezpečujeme dostatečnou délku pobytu venku, za příznivého počasí využíváme dopoledne 
i odpoledne naši zahradu, kde mají děti dostatek prostoru pro volné hry – samozřejmě 
s bezpečnostními opatřeními. 
Délka odpočinku je ovlivněna potřebou dětí, nejsou nuceny ke spánku, jsou jim nabízeny 
klidové aktivity. 

 

 

 

3.3.Psychosociální podmínky  

 

Všichni zaměstnanci školy se snaží vytvořit dětem takové podmínky aby se cítily bezpečně a 
jistě.Osobní volnost je respektována do určitých mezí.Děti jsou průběžně seznamovány 
s jasnými pravidly, snažíme se aby tato pravidla dodržovaly a společně i vytvářely. 
V mateřské škole zajišťujeme a stále usilujeme o bezpečné prostředí, všechny děti mají 
rovnocenné postavení , žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno, respektujeme 
rozhodnutí dítěte, vyhýbáme se negativním slovním komentářům 
Nově nastupujícím dětem je umožněna postupná adaptace na nové prostředí. Rodičům je 
umožněn přístup do MŠ dle jejich uvážení. 
Snažíme se respektovat individualitu každého dítěte, jeho individuální potřeby.Důraz 
klademe na navození vzájemné důvěry s dítětem, chválíme je nejen za výkony, ale i za snahu 
a účast. 
Plánujeme i nadále uplatňovat styl s nabídkou , která počítá s aktivní spoluúčastí a 
samotném rozhodování dítěte. 
Je pro nás důležité aby se děti i rodiče cítili v prostředí školy dobře, spokojeně, jistě a 
bezpečně. 
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3.4. Organizace 

 
Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti od 3 let věku, v současné době se dostáváme 
k tomu, že jsou přijímány i děti mladší. Zápis pro nový školní rok se koná v období od 2. 
května do 16. května. Postupuje se podle stanovených kriterií, která jsou předem 
zveřejněna. Kritéria se řídí školským zákonem č. 564/2016 Sb. Předškolní vzdělávání dětí , 
které k 31.8. dovrší 5 let a více, je v daném kalendářním roce povinné. Pokud se uvolní místo, 
mohou být děti přijímány i během roku. 
Počty dětí na třídách jsou stanoveny s ohledem na věkové složení dětí (děti mladší 3 let) a na 
počtu dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními (děti s asistentem pedagoga). 
Souběžné působení dvou učitelek ve třídě je zajištěno při pobytu dětí venku , při obědě a při 
organizačně náročnějších činnostech  - výlety, divadelní představení, návštěvy výstav, divadel 
atd. 
Pobyt venku je každodenní , pouze při nepříznivém počasí zůstávají děti ve třídě – silný mráz, 
silný déšť, inverze, smogová situace. 
Vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se vyskytnou v průběhu dne 
vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. 
Chceme, aby přímý zážitek vystupoval ve smysluplných souvislostech na základě zkušenosti a 
svobodné volby pro danou činnost, která vychází přímo z dítěte. 
Všem pedagogům je doporučeno v práci s dětmi používat co nejvíce prožitkové, situační a 
kooperativní učení. 
Mezi oblíbené organizační formy patří pohybové hry, zpívání, výtvarné a pracovní činnosti 
,dramatizace. 
Každá třída má stanovena svá pravidla a stereotypy, které jsou přizpůsobeny věku dětí a 
podmínkám školy. 
Významnou roli v procesu učení sehrává spontánní sociální učení , založené na principu 
přirozené nápodoby. Didaktický styl vzdělávání dětí v MŠ tvoří vzdělávací nabídka, 
individuální volba a aktivní účast dítěte. 
Organizační formy jsou předběžně stanoveny, ale dle aktuálnosti se mohou měnit.Snažíme 
se zajistit dostatečný prostor pro hry, střídat dynamické a klidové činnosti, nechat děti hru 
dohrát nebo ji přerušit a zase se k ní vrátit. 
Optimalizujeme řízné hromadné činnosti, necháváme děti pracovat ve skupinkách. 
Vzdělávání dětí přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, sociálním a emocionálním 
potřebám dítěte.Nadále budeme dbát aby tato  vývojová specifika byla při vzdělávání dětí 
plně respektována. 

 
Individuální vzdělávání  
Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním 
vzděláváním, je povinen tuto skutečnost nahlásit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před 
zahájením školního roku.Ředitelka doporučí vzdělávací oblasti, v nichž má být dítě 
vzděláváno a domluví se zákonným zástupcem způsob ověření  a termín ověření – 
přezkoušení dítěte v mateřské škole. 
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třída 1  MRAVENCI          23 dětí (5/6 leté) 

třída 2  PTÁČCI              20 dětí (4/5 leté + integrace ) 

třída 3   SLUNÍČKA                   22 dětí  (5/6 leté + OŠD) 

třída 4   VČELKY              21  dětí (3/4 leté) 

třída 5   KUŘÁTKA               21 dětí (3/4 leté) 

třída 6   BERUŠKY                     22 dětí  (smíšená) 

třída 7   PEJSKOVÉ               22 dětí (4 leté + integrace) 

třída 8   MOTÝLCI                19 dětí ( 5/6 leté  + OŠD 

        + integrace)  
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Organizace dne v mateřské škole – orientační časy 

 
Provoz školky je 6,30 – 17,00 , děti se scházení do 7 hod ve třídách 2 a 6, odpoledne se 
postupně spojují od 16,30 hod ve třídách 2  a 6. 

 6,30 – 7,00 děti z 1 + 2 třídy se scházejí  ve třídě druhé 
                  ze 3 + 4 třídy se scházejí ve třídě druhé 
                    z 5 + 6 třídy se scházejí ve třídě šesté 
                                         ze 7 + 8 třídy  se scházejí ve třídě šesté 
  příchody dětí , spontánní činnosti , hry podle volby a přání , nabízení  podnětů   ke hře , 
postupné odcházení do kmenových tříd  

 7,00 – 8,30 ranní hry, didakticky zacílené činnosti, spontánní učení (ve skupinách, 
individuálně, společně) individuální rozhovory, jazykové chvilky,   

 8,30 – 8,50 úklid hraček ,zařazení cvičení, pohybové chvilky, hry s pravidly, 
tělovýchovné chvilky (v letních měsících může cvičení probíhat na školní zahradě),  

 8,50 – 9,15 hygiena , přesnídávka 

 9,15 - 9,45 didakticky cílené činnosti, řízené i neřízené činnosti mladší děti (starší děti 
9,15  – 10,00) 

 9,45  – 11,45  příprava na pobyt venku ( oblékání, samoobslužné návyky) pobyt venku 
mladší děti  ( starší  děti 10,00 - 12,00) 

 11,45 – 12,30 hygiena, příprava na stolování, oběd, převlékání k odpočinku ml.děti 

 12,00 – 12,30 hygiena, příprava na stolování, oběd, převlékání k odpočinku st.děti 

 12,30 – 14,00 poslech pohádek čtených i reprodukovaných, odpočinek , spánek podle 
potřeby dětí, případná nabídka klidových činností, postupné probouzení, u starších 
dětí je odpočinek krácen 

 14,00 – 14,30 protažení, hygiena, oblékání , příprava na stolování 

 14,30 – 17,00 odpolední svačinka ,spontánní hry, individuální chvilky, dle pěkného 
počasí hry na zahradě, postupné rozcházení dětí 

 
Uspořádání dne v mateřské škole není striktně předepsáno, je jen rámcové , s možností 
pružného přizpůsobení individuálním potřebám jednotlivých dětí, podmínkám a situacím 
v konkrétní skupině dětí .Učitelky o něm rozhodují samostatně. Závazný je pro nás čas jídel a 
nezkracování pobytu venku. 
 
Od 16,30 jsou děti z 1,3 a 4 převáděny do 2 třídy  a děti z 5,7 a 8 třídy do 6 třídy.Ty pak končí 
v 17,00 hod, kdy se školka zavírá. 
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3.5. Řízení MŠ  
 
Mateřská škola patří počtem tříd a počtem zaměstnanců k větším organizacím. 
Je zpracován prováděcí celoroční plán práce ředitelky školy, plán pracovních a provozních 
porad. Povinnosti pracovníků školy jsou jasně vymezeny v náplních práce. 
Funguje informační systém mezi pracovníky MŠ a zároveň i mezi rodiči a MŠ. (ind. rozhovory, 
nástěnky, webové stránky, konzultace, dny otevřených dveří, společné oslavy a akce). 
Jsou stanoveny konzultační dny a hodiny ve vztahu ředitelka MŠ a rodičovská veřejnost.Jsou 
stanovena pravidla plánování vzdělávací práce, funkční evaluační systém a studijní plán 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP). 
Při vedení zaměstnanců se ředitelka snaží o zpětnou vazbu a komunikaci. Vyhodnocuje práci 
všech zaměstnanců, podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Společně s pedagogickým 
týmem vypracovává školní vzdělávací program .Spolupracuje se zřizovatelem a dalšími 
orgány státní správy a odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních 
výchovných a vzdělávacích problémů dětí. 
Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují celý chod školy, z výsledků vyvozujeme změny pro 
další práci. 

 
3.6. Personální a pedagogické zajištění 
 
Ve školce působí 17 pedagogů, 3 asistentky pedagoga ,5 provozních zaměstnanců, včetně 
školníka , čtyři kuchařky a vedoucí školní jídelny. Mezi všemi zaměstnanci se snažíme o 
vytváření komunikativní prostředí , budování a posilování mezilidských vztahů na pracovišti. 
Pozitivní vztahy mezi jednotlivci vytvářejí příjemné pracovní prostředí , které se pak promítá 
do celkového klimatu školky. 
Všechny pedagogické pracovnice i  asistentky pedagoga mají potřebnou pedagogickou 
způsobilost .  
Aktivně se účastní DVPP, seminářů a školení , vzdělávají se studiem odborné 
literatury,Učitelských novin, Informatoria pro mateřské školy, sledují zajímavosti  a novinky 
na internetových stránkách .  
Ve školce také působí školní asistenta, která dopomáhá pedagogickým pracovnicím při práci 
s dětmi (např.u nejmladších dětí se sebeobslužnými návyky, při stolování, vycházce apod.) 
Pracovníci školy se při práci řídí příslušnými pracovními předpisy, pravidelně absolvují 
školení, periodické zdravotní prohlídky.Jejich směny jsou stanoveny s ohledem na 
dodržování bezpečnosti dětí a při všech činnostech je dětem vždy zajištěna optimální péče. 
Pedagogové  se snaží jednat a chovat tak, aby byli vždy na profesionální úrovni v souladu se 
společenskými pravidly.  
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3.7. Spoluúčast rodičů 
 
Ve vztazích mezi rodiči a pedagogy by měla panovat oboustranná důvěra a otevřenost, 
respekt a ochota spolupracovat.Učitelky jednají s vědomím, že pracují s důvěrnými 
informacemi , nezasahují do života a soukromí rodiny. 
Rodiče jsou pravidelně informováni o všem, co se v MŠ děje prostřednictvím učitelek, 
písemných informací na nástěnkách, ve vitríně, na webových stránkách MŠ , formou  mailové 
korespondence a sms zpráv .  
Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ .Vítáme podporu rodičů při pomoci škole 
sponzorskými dary či drobným spotřebním materiálem.Ve školce pracuje „Klub rodičů“ – 
rodiče tak spolurozhodují o dění v MŠ. 
Pro zkvalitnění práce oslovujeme rodiče s prosbou o anonymní vyplnění dotazníků, zavedli 
jsme Den otevřených dveří, založili zimní  tradici Vánočního jarmarku a jarní Den země. 
Naším záměrem je pracovat tak , aby ve vztazích mezi pedagogy , zaměstnanci a rodiči 
panovala důvěra, vstřícnost, porozumění , ochota spolupracovat a vzájemně se respektovat . 
Rodiče mohou denně projednávat drobné připomínky s příslušnou učitelkou a v určených 
konzultačních hodinách po telefonické domluvě  prodiskutovat závažnější záležitosti 
s ředitelkou školy: 
 
úterý        lichý týden:   14,00 – 15,00 hod 
    sudý  týden:      8,00 – 9,00 hod 

 

5 rad pro rodiče a 5 rad pro učitele, jak dobře zvládnout vzájemnou 

komunikaci a spolupráci 

Pro učitele: 

1. Mluvte s rodičem jako s rovnoprávným partnerem, respektujte jeho důstojnost 

2.  Vnímejte rodiče jako „experta“, který nejlépe zná své dítě 

3.  Komunikujte s rodiči přímo, ne prostřednictvím dítěte 

4.  Berte dítě jako rovnoprávnou součást učitelsko-rodičovské debaty o něm 

5. Nevnímejte každý dotaz či kritiku jako osobní útok 
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Pro rodiče: 

1. Nedívejte se na učitele jako na protivníka , ale jako na spolupracovníka při výchově 

dítěte 

2. Nejednejte s ním jako s pedagogickým sluhou a respektujte jeho odbornost 

3. Přicházejte do školy raději se zdvořilým dotazem, ne s odhodláním bojovat 

4. Ověřujte si informace od svého dítěte, často bývají zkreslené 

5. Nepomlouvejte nikdy učitele svých dětí a rozhodně ne, když to děti mohou slyšet 

 

 

 4. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro tyto děti společné, samozřejmě respektujeme 
individuální potřeby a možnosti jednotlivých dětí. 
Podpůrná opatření prvního stupně 
Ředitel školy rozhoduje o poskytování podpůrných opatření prvního stupně bez doporučení 
školského poradenského zařízení i bez informovaného souhlasu zákonného zástupce. 
Učitelky zpracovávají plán pedagogické podpory (PPP), ve kterém je upravena organizace a 
hodnocení vzdělávání dítěte včetně úprav metod a forem práce.Nejpozději po třech měsících 
od zahájení podpůrných opatření poskytovaných na základě  PPP škola vyhodnotí, zda 
podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů. Není – li tomu tak, doporučí škola 
využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení (Vyhláška č.27/2016 Sb.,§ 10 
odst. 5). 
Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 
Podmínkou uplatnění podpůrného opatření 2 až 5 stupně je doporučení školského 
poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. 
Ředitelka ve spolupráci s poradenským zařízením , učitelkami a asistentkami sestavuje pro   
děti se speciálními vzdělávacími potřebami individuální plán.Pomáhají těmto dětem začlenit 
se do běžného života,společenských akcí, rozvíjejí komunikaci, smyslová a motorická cvičení. 
Asistentky  dopomáhají i ostatním dětem ve třídě tak, aby se učitelka mohla soustředit na 
vzdělávání všech dětí ve třídě. 
 
Důležitou podmínkou úspěšnosti předškolního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami  je nejen volba vhodných (potřebám dětí odpovídající) vzdělávacích metod a 
prostředků, které jsou v souladu se stanoveným podpůrným opatřením ,ale i uplatňování 
vysoce profesionálních postojů učitelů i ostatních pracovníků, kteří se na péči o dítě a jeho 
vzdělávání podílejí. 

 
4.1. Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 
 
Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí 
Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je potřeba zajistit: 

 Uplatňování principu diferenciace  a individualizace vzdělávacího procesu při 
plánování a organizaci činností , včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání 

 Realizaci všech stanovených podpůrných opatření při vzdělávání dětí 
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 Osvojení specifických dovedností na úrovni odpovídající individuálním potřebám a 
možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu  a základní hygienické 
návyky v úrovni odpovídající věku a postižení dítěte 

 Spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, 
v případě potřeby s odborníky mimo oblast školství 

 Snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy 

 Přítomnost asistenta pedagoga  podle stupně přiznaného podpůrného opatření 
 

V letošním školním roce jsou v MŠ integrovány 3 děti , pro které byla zřízena funkce asistenta 
pedagoga. 
 

5. Vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

 

V návaznosti na vyhlášku č. 271/2021 Sb., která je platná od 14.7.2021 a kterou se mění 

vyhláška č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání byla v RVP provedena změna 

Děti – cizinci  a děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, potřebují 

podporu učitele mateřské školy při osvojování českého jazyka.Pokud rodiče sami neovládají 

český jazyk na úrovni rodilého mluvčího, nemohou své děti v poznávání českého jazyka 

přímo podpořit a děti se tak ocitají ve znevýhodněné pozici.Je třeba věnovat zvýšenou 

pozornost tomu, aby dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka  začala být poskytována 

jazyková  podpora již od samého nástupu do mateřské školy.při práci s celou třídou je třeba 

mít na vědomí , že se v ní nacházejí i děti , které se český jazyk učí jako druhý jazyk, uzpůsobit 

tomu didaktické postupy a děti cíleně podporovat v osvojování českého jazyka.Mateřské 

školy poskytují dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka jazykovou přípravu pro 

zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání. 

Zvláštní právní úprava platí pro mateřské školy , kde jsou alespoň 4 cizinci v povinném 

předškolním vzdělávání v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání. 

V takovém případě: 

 Zřídí ředitel MŠ skupinu  nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu pro 

zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 

14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

 Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu bude rozděleno do dvou nebo více 

bloků v průběhu týdne 

 Ředitel MŠ může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit 

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

předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy 

 Podpůrným materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

bude Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání , který 

lze využívat při individualizované práci s dětmi s nedostatečnou znalostí českého 

jazyka již od nástupu do mateřské školy 
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Při přechodu na základní školu by děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka měly mít 

takové jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce , které jim umožní se zapojit do 

výuky a dosáhnout školního úspěchu 

 

Jazyková přípravy pro děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

Úterý    12,30 – 13,00 

Čtvrtek 12,30 – 13,00 

 

 
6. Vzdělávání dětí nadaných 
 
Mateřská škola vytváří ve svém ŠVP a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití 

potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. 

To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. 

Vzdělávání dětí probíhá takovým způsobem , aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu 

včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit  a pokud možno i 

uplatnit a dále rozvíjet 

Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatřeních pro 

podporu nadání . 

Dítě , které vykazuje známky nadání , musí být dále podporováno. 

Na základě doporučení ŠPZ vytvoří třídní učitelka nadaným dětem IVP podle individuálních 

vzdělávacích potřeb dítěte a zajistí realizaci stanovených podpůrných opatření pro podporu 

nadání, např. obohacení vzdělávacího obsahu, zadávání specifických úkolů, zařazení do 

skupiny starších dětí. Poskytne prostor a materiál pro složitější činnost, větší volnost 

v rozhodování, bude respektovat jejich výběr témat a činností 

 

 U dětí, které mají odklad školní docházky, vycházíme ze zprávy z PPP, na základě rozhovorů 
s rodiči a učitelkami z předchozích tříd (diagnostické portfolio dítěte). 
Dětem jsou zadávány samostatné práce náročnějšího charakteru,zaměřujeme se na udržení 
pozornosti, vnímání a soustředění,hodně se jim věnujeme v oblasti rozvoje grafomotoriky. 
Vytváříme portfolio a diagnostická schémata , na jejichž základě vyhodnocujeme dosažené 
úrovně vzdělávacího procesu v mateřské škole  a připravenost dítěte k základnímu 
vzdělávání . 
 

 

7. Vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Předškolní vzdělávání lze realizovat pro děti od dvou do tří let . 

Je nezbytné uvědomit si specifika , související s dosahovanou úrovní ve všech oblastech 

vývoje dítěte.Dvouleté dítě projevuje touhu po poznání , experimentuje , objevuje, poznává 

všemi smysly, vymezuje se ostatním , bývá egocentrické, neorientuje se v prostoru a v čase, 

žije přítomností, v pohybových aktivitách je méně obratné.Rozdíly v jednotlivých oblastech 

vývoje dětí tohoto roku jsou velmi výrazné. 
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Pro dvouleté dítě je zařazení do MŠ nečastěji první sociální zkušeností mimo rodinu, objevuje 

se silnější potřeba vazby na dospělou osobu, poznává nové vzorce chování , vymezuje si 

vlastní prostor.Učitel zastává velmi významnou pozici , stává se zástupcem rodiče, jistotou a 

oporou dítěte. 

Dvouleté dítě se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především 

hrou. 

Pokud se v MŠ vzdělávají děti mladší tří let je nutné zajistit podmínky, které reagují na 

vývojová specifika , individuální potřeby a možnosti těchto dětí. 

Potřebují pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, více 

individuální péče, srozumitelná pravidla.Učitelky musí citlivě střídat nabídku činností , 

trénovat návyky, praktické dovednosti, ponechat co největší prostor pro volné hry a 

pohybové aktivity. 

 

 

7.1 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 

 Dostatečné množství podnětných a bezpečných hraček pro dvouleté děti 

 Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru, 

variabilitu v uspořádání prostoru, možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku 

 Dostatečné zázemí pro zajištění hygieny dítěte 

 Vyhovující režim dne , který respektuje potřeby dětí  

 Vytváření podmínek pro adaptaci  v souladu s individuálními potřebami dítěte 

 Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a 

jistoty 

 Aktivní podněcování pozitivních vztahů, které vedou k oboustranné důvěře a 

spolupráci s rodinou 
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8.  CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

Naše mateřská škola pracuje podle  ŠVP s názvem 

 

HARMONIE ŽITÍ 

 

Motto : „Neříkej mi ,že to neumím,ale pomoz mi abych se to naučil“ 

 
Již z názvu je patrné, že důležitost přikládáme k harmonickému vývoji a rovnováze psychické 
i fyzické každého jedince, s přihlédnutím k jeho osobnosti a individualitě. 
Celý kolektiv zaměstnanců naší MŠ , se bude snažit, aby čas prožitý v kolektivu dětí byl pro 
všechny příjemnou zkušeností  a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělání. 
Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu a je základním 
dokumentem pro naši práci. 
Každý rok ho aktualizujeme a dle potřeby upravujeme. 
Při výchově a vzdělání bychom chtěli dosáhnout toho, aby dítě na konci svého předškolního 
období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností,schopnou zvládat pokud možno 
aktivně a osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na něj běžně kladeny a i ty, 
které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají. 
Rozvojové předpoklady a možnosti dětí vyžadují uplatňovat v předškolním vzdělávání 
odpovídající metody a formy práce, což klade na práci učitelek stále vyšší požadavky.Budeme 
se snažit volit takové formy a metody práce a stanovovat takové dílčí cíle, aby náš program 
byl nápaditý, radostný a veselý, zajímavý pro děti a inspirativní pro rodiče. 

 
Metody a formy práce 
Vzdělávací nabídka je pro každý den připravena tak, aby byl poměr mezi řízenými a 
spontánními činnostmi vyvážený,vnímáme věkové zvláštnosti dětí ve třídách. 
Denní řád je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na přání, nápady dětí, na jejich aktuální 
potřeby.Vytváříme dětem podmínky pro individuální, skupinové, frontální, relaxační i 
odpočinkové činnosti.Všechny tyto činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.Děti mají možnost 
účastnit se společných činností v různě velkých skupinách, ale také hrát si samostatně, 
neúčastnit se řízené činnosti. 
Realizujeme tyto výchovné složky : jazyková, tělesná, výtvarná, literární,hudební,rozvíjení 
poznání, dramatické vyjádření a matematické představy. Seznamujeme děti s digitálnímu 
technologiemi a polytechnickou výchovou. 
Jednotlivé složky se celé téma prolínají, námět pomohou dotvářet i děti.Zařazujeme oblíbené 
hry, dramatizace, děti si samostatně volí materiály, se kterými rády pracují. 
Zaměřujeme se na prožitkové aktivity.Chceme, aby děti nenásilnou formou přecházely od 
spontánních činností k činnostem řízeným. 
 
Pro realizaci našich cílů využíváme metod prožitkového, situačního , kooperativního učení 
hrou.Plně podporujeme učení postavené na přímých zážitcích dětí.Uplatňujeme aktivity 
spontánní i řízené a dbáme o jejich provázanost a vyváženost.Didaktický styl vzdělávání 
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zakládáme na principu vzdělávací nabídky , na individuální volbě  a aktivní účasti 
dítěte.Připravujeme podnětné prostředí, uplatňujeme integrovaný přístup ve 
vzdělání.Učební aktivity probíhají formou nezávazné dětské hry. 
V dostatečné míře uplatňujeme situační učení založené na vytváření a využívání situací , 
které dítěti poskytují srozumitelné praktické ukázky životních situací, tak aby se dítě učilo 
dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a chápalo jejich smysl. 
Významnou roli sehrává spontánní sociální učení, založené na principu přirozené 
nápodoby.Proto je potřeba dítěti poskytovat vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě 
a přejímání vhodné. 
V předškolním vzdělávání jsou uplatněny aktivity spontánní i řízené , vzájemně provázané a 
vyvážené v poměru odpovídajícímu potřebám a možnostem předškolního dítěte.Specifickou 
formou je didakticky zacílená činnost, která je učitelem přímo nebo nepřímo motivovaná a 
zpravidla probíhá v menší skupině či individuálně. 
Didaktický styl vzdělávání dětí v mateřské škole je založen na principu vzdělávací nabídky, 
individuální volbě a aktivní účasti dítěte. 
V plné míře je uplatňován integrovaný přístup na základě integrovaných bloků, které dítěti 
nabízejí vzdělávací obsah v přirozených souvislostech , vazbách a vztazích.Realizace 
takovýchto bloků poskytuje dítěti širokou škálu různých aktivit a nabízí mu hlubší 
prožitek.Dítě tak získává skutečné činnostní výstupy – kompetence. 
 
Hlavním cílem práce učitelek je : 
- podporovat duševní pohodu dětí 
- vést děti ke zdravému životnímu stylu 
- vzdělávání rozvíjet přirozenou cestou, na základě prožitku 

 
Konkrétní dlouhodobý záměr vzdělávacího programu 

 
Kompetence dětí: 
- dokázat samostatně vyhodnotit případná rizika každodenních činností 
- zvyšovat a posilovat tělesnou odolnost a zručnost 
- aktivně se zapojit do ochrany životního prostředí a vytvořit si k němu odpovědný postoj 
- přijmout vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržovat dohodnutá a pochopená 

pravidla a přizpůsobit se jim 
 
Realizace: 
- víceúčelové hřiště, chodníčky pro jízdu na koloběžkách a kolech  
- pořízení interaktivní tabule a vhodných  učebních programů, které zpestří dětem i 

pedagogům výchovně-vzdělávací činnost 
 

Zapojování do programu environmentální výchovy: 
- přímé pozorování rostlin a zvířat v přírodě 
- koutky živé přírody (sběr různých plodin) 
- klíčení semen (pozorování růstu) 
- péče o zeleň 
- třídění odpadu 
- úprava okolního prostředí 
- prohlubování spolupráce s rodiči 
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- dále se vzdělávat v oblasti EV 
- rozvoj ekologické osvěty 
- aktivní účast na výstavě „Řemesla Polabí“ 
- akce ke Dni Země 
- návštěvy výstav ( zahrádkáři, houbaři) 
- besedy s hasiči, ochranáři přírody 

Naše mateřská škola od roku 2013 spolupracuje s firmou CIUR a.s. Sbíráme  papír a víčka 
z PET lahví, děti jsou vedeny k třídění odpadu a  ohleduplnosti k životnímu prostředí. 

 

Environmentální výchova  

 

V mateřských školách se EV prolíná napříč všemi oblastmi RVP PV. 
Je chápána jako výchova směřující k souladu člověka s životním prostředím.Záměrem 
vzdělávacího úsilí pedagoga je založit u dítěte povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu 
člověka na životní prostředí.Vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj 
dítěte (člověka) k životnímu prostředí. 
 RVP PV požaduje aby prostory školní zahrady byly vybaveny tak, aby „umožňovaly dětem 
rozmanité pohybové a další aktivity“. 
Základem všech vhodných úprav zahrady je snaha o pestrost prostředí.Pomocí přírodních 
přirozených bariér lze zahradu rozčlenit na zákoutí, která děti vybízejí k různým aktivitám: 
- zákoutí s kameny (pozorování brouků, mravenců a dalších organizmů žijících pod 

kameny) 
- zahrádka léčivých rostlin (podpora zdravého životního stylu) 
- celoroční péče o zahradu 

 
Využití zahrady : 

 
Podzim 
- pozorování změn v přírodě 
- míčové hry 
- využití prolézaček,houpaček, koloběžek, tříkolek 
- sportovní a pohybové aktivity 
- pískoviště (stavby z písku) 
Zima 
- sportovní aktivity 
- krmení a pozorování ptáčků 
- pozorování stop zvířat a ptáků 
- zdobení vánočního stromečku 
- hry se sněhem 
Jaro 
- míčové, sportovní a soutěživé hry 
- práce na zahradě 
- dopravní výchova 
- relaxace, dechová a hmatová cvičení 
- oslavy jara „Den země“ 
- hry a tvoření v písku 
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Léto 
- sportovní a pohybové hry 
- relaxace 
- námětové a volné hry 
- hry s padákem 
- hry zvyšující obratnost a prostorovou orientaci 
- hry s vodou a pískem 

 

 

 
 

 
 
 
Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti oblastí: 
Biologické              dítě a jeho tělo 
Psychologické              dítě a jeho psychika 
Interpersonální        dítě a ten druhý 
Sociálně – kulturní     dítě a společnost 
Environmentální         dítě a svět 

 
 

Vzdělávací cíle průběžné 
- prolínají se každodenními činnostmi 
- týkají se oblastí práv dětí, sebeobsluhy, hygieny, socializace, sebepojetí,citů, vůle, 

chování a pěstování morálních a společenských hodnot 
- cíle, které není nutné specificky plánovat, protože k nim směřujeme denně 
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9.OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ A ČASOVÝ PLÁN 

 

ROZTANČENÝ ROK 

 
 

 

Integrované bloky 

 Dokolečka dokola, všichni spolu, hej, hola! 

 Barevné tancování v přírodě 

 Zdravě a zvesela 

 Zpívej, tancuj, oslavuj 

 To je krásně na Zemi 
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Integrovaný blok – Dokolečka dokola, všichni spolu, hej, hola! 

Záměr: 

Seznamujeme se s prostředím třídy, mateřské školy, novými kamarády a s nejbližším okolím. 

Vytváříme vhodné podmínky pro úspěšnou adaptaci. Poznáváme se navzájem, společně vytváříme 

pravidla třídy. Osvojujeme si základní hygienické návyky. Uvědomíme si, jak moc pro nás znamená 

rodina a vztahy v ní.  

Vzdělávací cíle: 

o 5.1. Dítě a jeho tělo 
 5.1.2 Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby 

pohybu v různém prostředí 

 5.1.8 Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní 

návyky 

o 5.2. Dítě a jeho psychika 

 5.2.1.5 Domluvit se slovy 

 5.2.3.9 Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 

 5.2.2.9 Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy 

 5.2.2.6 Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat 

 5.2.2.7 Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

 5.2.3.1 Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory 

 5.2.3.6 Uvědomovat si svoje možnosti a limity 

 5.2.3.12 Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky  

 5.2.3.13 Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní 

chování  

o 5.3. Dítě a ten druhý 

 5.3.1 Navazovat kontakty s dospělým 

 5.3.5 Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a 

respektovat je  

o 5.4. Dítě a společnost 

 5.4.8 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  



24 
 

 5.4.2 Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svoji roli, 

podle které je třeba se chovat 

 5.4.6 Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy  

o 5.5. Dítě a svět 

 5.5.1 Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí   

 5.5.8 Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim 

Konkretizované výstupy 

 zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení 

 pohybovat se bezpečně ve skupině dětí 

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

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

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

 postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky 

 znát většinu slov a výrazů běžně používaných v   prostředí dítěte (např. sdělit svoje jméno a 
příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek, rozumět většině 
pojmenování, které se týkají dítěti známých předmětů, popř. znát i některé, které se týkají 
vzdálenějšího světa) 

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

 předat vzkaz  

 dokončit hru (neodbíhat od ní) i rozdělanou činnost 

 uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím 

 pamatovat si postup řešení (např. postup jednoduché stavby, postup řešení labyrintu, určitý 
algoritmus, zapamatovat si umístění obrázku na konkrétním místě - Pexeso) 

 rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů  

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

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

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

 reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a zařazovat se mezi ně pomocí sociálně 
úspěšných strategií (vlídné přijetí, humor, projevení zájmu, akceptování či podání návrhů, 
nabídnutí spolupráce, pomoci, fair play)  

 cítit se plnohodnotným členem skupiny 

 nechat se získat pro záměrné učení 

 přijímat pobyt v mateřské škole popř. i na ozdravně rekreačním pobytu jako běžnou součást 
života (vědět, že rodiče chodí do zaměstnání, dítě do MŠ) 

 respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých 

 snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor  

 nebát se požádat o pomoc, radu 

 reagovat přiměřeně dané situaci (odmítat agresi, přijímat vzor společenského chování, umět 
se podřídit) 

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

 plánovat přiměřeně věku (ví, čeho chce dosáhnout a proč) 
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 odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit (vyhledávat příležitosti, 
umět požádat o pomoc)  

 přijímat pokyny  

 plnit činnosti podle instrukcí 

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

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

 Rozhodovat sám o sobě (o svém chování) 

 navazovat kontakty s dospělým (např. s novým učitelem) 

 spolupracovat s dospělým  

 respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem (s ohledem na situaci a 
podmínky) 

 obracet se na dospělého o pomoc, radu atd.  

 rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání 

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

 porozumět běžným projevům emocí a nálad (např. vnímat, že je jiné dítě smutné, zklamané 
nebo naopak něčím nadšené, že má radost)  

 spoluvytvářet prostředí pohody 

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

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

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

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

 vnímat odlišnosti mezi dětmi a podle toho přizpůsobovat i své přístupy  

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

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

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

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

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

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

Vzdělávací nabídka: 

 činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí 

 činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení e 

na jejich tvorbě 

 lokomoční činnosti a pohybové hry 

 činnosti zajišťující spokojenost a radost 
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 činnosti vyvolávající veselí a pohodu 

 hra tvořivá, námětová, pohybová, taneční 

 sledování, poslech pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte 

 komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 

 činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů 

 divadelní představení v MŠ, KD 

 hrací koutky pro děti – udržet pořádek v hračkách 

 vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo shlédlo, vyprávění o rodině 

 hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti ke druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit 

hračku, střídat se, pomoci si, vyřešit vzájemný spor 

 poslech čtených a vyprávěných příběhů, pohádek 

 příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 

 společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

 spolupráce s ostatními 

 řešit problémy, úkoly, aktivity podporující sbližování dětí – učíme se přijmout a respektovat 

druhého 

 kooperativní činnost ve dvojicích a skupinkách 

 příprava a realizace společných zábav a slavností  - pasování školáků, karneval apod. 
 

Rizika: 

 nerespektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a pohybových možností 

jednotlivých dětí  

 omezování spontánních pohybových aktivit, nepravidelná, málo rozmanitá či jednostranná 

nabídka pohybových činností  

 prostředí komunikačně chudé, omezující běžnou komunikaci mezi dětmi i s dospělými  

 málo příležitosti k samostatným řečovým projevům dítěte (spontánním i řízeným) a slabá 

motivace k nim  

 špatný jazykový vzor  

 vytváření komunikativních zábran (necitlivé donucování dítěte k hovoru, nerespektování 

dětského ostychu vedoucí k úzkosti a strachu dítěte)  

 nedostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí  

 nedostatek času a prostředků pro spontánní hru, k jejímu rozvinutí a dokončení  

 málo vlídné, nevstřícné, strohé, nelaskavé a málo přátelské prostředí, kde dítě nenalézá 

dostatek lásky a porozumění  

 stresy a napětí, nejistota, nedostatek ochrany a osobního soukromí  

 nevhodné vzory a modely chování (netaktní komunikace, nedostatek sociálního cítění, 

ohleduplnosti a tolerance, necitlivé vztahy a postoje okolí)  
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 nedostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování, málo vstřícné postoje 
dospělých k dítěti i k sobě navzájem  

 nedostatek empatie, neposkytování empatické odezvy na problémy dítěte  

 příliš ochranářské či příliš nevšímavé prostředí  

 autoritativní vedení, direktivní zacházení s dítětem  

 nemožnost spolupodílet se na volbě činností a témat, které se v mateřské škole realizují  

 příliš časté vystupování učitele v roli soudce  

 soustředění pozornosti pouze na verbální formy komunikace  

 nevhodný mravní vzor okolí (děti jsou svědky nespravedlivého, nezdvořilého, hrubého, 
ironického, popř. agresivního chování, netolerantních, necitlivých či nevšímavých postojů 

apod.) včetně nevhodných vzorů v médiích  

 příliš mnoho nefunkčních pravidel ve skupině, děti se nepodílejí na jejich vytváření, ne všichni 

je dodržují (např. někteří dospělí)  

 ironizování a znevažování úsilí dítěte  

 potlačování autonomního chování dítěte v zájmu zkratkovitého dosažení vnější disciplíny a 
poslušnosti  

 jednotvárná, málo rozmanitá nabídka činností, málo podnětné, málo pestré a málo 
obměňované prostředí nebo prostředí nepřehledné, neupravené, neuspořádané, s 

nadbytkem hraček a věcí  

 

Integrovaný blok -  Barevné tancování v přírodě 

Záměr: 

Poznáváme rozmanitosti přírody, objevujeme charakteristické znaky ročních období. 

Budeme pozorovat měnící se přírodu. Prožitky vyjádříme pohybem, zpěvem, muzicírováním 

a výtvarnými pracemi. Zjistíme, co je zdravé a jak to chutná. Budeme sbírat plody přírody a 

hrát si s nimi, pozorovat je a experimentovat. 

Vzdělávací cíle: 

o 5.1. Dítě a jeho tělo 
 5.1.4.Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 

 5.1.14 Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a 

materiály 

 5.1.9 Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 

 5.1.11 Rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí 

o 5.2. Dítě a jeho psychika 

 5.2.1.4, 5.2.1.7 Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat 

 5.2.1.6 Porozumět slyšenému  
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 5.1.6 Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů  

 5.2.2.2  Záměrně se soustředit a udržet pozornost 

 5.2.1.16 Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci 

 5.2.2.4 Přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky i úvahy vyjádřit 

 5.2.2.12  Nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

 5.2.3.5 Vyjádřit svůj souhlas, umět říci ne v konkrétní situaci  

 5.2.3.9 Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost i její dokončení 

o 5.3. Dítě a ten druhý 

 5.3.7 Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se 

přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou   

 5.3.10 Respektovat potřeby jiného dítěte  

o 5.4. Dítě a společnost 

 5.4.1 Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i 

s dětmi 

 5.4.4 Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné 

vlastnosti, schopnosti a dovednosti 

 

o 5.5. Dítě a svět 

 5.5.7 Všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

Konkretizované výstupy 

 házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí 

 přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů 

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

 zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami (např. tužkou, 
pastelem, štětcem, nůžkami) a materiály (např. papírem-překládání, textilem, modelovací hmotou) 

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

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

 udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce 

 dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň (např. dokázat naslouchat 
druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, dokázat zformulovat otázku, 
samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět komentovat zážitky a aktivity, posuzovat slyšené)  

 chápat jednoduché hádanky a vtipy  

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

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

 rozkládat slova na slabiky 

 vyčlenit hlásku na počátku a na konci slova 
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 rozlišit krátké a dlouhé samohlásky 

 rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus  

 sluchem rozlišit slova, slabiky, počáteční slabiky a hlásky ve slovech  

 správně reagovat na světelné a akustické signály  

 rozlišit známé chutě a vůně i zápachy (např. slané, sladké, kyselé, hořké, vůni koření, různých pochutin) 

 udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech 

 záměrně si zapamatovat a vybavit si prožité příjemné i nepříjemné pocity (např. vyprávět zážitky 
z výletu), viděné (např. vyjmenovat květiny viděné na procházce), slyšené (např. zapamatovat si 
rytmus, melodii)  

 uplatňovat postřeh a rychlost 

 zapamatovat si různé zvuky zvířat, běžně užívaných předmětů – sklo, papír, kov, dřevo, ale i 
událostí – kroky, dveře, tekoucí voda, vítr, déšť, bouřka apod., melodii (zvuky hudebních 
nástrojů), jednoduché taneční kroky, pořadí cviků nebo úkonů (např. skákání Panáka), krátký 
rytmický celek 

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

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

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

 experimentovat s výtvarně netradičními materiály 
 porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od nejmenšího k největšímu; poznat, 

co do skupiny nepatří), třídit předměty minimálně dle jednoho kritéria (např. roztřídit knoflíky na 
hromádky dle barvy, tvaru, velikosti) 

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

 chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné, porovnat, dle společných či 
rozdílných znaků (např. vybrat všechny předměty vyrobené ze dřeva), zobecňovat vybrat ovoce, 
zeleninu, hračky, nábytek, dopravní prostředky atd.), řešit jednoduché labyrinty, rébusy a hádanky 

 řešit labyrinty (sledovat cestu) 

 vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak by to šlo jinak, co by se stalo, kdyby) a 
verbalizovat je  

 verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas, popsat, jak problém či situaci řešit (např. jak staví 
stavbu, skládá puzzle) 

 přicházet s vlastními nápady 

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

 přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit 

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

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

 bránit se projevům násilí jiného dítěte (nenechat si ubližovat, nenechat se šidit, bránit se posmívání, 
ohradit se proti tomu)  

 respektovat rozdílné schopnosti 

 nabídnout pomoc 

 zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, s knížkami, věcmi denní potřeby  

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

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

 hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, 

imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity) 

 hra s barvou – zapouštění do mokrého podkladu, klovatiny 

 přirozeně i zprostředkovaně poznávat přírodní okolí, sledování rozmanitosti přírody a její 

změny 

 výroba ovocných a zeleninových jednohubek, rozlišování chutí 

 poznávání ovoce a zeleniny pomocí všech smyslů 

 hravé tvoření s materiálem, obrazce z přírodnin – kaštany, listí apod. 

 pozorování změn v přírodě a v okolí, v němž bydlíme 

 experimenty s přírodním materiálem 

 kreslení, malování, tvoření z papíru 

 smyslové a psychomotorické hry 

 seznámení s ročními obdobími, měsíci, dny v týdnu 

 hry a činnosti zaměřené na cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné a 

pojmové) 

 zimní sporty, hry na sněhu 

 spontánní hra, experimenty s různým materiálem a předměty 

 hudebně – pohybové hry a činnosti 

 komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 

 lokomoční a pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové 

činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (turistika, sezónní činnosti, 

míčové hry apod.) 

 pozorování životních podmínek a stav životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, 

rybník, řeka…) 

 hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 

 samostatný slovní projev na určité téma 

 práce s literárními texty, obrazovým materiálem, využití encyklopedií a dalších médií 

 praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními a umělými 

látkami a materiály – praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a 

surovinami 

Rizika: 

 absence či nedostatek řízených pohybových aktivit vedoucích k osvojení nových pohybových 
dovedností  

 dlouhodobé statické zatěžování bez pohybu, uplatňování nevhodných cviků a činností, 

nevhodné oblečení při pohybových činnostech  

 nedostatečně připravené prostředí, nedostatečné vybavení náčiním, nářadím, popř.  

nedostatečné využívání vybavení a dalších možností apod.  

 nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní 

 omezený prostor pro vyjádření a uplatnění představivosti a mimoracionálního poznávání  

 málo příležitosti a prostoru k experimentaci a exploraci a samostatnému řešení konkrétních 
poznávacích situací  
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 nepřiměřené nároky na dítě, časté negativní hodnocení, kdy dítě opakovaně prožívá pocit 
selhání  

 málo podnětů a aktivit podporujících estetické vnímání, cítění, prožívání a vyjadřování  

 manipulace dítěte tzv. pozitivními prostředky (citovými prostředky, chválením  bez 
opodstatnění)  

 nedůstojné jednání, zesměšňování, ponižování  

 zvýhodňování a znevýhodňování některých dětí ve skupině  

 nedostatek příležitostí k nápravě jednání, které bylo proti pravidlům  

 nevšímavost k nevhodné komunikaci a jednání mezi dětmi, přehlížení nežádoucího chování 
některých dětí, schematické řešení konfliktů bez zjišťování příčin jejich vzniku  

 nedostatečné a nepřiměřené informace, nedostatečné, nepravdivé nebo žádné odpovědi  na 
otázky dětí  

 převaha zprostředkovaného poznávání světa (obraz, film)  

 

  

Integrovaný blok -  Zdravě a zvesela 

Záměr: 

Zaměříme se na péči o své zdraví, naučíme se a prohloubíme poznatky o svém těle a jeho 

funkcích. Seznámíme se s možnými riziky a nebezpečím, které jsou kolem nás. Přiblížíme si 

vědomosti o dopravní tématice a o bezpečném pohybu v dopravním provozu. 

Vzdělávací cíle: 

o 5.1. Dítě a jeho tělo 
 5.1.1. Zachovávat správné držení těla  

 5.1.10 Pojmenovat části těla a některé orgány, znát základní pojmy užívané ve spojení se 

zdravím, pohybem a sportem 

 5.1.12 Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy  

 5.1.13 Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí  

o 5.2. Dítě a jeho psychika 

 5.2.1.1 Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

 5.2.1.10 Sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

 5.2.2.5. Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 

 5.2.2.13 Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) 

 5.2.2.8 Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a 

dle potřeby je využívat 
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 5.2.2.11 Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně 

 5.2.3.2 Uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině 

o 5.3. Dítě a ten druhý 

 5.3.9 Spolupracovat s ostatními 

 5.3.4 Odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná 

o 5.4. Dítě a společnost 

 5.4.13 Vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky 

o 5.5. Dítě a svět 

 5.5.4 Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně 

smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní 

praxi 

 5.5.10 Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je 

mohou poškozovat 

Konkretizované výstupy 

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

 pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus 

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

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

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

 rozpoznat některé grafické znaky s abstraktní podobou (např. zná některé číslice, 
písmena, dopravní značky) 

 napodobit základní geometrické znaky a tvary (čára svislá, čára vodorovná, křížek, 
vlnovka, kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník atd.) 

 napodobit některá písmena, číslice 

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

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

 vést stopu tužky při kresbě, apod. 

 napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, popř. písmena  

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

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

 mít poznatky o narození, růstu těla a jeho základních proměnách 

 spontánně vyprávět zážitky ze sledování filmových pohádek nebo pohádek z médií 

 vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně, gramaticky správně, v přiměřeném 
tempu, ovládat sílu a intonaci hlasu 
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 sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět samostatně, 
věcně správně, popř. dokázat odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat 

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

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

 vyjadřovat fantazijní představy   

 rozlišovat vpravo – vlevo na vlastním těle, v prostoru s oporou o nějaký předmět  

 rozpoznat geometrické tvary - čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník  

 rozumět a používat základní pojmy označující velikost (malý - velký, větší – menší, 
nejmenší – největší, dlouhý- krátký, vysoký - nízký, stejný)  

 rozumět a používat základní pojmy označující hmotnost (lehký – těžký, lehčí – těžší, 
nejlehčí – nejtěžší, stejně těžký)  

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

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

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

 projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet, experimentovat 

 samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a opakující se situaci, cítit ze své 
samostatnosti uspokojení (být na ni hrdý)  

 umět kooperovat, dohodnout se s ostatními 

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

 spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem  

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

 nepříjemný kontakt a komunikaci dokázat odmítnout 

 důvěřovat vlastním schopnostem 

 vyjádřit a zhodnotit prožitky (co se líbilo a co ne, co a proč zaujalo, co bylo zajímavé, 
překvapivé, podnětné apod.) 

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

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

 spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně) 

 chápat základní pravidla chování pro chodce 

 

Vzdělávací nabídka: 

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

životních návyků 

 zařazování pohybových her, relaxační a dechová cvičení a zdravotní cviky 

 komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů 

 poučení o nebezpečných situacích pro dítě a jak se dostupným způsobem chránit či bránit 

(dopravní situace, cizí lidé, léky, kontakt se zvířaty, čistící prostředky, baterie, magnetické 

kuličky apod.) 

 činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 

 hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině 
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 hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých 

 konstruktivní a grafické činnosti 

 inspirovat se a získávat poznatky v příbězích s literárním hrdinou 

 činnosti směřující k získávání vědomostí budoucího školáka 

 

Rizika: 

 denní režim nevyhovující fyziologickým dětským potřebám a zásadám zdravého životního 
stylu  

 nedostatek či zkreslení elementárních informací o lidském těle, o jeho růstu a vývoji, o 
funkcích některých částí a orgánů, o zdraví i možnostech jeho ohrožení, způsobech ochrany 
zdraví a bezpečí  

 špatný jazykový vzor  

 omezený přístup ke knížkám  

 nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti  

 převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním  

 spěch a nervozita, omezování možností dítěte dokončovat činnost v individuálním tempu, 
nevhodné zásahy a přerušování činností dětí dospělými  

 nedostatečná motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění  

 prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhým  

 nejednoznačně formulovaná pravidla chování ve vztahu k druhému, nedodržování přijatých 

pravidel, špatný vzor  

 nedostatečný respekt k vzájemným sympatiím dětí a malá podpora dětských přátelství  

 nedostatek estetických a etických podnětů a příležitostí k jejich kultivovanému prožívání  a 
vyjádření  

 nedostatek příležitostí k rozvoji uměleckých dovedností dítěte a k vytváření jeho estetického 
vztahu k prostředí, ke kultuře a umění  

 nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně, v jeho dění a řádu  

 užívání abstraktních pojmů, předávání „hotových“ poznatků  

 nedodržování pravidel péče o zdravé prostředí v provozu mateřské školy  

 

 

Integrovaný blok -  Zpívej, tancuj, oslavuj 

Záměr: 

Prostřednictvím prožitků a plánovaných činností přiblížíme dětem lidové tradice, zvyky a 

obyčeje naší země. Na základě pohádkových příběhů a bytostí se seznámíme s morálním 

cítěním – dobro X zlo. Budeme se radovat i z maličkostí a vnímat svět všemi smysly. 

Navodíme radostnou a veselou atmosféru. 
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Vzdělávací cíle: 

o 5.1. Dítě a jeho tělo 
 5.1.3 Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla 

 5.1.5. Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

 5.1.7 Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku 

o 5.2. Dítě a jeho psychika 

 5.2.1.2 Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

 5.2.2.1. Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, 

změněného, chybějícího)   

 5.2.2.10 Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit 

 5.2.2.5 Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 

 5.2.1.20 Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, 

film 

 5.2.3.11 Podílet se na organizaci hry a činnosti 

 5.2.3.4 Ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, se snažit ovládat svoje city a 

přizpůsobovat jim své chování 

 5.2.3.16 Zachytit a vyjádřit své prožitky  

o 5.3. Dítě a ten druhý 

 5.3.8 Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem 

o 5.4. Dítě a společnost 

 5.4.14 Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 

výtvarných činností, dovedností a technik 

 5.4.15 Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat 

základní hudební dovednosti vokální i instrumentální 

 

o 5.5. Dítě a svět 

 5.5.5 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 

 5.5.6 Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný 
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Konkretizované výstupy 

o běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze 
o užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky, odrážedla) 
o chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školním prostředí, na hřišti, na 

veřejnosti, v přírodě)  
o používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci, událost, vyjádřit 

svoje pocity, prožitky  
o dorozumět se verbálně i nonverbálně (např. používat gesta, udržet oční kontakt, reagovat 

správně na neverbální podněty) 
o rozlišit tvary předmětů, základní geometrické tvary, základní barvy (červená, modrá, žlutá), barvy 

složené (oranžová, zelená, fialová), další barevné kvality (odstíny aj.) a vlastnosti objektů např. 
lesk, hladkost a jiné specifické znaky 

o v kulturních místech (např. divadle, galerii, muzeu atd.) respektovat dohodnutá pravidla a nerušit 
ostatní při vnímání umění 

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

o odložit splnění osobních přání na pozdější dobu 
o přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (radovat se, že umí píseň, básničku, 

ukazuje obrázek, předvádí taneček, výrobek)  
o ctít oslavy narozenin, svátků, slavností 
o rozpoznat odlišnosti v detailech (např. vyhledat a doplnit chybějící část v obrázku, jednotlivé části 

složit v celek, nalézt cestu v jednoduchém labyrintu, složit puzzle, hrát pexeso, domino, loto) 
o rozlišit hmatem vlastnosti předmětu (např. strukturu povrchu), určit tvar, materiál, počet, velikost  
o zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat je, 

přijmout jednoduchou dramatickou úlohu  
o vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod nebo melodii (např. vymýšlet 

krátké dramatické scénky, naznačit, vyjádřit pomocí pantomimy konkrétní činnost, pohybem 
ztvárnit slyšenou melodii) 

o zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho 
o mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav 

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

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

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

o samostatně se rozhodnout v některých činnostech 
o projevovat zájem o poznávání písmen a číslic, prohlížet si knihy (atlasy, encyklopedie, obrázkové 

knihy, leporela), znát některé dětské knihy a vyprávět o nich, informace vyhledat v encyklopediích  
o uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na nich a 

respektovat je 
o přijmout roli ve hře (např. jako organizátor, jako pozorovatel, jako spoluhráč) 
o hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální situaci a možnostem 
o přijímat drobný neúspěch (vnímat ho jako přirozenou skutečnost, že se mu někdy něco nedaří), 

umět přijmout sdělení o případných dílčích nedostatcích, být schopné se z něho poučit  
o umět to, co prožívá, vyjádřit slovně, výtvarně pohybově, mimikou (zážitky jednotlivé či v časové 

posloupnosti jako výtvarné vyprávění, komentovat obrázky apod., pomocí hudby, hudebně 
pohybovou a dramatickou improvizací atd.) 
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o aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů (vyprávět, povídat, poslouchat, 
naslouchat druhému)  

o chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat 
o vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení pojmenovat 

povahové vlastnosti 
o pochopit funkci rodiny a jejich členů 
o zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky (např. kresbou, 

malbou, plošným a prostorovým vytvářením s využíváním různých materiálů – viz výše)  

 
Vzdělávací nabídka: 

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

vokální činnosti 

 námětové hry, hry s loutkou, společenské hry 

 návštěvy dětských kulturních akcí 

 taneční a pohybové hry 

 přednes, recitace, zpěv s doprovodnými nástroji 

 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti 

 příprava a realizace oslav, společenských zábav a slavností, tradic a kulturních akcí 

 činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, vyjadřování, 

kultivovaný projev 

 estetické a tvůrčí aktivity (výtvarné, dramatické, literární, hudební aj.) 

 lidové tradice, zvyky a obyčeje  

 dramatizace pohádek, využití maňásků a loutek 

 využití hudebních nástrojů pro děti 

 rozvíjet pěvecké dovednosti dětí 

 činnosti zajišťující spokojenost, radost, vyvolávající veselí a pohodu 

Rizika: 

 omezování samostatnosti dítěte při pohybových činnostech, málo příležitostí k pracovním 
úkonům  

 neznalost zdravotního stavu a zdravotních problémů dítěte  

 nevhodné prostory pro pohybové činnosti a nevhodná organizace z hlediska bezpečnosti dětí  

 převažující důraz na pamětní učení a mechanickou reprodukci, málo názornosti i prostoru  
pro rozvoj fantazie  

 zahlcování podněty a informacemi bez rozvíjení schopnosti s nimi samostatně pracovat  

 časově a obsahově nepřiměřené využívání audiovizuální, popř. počítačové techniky, nabídka 
nevhodných programů (nevhodná volba či časté a dlouhodobé sledování pořadů televize, 

videa apod.)  

 nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky a hovořit o nich  

 nedostatečné uznání a oceňování úsilí či úspěchu dítěte  

 nedostatečná pozornost tomu, jak dítě řeší své spory a konflikty s druhým dítětem  

 nedostatečný respekt k vzájemným sympatiím dětí a malá podpora dětských přátelství 

 nedostatek estetických a etických podnětů a příležitostí k jejich kultivovanému prožívání  a 
vyjádření  
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 přítomnost nevhodných, podbízivých a nevkusných podnětů  

 schematické mravní hodnocení bez možnosti dítěte vyjádřit vlastní úsudek  

 chybějící informace o tom, jak se chránit před nebezpečím hrozícím od neznámých lidí  

 nedostatek pozornosti prevenci vlivů prostředí, které mohou být pro dítě nezdravé  a 
nebezpečné  

 špatný příklad dospělých (chování ohrožující životní prostředí, neekologické postoje, 
xenofobní chování, lhostejnost k problémům kolem sebe a neochota podílet se na jejich 
řešení)  

 

Integrovaný blok – To je krásně na zemi 

Záměr: 

Připomeneme si význam přírody pro člověka, péči člověka o životní prostředí. Budeme 

zkoumat předměty, které nás obklopují. Přiblížíme si krajinu a zajímavosti naší země i 

vzdálených krajin a budeme se zajímat o různé kultury na naší planetě. 

Vzdělávací cíle: 

o 5.1. Dítě a jeho tělo 
 5.1.4 Vědomě napodobit jednoduchý pohyb dle vzoru 

 5.1.7 Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku 

 5.3.13 Chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými osobami 

o 5.2. Dítě a jeho psychika 

 5.2.1.3 Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně 

zformulovaných větách 

 2.1.11 Připravuje se pro život v mnohojazyčné evropské společnosti  

 5.2.2.10 Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase 

 5.2.3.8 Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 5.2.3.7 Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se 

hodnotit svoje osobní pokroky (sebehodnocení) 

 5.2.3.15 Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, přírodních a kulturních krás i setkávání se 

s uměním 

o 5.3. Dítě a ten druhý 

 5.3.6 Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, 

resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené  

o 5.4. Dítě a společnost 
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 5.4.11 Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat 

společensky nežádoucí chování 

o 5.5. Dítě a svět 

 5.5.11 Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 

 5.5.9 Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, 

uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí 

Konkretizované výstupy 

 házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí 

 přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů 

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

 vést stopu tužky při kresbě apod. 

 napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, popř. písmena  

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

 uvědomovat si, co je nebezpečné 

 projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám 

 znát, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit 

 vnímat jednoduché písně, rýmy, popěvky v cizím jazyce 

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

 orientovat se v prostoru podle slovních pokynů 

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

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

 odlišit hru od systematické povinnosti 

 zacházet s předměty digitální technologie, využívat nejzákladnější funkce počítače (zapnout-
vypnout, práce s myší, jednoduchou klávesnicí) 

 přizpůsobit se společenství, projevovat zájem o spolupráci 

 umět se přizpůsobit změnám 

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

 chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí a že je to 
přirozené uvědomit si vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi pohlavími, úcta 
ke stáří) 

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

 cítit sounáležitost s ostatními 

 spontánně vyprávět zážitky ze svého okolí, z různých vyprávění, či co dítě prožilo příjemného i 
nepříjemného 

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

 uvědomovat si, že jak svět přírody, tak i svět lidí je na různých částech naší planety různorodý, 
pestrý, a ne vždy šťastný 
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 mít poznatky o existenci jiných zemí, národů a kultur (znát typické znaky některých 
významných národů – přírodní podmínky, oblečení, zvyky, strava, stavby, kde co roste, nebo 
se pěstuje, žijí zvířata apod.) 

 mít poznatky o své zemi, (znát název státu, státní vlajku, hymnu, prezidenta, hlavní město, 
významné svátky a události)  

 všímat si kulturních památek kolem sebe (pomník, hrad, zámek, zajímavá stavba atd.)  

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

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

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

 být citlivý k přírodě 
 

Vzdělávací nabídka: 
 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i 

technických objektů, vycházky do okolí, výlety 

 různorodé společenské a skupinové aktivity 

 společná setkání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému 

 jednoduché pracovní činnosti v oblasti úpravy prostředí 

 aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, význačná místa a 
budovy ve městě) 

 práce s literárními texty, obrázkovým materiálem, časopisy a knihami, využívání encyklopedií 

 lokomoční a pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové 

činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (turistika, sezónní činnosti, 

míčové hry apod.) 

 vyřizování vzkazů a zpráv 

 výlety do okolí 

 konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, odhad, porovnání) 

 praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními a umělými 

látkami a materiály – praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a 

surovinami 

 využívat nová média (tablety, Magic Box) pro seznamování dětí se světem kolem nás 

Rizika: 

 nedostatečný respekt k individuálním potřebám dětí (k potřebě pohybu, spánku, odpočinku, 
látkové výměny, osobního tempa a tepelné pohody, k potřebě soukromí apod.)  

 omezování spontánních pohybových aktivit, nepravidelná, málo rozmanitá či jednostranná 
nabídka pohybových činností  

 příliš racionální, hotový a uzavřený výklad světa  

 jednání, které dítě pociťuje jako křivdu a vnímá jako násilí  

 málo podnětů a aktivit podporujících estetické vnímání, cítění, prožívání a vyjadřování   

 nedostatečně psychosociálně „bezpečné“ prostředí, neautentické, s nedostatkem 
porozumění  a tolerance 
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  nedostatek empatie, neposkytování empatické odezvy na problémy dítěte  

 nedostatek příležitostí k rozvoji uměleckých dovedností dítěte a k vytváření jeho estetického 
vztahu k prostředí, ke kultuře a umění   

 výběr a nabídka témat, která jsou životu dítěte příliš vzdálená, pro jeho vnímání a chápání 

náročná, která přesahují přirozenou zkušenost dítěte a nejsou pro dítě prakticky využitelná  

 uzavřenost školy a jejího vzdělávacího programu vůči existujícím problémům a aktuálnímu 
dění  
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10.EVALUACE 
 
Smyslem evaluace je posunout naši práci směrem ke zvýšení kvality, odstranit neefektivní 
způsoby práce, nežádoucí a nevyhovující návyky. 
 
Evaluační systém je zaměřen na přehledy činnosti, které probíhají na úrovni: 
- třídy 
- školy 
- sledování a hodnocení výsledků vzdělávání dětí 

 
Na úrovni třídy: 
Každá učitelka si v rámci třídního vzdělávacího programu může vytvořit vlastní systém 
evaluace – co se chce dovědět, proč, čeho chce dosáhnout, zda se to povedlo, co je potřeba 
opakovat… 
Po ukončení integrovaného bloku hodnotí celkový průběh, zvolené metody a postupy, 
hlavně pak vzdělávací přínos a následně pak vytvoří závěry pro další práci. 
Cíle, které byly dotčeny minimálně jsou opakovány a rozpracovány v dalším tématu. 
Pedagog musí hodnotit sám sebe (sebereflexe), rozmýšlí další postupy, sleduje výsledky své 
práce a porovnává je se s obecnými požadavky. 
Výsledky evaluace dále samostatně uplatňuje v plánování i v procesu vzdělávání, sleduje a 
hodnotí individuální pokroky dětí v jejich rozvoji a učení, kontroluje podmínky, v nichž se 
vzdělání uskutečňuje. 
Tento krok klade nároky na pravdivost a upřímnost učitelky vůči sobě samotné. 
Pro hodnocení na úrovni třídy je  pro učitelky důležitá zpětná vazba od dětí , od rodičů i od 
kolegyně (jednotnost působení). 
Na úrovni třídy za evaluační systém odpovídá každá učitelka průběžně po celý školní rok. 
 
 
 Na úrovni školy: 
Hodnocení provádí ředitelka, která sleduje a vyhodnocuje podmínky vzdělávání: 
Materiální, bezpečnostní, organizační, psychosociální,hygienické, pedagogické,podmínky 
týkající se pedagogického stylu, forem a metod práce, dodržování stanovených zásad. 
Vyhodnocení podmínek probíhá na pedagogických a pracovních poradách průběžně, na 
konci školního roku je vyhodnocena komplexní práce školy, kterou provádějí všechny 
pedagogické pracovnice. 
Hodnotí se: 
- Naplnění cílů Školního vzdělávacího programu 
- Kvalita podmínek vzdělávání 
- Práce pedagogů 
- Vzdělávací obsah (integrované bloky) 
 
Hodnocení vzdělávání výsledků dětí: 
Pedagog sleduje rozvoj a osobní vzdělávací pokroky u každého dítěte zvlášť vedením 
dokumentace (diagnostika dítěte).Informace vyhodnocuje a tím zajišťuje odpovídající 
podporu v rozvoji – hledá optimální cestu, vhodnou pro individuální možnosti a potřeby. 
Záznamy jsou vedeny až do ukončení školní docházky do mateřské školy, jsou zcela důvěrné, 
přístupné pouze pedagogům v MŠ a rodičům dítěte. 
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Vnější evaluace: 
- Názory rodičů 
- Názory vedení a pracovníků školy 
- Pedagogicko – psychologická poradna 
- Městský úřad 
- Česká školní inspekce 
- Krajský úřad 
- Hygienická stanice 
 
Nástroje evaluace: 
- Analýza  
- Pozorování 
- Dotazníky, ankety, testy 
- Hospitační činnost 
- Sebereflexe učitelek 
- Diskuze, porady,rozhovory 
- Rozbor školní dokumentace 
- Úspěchy v soutěžích 

 
 Evaluace podmínek školy: 
- Analýza a zhodnocení výchozích podmínek školy na začátku školního roku 
- Budova, technický stav 
- Vybavení tříd 
- Pomůcky, hračky 
- Zahrada a její vybavení 
Zodpovídají všechny pracovnice 1x ročně 
 
Evaluace integrovaného bloku: 
- Vyvozování praktických závěrů pro další práci (nač navázat, v čem pokračovat, k čemu se 

vrátit, na co se příště zaměřit, co udělat jinak) 
- Krátké záznamy, postřehy a zkušenosti do plánů 
- Vyhodnocování výstupů, jejichž naplnění se v rámci bloku očekávalo 
Zodpovídají učitelky na konci tematického bloku 
 
Evaluace školního vzdělávacího programu: 
- Návaznost na požadavky RVP PV, funkčnost , porovnání skutečnosti s obsahem 
- Diskuze , porovnání 
- Vyhodnocování vzdělávacího obsahu ŠVP ( do jaké míry je vyhovující, do jaké míry jej 

škola plní) 
Zodpovídají učitelky v průběhu školního roku 
 
Evaluace pedagogického stylu: 
- Rozhovory, diskuze, schůzky s rodiči,Klub rodičů 
- Porady 
- Hospitace 
- Anketní lístky od rodičů 
- Dny otevřených dveří 
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- Internetové stránky 
Zodpovídají učitelky v průběhu školního roku 
 
Evaluace práce pedagogů: 
- Vyhodnocování stylu, forem a metod práce pedagoga, promyšlení cílů a postupů práce 

(hospitační činnost) 
- Kontrola pedagogické dokumentace 
- Orientační vstupy, zapojení do aktivit podněcovaných učitelkou 

 ( besídky, dílničky,třídní slavnosti) 
- Diskuze, pracovní a pedagogické porady 
- Porovnání situace s požadavky danými RVP PV na začátku školního roku 
 
 
 
Školní vzdělávací program byl aktualizován ke dni 1.1.2022 
 
 
 

 
 
 
 


