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1. Identifikační údaje o mateřské škole 

Předkladatel: Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29, 

příspěvková organizace  

Ředitel školy Mgr. Miloš Hrůza 

Zástupce ředitele Bc. Lucie Šnoblová 

telefon: 545 428 511, 545 428 521,  

e-mail: info@maskola.cz, skolka@maskola.cz 

www.maskola.cz,  

IČO: 49 46 50 91 IZO: 107602326 REDIZO: 600108619 

 

Počet tříd: 2, rozdělené podle věku 

          Kapacita: 50 dětí 

          Druh provozu: celodenní 

Provoz MŠ: 6:30 – 16:30 hod. 

 

Zřizovatel: Statutární město Brno 

Městská část Brno-sever, Bratislavská 70, 601 47 Brno 

Starosta: Mgr. Martin Maleček 

telefon: 545 542 202 

 

Zpracovatelé: pedagogický tým mateřské školy 

 

Neptejte se, kdo je lepší a kdo horší – ale zda jsme my sami vynaložili své osobní 

maximum 

 

Datum      Podpis ředitele    Razítko školy 

30. 9. 2019 

Aktualizace          

1. 9. 2022      

 

mailto:info@maskola.cz
http://www.maskola.cz/
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2. Obecná charakteristika školy 

 

Naše mateřská škola se nachází v městské části Brno – sever, Černá Pole. Byla postavena v roce 

1931 a je součástí školy základní. Patří k ní zahrada s pískovištěm a plochou pro volný pohyb dětí.  

Mateřská škola je v přízemí budovy ZŠ, má dvě třídy a jednu hernu, která slouží zároveň i jako 

lehárna třídy mladších dětí. Dostatečně velké prostory třídy starších dětí umožňují vytvoření 

pracovních center i míst pro odpočinek nebo rušnější pohybové aktivity. 

Během posledních let byla škola vybavena novým nábytkem, došlo k celkové rekonstrukci třídy 

starších dětí včetně kompletní opravy vzdouvající se podlahy a zároveň se položila nová krytina. 

Vybavení školní zahrady je standartní, došlo zde k zatravnění hrací plochy pro děti, nákupu 

houpačky, stolků a domečku k ukládání hraček.  

K pobytu dětí též využíváme pěkného okolí školy, zejména blízkého parku, kde pozorujeme 

s dětmi změny v přírodě od jara do zimy. 

Stravu zajišťuje dětem ŠJ Blažkova a je dovážena do výdejny MŠ.  

Ve třídách pracují s dětmi čtyři kvalifikované učitelky. 

Vybavení pomůckami, hračkami a materiálem je průběžně doplňováno a obnovováno 

dle finančního rozpočtu. Děti se společně s učitelkami podílejí na vkusné výzdobě prostředí svými 

pracemi ve všech prostorách MŠ. 
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3. Podmínky předškolního vzdělávání   

 

RVP PV nastavuje podmínky, které podmiňují kvalitu poskytovaného vzdělávání. Tyto 

podmínky do jisté míry popisují optimální podobu předškolního vzdělávání. Realizace některých 

může být omezena možnostmi jednotlivých mateřských škol či limitována finančními prostředky 

krajů, obcí. (RVP PV, 2004, str. 32) 

 

 3.1. Věcné podmínky 

 MŠ má dostatečně velké prostory vybavené vyhovujícím nábytkem a takové prostorové 

uspořádání, které vyhovuje hrám i spontánním činnostem dětí.  

 Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) 

i vybavení pro odpočinek jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, 

odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné.  

 Při odpoledním odpočinku má každé dítě své lehátko, které je denně rozkládáno 

a skládáno. 

 V MŠ je dostatek podnětných hraček a didaktického materiálu pro všechny věkové 

skupiny, který je průběžně doplňován. 

 Děti mají možnost si samostatně brát hračky, náčiní a další doplňky; většina z nich je 

umístěna tak, aby se děti vyznaly v jejich uložení. 

 Výtvarný materiál je dostatečný, je doplňován v průběhu roku. 

 V MŠ je také dostatek pomůcek pro spontánní pohybové aktivity. 

 Svými výtvory se děti samy podílejí na úpravě a výzdobě interiéru, prostředí je upraveno 

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

 Zahrada není součástí mateřské školy; vybavení zahrady je standardní.  

 Všechny vnitřní a venkovní prostory MŠ jsou vybaveny tak, aby zajistily bezpečnost 

dětí. 

 

Záměry: 

 dle možnosti vybavení šatny II. třídy novým nábytkem 

  průběžné doplňování obou tříd pomůckami pro děti  
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 vybavení tříd novými koberci (v příštím roce, dle finanční situace) 

 zlepšení prostředí školní zahrady 

 

 

 3. 2. Životospráva dětí v MŠ  

 Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, která je dovážena ze školní 

jídelny ZŠ Blažkova. 

 Během celého dne je zajišťován pitný režim, děti mají lahvičky s pitím na své značce. 

 Mezi jednotlivými podávanými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly. 

 Děti dostávají dostatek jídla, ovoce, při stolování se obsluhují samy – mazání chlebů, 

přinášení, odnášení nádobí apod., děti se do jídla nenutí! 

 Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však natolik flexibilní, aby umožňoval 

organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.  

 Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsobován 

aktuálnímu počasí. 

 Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru MŠ; zvláště 

ve II. třídě je dostatečně velký prostor pro pohybové vyžití dětí. 

 V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku 

jednotlivých dětí, dětem s nižší potřebou spánku nabízíme po odpočinku klidové 

aktivity. 

 

 

Záměry: 

 využití možnosti bližšího kontaktu s přírodou, při vhodném počasí přesunutí činností 

ze třídy na školní zahradu (výtvarné, pěstitelské, pokusy) 

 dle možnosti postupně dovybavit zahradu novými hracími prvky pro přelézání 

a prolézání 

 využívat tělocvičnu ZŠ pro pohybové aktivity dětí. 
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 3. 3. Psychosociální podmínky pro vzdělávání dětí  

 Snažíme se o vytváření a udržení tvořivého přátelského prostředí, kde se budou dobře 

cítit nejenom děti, ale i rodiče, zaměstnanci a všichni návštěvníci. 

 Pro nově příchozí děti poskytujeme adaptační dobu, která je individuální podle potřeby 

dítěte a domluvy s rodiči tak, aby dítěti co nejvíce usnadnila pobyt v novém prostředí. 

Máme vypracován adaptační plán. 

 Vedeme děti nenásilnou formou k samostatnosti a samostatnému rozhodování.  

 Respektujeme potřeby dětí, reagujeme na ně a napomáháme v jejich uspokojování.   

 Dbáme na to, aby všechny děti měly rovnocenné postavení a žádné z nich nebylo 

zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Nepřipouštíme jakékoliv projevy nerovnosti, 

podceňování a zesměšňování dětí.   

 Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení; děti 

dodržují v MŠ potřebný řád, učí se dohodnutým pravidlům soužití a základům 

společenských pravidel. 

 Dbáme na individuální přístup k dítěti; děti jsou vedeny k tomu, že je přirozené chybovat 

a učí se s chybou pracovat, vytváříme bezpečné prostředí, které umožňuje dítěti rozvíjet 

se dle svého osobního tempa a schopností.  

 Třída je pro děti kamarádským společenstvím, v němž jsou zpravidla rády.   

 Snažíme se dětem naslouchat, být vstřícné a empatické při komunikaci s nimi. Zbytečně 

děti neorganizujeme a nepodporujeme nezdravou soutěživost dětí. Nepřipouštíme 

komunikaci, kterou by dítě pociťovalo jako násilnou. 

 Vzdělávací nabídku přizpůsobujeme mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho 

života, dítěti nabízíme aktivity, které počítají s jeho aktivní spoluúčastí a samostatným 

rozhodováním. 

 Vyhýbáme se negativním slovním komentářům a podporujeme děti v samostatných 

pokusech. Dostatečně oceňujeme a vyhodnocujeme projevy a výkony dítěte a přiměřeně 

na ně reagujeme pozitivním oceněním.  

 Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se snažíme o vytvoření vzájemné důvěry, 

tolerance, ohleduplnosti a zdvořilosti, solidarity, vzájemné podpory a pomoci.  
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 Programově se věnujeme neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je 

ovlivňujeme prosociálním směrem; prevence patologických jevů je 

přizpůsobujeme věku předškolního dítěte (zdravý životní styl, zapojování témat 

s prevencí sociálně patologických jevů do výuky, děti jsou pravidelně proškolovány 

a aktuálně poučeny před každou akcí, výletem apod.). 

 

 

Záměry: 

 rozvíjet komunikační dovedností mezi dětmi a dospělým, i mezi dětmi navzájem 

 rozvíjet u dětí schopnost přijímat pozitivní ocenění i případný neúspěch a vyrovnání 

se s ním  

 vést děti k uvědomění si svých silných i slabých stránek, své samostatnosti, vést děti 

k sebehodnocení 

 využívat ke vzdělávání dětí nové digitální pomůcky 

 

 

 3. 4 Organizace zajištění chodu MŠ  

 Denní řád umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální 

či aktuálně změněné potřeby.  

 Učitelé se plně věnují dětem a jejich vzdělávání, pravidelně zařazují řízené zdravotně 

preventivní pohybové aktivity. 

 Při vstupu dítěte do MŠ využíváme adaptačního plánu k usnadnění jeho odloučení 

od rodičů a začlenění do kolektivu dětí. 

 Snažíme se vyvažovat poměr spontánních a řízených činností v denním programu. 

 Ponecháváme dětem dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit 

nebo v ní později pokračovat. 

 Všechny děti mají možnost své práce vystavit. 

 Podněcujeme děti k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace 

činností, pracovaly svým tempem atd.  
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 Vytváříme podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti se mohou 

účastnit společných činností v různě velkých skupinách.  

 Dbáme na osobní soukromí dětí, zvláště při osobní hygieně; a pokud to děti potřebují, 

mají možnost neúčastnit se společných činností. 

 Při plánování činností vycházíme z potřeb a zájmu dětí tak, aby vyhovovaly 

individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí a vytváříme pro to vhodné 

materiální podmínky. 

 Stanovené počty dětí ve třídě nejsou překračovány, spojování tříd je maximálně 

omezeno. 

Záměry: 

 více děti zapojovat do organizování činností 

  umožnit pestřejší nabídku podporující aktivitu dětí 

 zařazovat častěji zdravotně preventivní pohybové aktivity 

 využívat tělocvičnu ZŠ k pohybovým aktivitám dětí 

 

 

 

 3. 5. Řízení mateřské školy 

 Všichni zaměstnanci mají jasně vymezeny povinnosti, pravomoci a úkoly v pracovní 

náplni.  

 Máme vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř MŠ, tak navenek.  

 Při vedení zaměstnanců zástupkyně ředitele vytváří ovzduší vzájemné důvěry 

a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení MŠ, ponechává jim dostatek pravomocí 

a respektuje jejich názor, podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na 

rozhodování o zásadních otázkách školního programu.  

 Zástupkyně ředitele vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance 

motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci.  

 Náš pedagogický sbor pracuje kooperativně jako tým, bereme v potaz připomínky 

a podněty od rodičovské veřejnosti.  
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 Na chodu mateřské školy a plánování pedagogické práce se vzájemně domlouváme 

na pedagogických a provozních radách nebo průběžně podle dané situace. Návrhy, 

nápady, myšlenky jednotlivců jsou vždy konzultovány se všemi a společně je vytvořen 

závěr k danému námětu, opíráme se o předchozí analýzu a využíváme zpětné vazby.  

 Ředitel se zástupkyní konzultuje školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními 

členy pedagogického týmu. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky 

chodu MŠ, jsou smysluplné a užitečné, z výsledků vyvozujeme závěry pro další práci.  

 Spolupracujeme s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních 

výchovných a vzdělávacích problémů dětí (SPC, PPP) 

 Jiná spolupráce - s místní městskou knihovnou (programy pro děti) 

                     - s kulturním střediskem městské části (účast dětí ve výtvarných        

                        soutěžích) 

                      -  návštěva kulturních zařízení (divadla, muzea) 

                      - předplavecký výcvik (plavecká škola Krokodýl) 

                      - se SVČ Lužánky (přírodovědné programy pro děti) 

                      - se ZŠ (zhlédnutí výuky v prvních třídách, účast na hudebních    

                             programech žáků, pohádkové představení apod.) 

Záměry: 

 osobní zodpovědnost za dodržování termínů a plnění úkolů 

 prohlubovat spolupráci se speciálním pedagogem, školní psychologem a logopedem 

 prohlubovat spolupráci s pedagogy ZŠ 

 upevňovat komunikaci mezi pedagogickými a nepedagogickými pracovníky školy 

 

 

 3. 6. Personální a pedagogické podmínky  

 Všichni pedagogové v MŠ mají předepsanou odbornou kvalifikaci.     

 Pedagogický sbor pracuje na základě jasně vymezených a společně vytvořených 

pravidel.  
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 Pedagogičtí pracovníci se sebevzdělávají, zvyšují si svou odbornost účastí 

na vzdělávacích seminářích dle nabídek vzdělávacích agentur, samostudiem odborných 

publikací, vzájemným sdílením zkušeností a kolegiální podporou. 

 Ředitel podporuje profesionalizaci pracovního týmu, vytváří podmínky pro jejich další 

systematické vzdělávání.  

 Pracovní doba učitelů je organizována takovým způsobem, aby byla vždy a při všech 

činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče, dle možností a podmínek školy 

je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů ve třídě. 

 Všichni zaměstnanci jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem, v souladu 

se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy 

a vzdělání předškolních dětí.  

 Specializované služby, jako je logopedie, jsou zajišťovány ve spolupráci se SPC 

Veslařská. 

Záměry: 

 nadále aktivně přistupovat k rozšiřování odborného vzdělávání a sebevzdělávání (viz. 

Plán vzdělávání) 

 

 

 3. 7. Spoluúčast rodičů na předškolním vzdělávání  

 Snažíme se, aby ve vztazích mezi učiteli a rodiči panovala oboustranná důvěra 

a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat a aby 

spolupráce fungovala na základě partnerství. 

 Sledujeme konkrétní potřeby jednotlivých dětí, snažíme se jim porozumět a vyhovět.  

 Rodiče informujeme o dění ve škole formou aktuálních osobních rozhovorů, potřebné 

informace získávají i prostřednictvím mailů, nástěnek a webových stránek.  

 Informace o rozvoji a učení svého dítěte rodiče získávají průběžně od učitelek a mají 

možnost konzultovat s učitelkou výchovně vzdělávací otázky. 

 Rodiče jsou zváni a vítáni na všech akcích školy a mohou být přítomni při výuce během 

adaptace svých dětí. 
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  Po vzájemné domluvě jsou rodičům umožněny konzultační hodiny, kdy si mohou 

s pedagogem pohovořit o svém dítěti, nahlédnout do portfolia apod. 

 Zprostředkováváme rodičům kontakty na vyšetření dětí v PPP, SPC, logopedické 

vyšetření a konzultace dle potřeb a přání rodičů. 

 Rodiče mají možnost zapůjčování odborné literatury a didaktických pomůcek 

k individuálnímu procvičování s dětmi doma. 

 Učitelky zachovávají diskrétnost, chrání soukromí rodiny, získané informace využívají 

pro osobnostní rozvoj dítěte. 

 

Záměry: 

 upozorňovat rodiče na odbornou literaturu, zapůjčovat jim odborné knihy 

 umožnit rodičům setkávat se s odborníky s možností konzultace prostřednictvím 

nabídky různých seminářů 

 zkvalitňovat konzultace s rodiči o pokrocích ve vzdělávání jejich dítěte 

 

 3.8. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. 

Snahou pedagogů je vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte a vzdělávání 

přizpůsobit potřebám i možnostem jednotlivých dětí. 

Učitelky se průběžně sebevzdělávají, mají zájem získávat informace z oblasti speciální 

pedagogiky, diagnostiky, mají zájem a jsou připravené spolupracovat s rodiči a odborníky. 

Pokud bude přijato dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, budeme dále vytvářet podmínky 

odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám tohoto dítěte, nemůžeme však zajistit 

bezbariérové prostředí. 

Prvotní bude úzká spolupráce s rodinou (setkání, pohovor s rodiči, vzájemné informace o dítěti 

a jeho zdravotním stavu, o mateřské škole, preventivní dohoda, jak bude docházka fungovat, 

nastavení základních pravidel). 
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Provedeme potřebné úpravy ve školním a třídním vzdělávacím programu podle požadavků RVP 

PV, aktuálně a podle potřeby zahrneme citlivě do vzdělávací nabídky určitá témata tak, aby byly 

děti informované a připravené na příchod kamaráda, kterému bude věnována zvýšená péče. 

Budeme spolupracovat s příslušným odborníkem při řešení konkrétních problémů 

 

 3.8.1.  Podmínky vzdělávání dětí nadaných 

 

Rodičům doporučíme zjištění mimořádného nadání dítěte u školského poradenského zařízení 

(ŠPZ) a vzdělávání mimořádně nadaného dítěte budeme uskutečňovat podle individuálního 

vzdělávacího plánu (IVP), který zpracujeme na základě doporučení ŠPZ nejpozději do 1 měsíce. 

Při jeho zpracování budeme vycházet i ze závěrů psychologického a speciálně pedagogického 

vyšetření a z vyjádření zákonného zástupce dítěte. IVP může vycházet ze ŠVP a může být 

doplňován a upravován v průběhu školního roku.  

Učitelky se budou sebevzdělávat, získávat informace z oblasti speciální pedagogiky, 

diagnostiky a budou připravené spolupracovat s rodiči a odborníky. 

 

 3.8.2. Podmínky vzdělávání dětí od 2 do 3 let 

 

Děti ve věku od 2 do 3 let mají některé potřeby jiné nebo intenzivnější než děti starší. 

Je třeba zajistit vhodné materiální podmínky: 

 podnětné a bezpečné hračky pro dvouleté děti   

 zavřené, dostatečně zabezpečené skříňky na hračky a pomůcky  

 znepřístupnění nebezpečných předmětů  

 dostatečný prostor pro volnou hru a zázemí pro zajištění hygieny  

 

V současné době v naší MŠ nejsou vytvořeny tyto podmínky pro vzdělávání dvouletých dětí.  
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 3.8.3. Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí 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 případě lesní 

mateřské školy v jednotlivém území, kde zejména probíhá pedagogických program a kde má škola 

zázemí). V takovém případě zřídí ředitel mateřské školy 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 je rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne.  

Ředitel mateřské školy 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. 
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4. Organizace vzdělávání 

 

Uspořádání dne v mateřské škole 

 

                 6.30    -    scházení dětí, spontánní činnosti – volné hry 

                                  plnění úkolů z daltonské tabule 

                                  řízené, individuální nebo skupinové činnosti 

                                  přesnídávka 

 

                 9.50    -    příprava na pobyt venku, pobyt venku, hygiena 

 

               11.50    -   oběd, klidné hry, příprava dětí na odpočinek, odchod některých dětí domů,  

                                 relaxace všech dětí u pohádky, dále dle individuální potřeby spánek nebo  

                                 klidové aktivity respektující spánek ostatních dětí, pokud to dovolují  

                                 podmínky školy (počty spících dětí) 

                      

                14.00    -   postupné vstávání 

                             -   svačina 

                             -   spontánní činnosti dětí 

               16.30     -   do této doby se děti postupně rozchází domů 

 

Denní řád je pružný, umožňuje reagovat na změny, akce mateřské školy (např. výlety, divadelní 

představení, koncerty, plavání dětí apod.) Pravidlem je, aby mezi jednotlivými podávanými 

pokrmy byl dodržen maximálně tříhodinový interval.  

 

Rozšiřující aktivity 

 

V rámci školy realizujeme činnosti, které jsou běžnou součástí naší práce pro děti: 

 

 starší děti se mohou 1x týdně zapojit do Zdravého pískání – hry na sopránovou 

zobcovou flétnu pro zdravé dýchání jako prevenci nemocí horních cest dýchacích, 

alergií, astmatu       
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 1x týdně probíhá v MŠ angličtina, kde se děti od 5 let prostřednictvím her, písniček 

a říkadel seznamují se základy cizího jazyka, zároveň tak získávají zkušenost, že se lidé 

mohou domluvit i jinak (viz. pracovní plán) 

 

Nad rámec těchto činností nabízíme další nadstandardní činnosti pro přihlášené děti, které však 

nejsou uplatňovány na úkor rozsahu a kvality školního vzdělávacího programu: 

 

 Plavání pod vedením odborných lektorek v plavecké škole, kam děti dojíždí zvláštním 

autobusem  

 

 Složení tříd  

 

Děti jsou ve dvou třídách rozděleny podle věku 3–4 a 5–6 (7) let.  

   

 Do první třídy je přijímáno max. 22 dětí ve věkovém rozmezí 3-4 roky. Paní učitelky převážně 

vytváří u mladších dětí základní hygienické, společenské a pracovní návyky, adaptují děti na pobyt 

v mateřské škole a na její organizaci. Jednoduchými hrami, písničkami, říkankami, cvičením 

rozvíjejí osobnost dítěte, základní komunikační dovednosti. Děti se seznamují se základními 

pravidly soužití v MŠ. U starších dětí se cíleněji věnují činnostem, které směřují k všestrannému 

rozvoji dítěte, jako např., rozvoji pozornosti, jazyka a řeči, sebeobsluhy, jemné i hrubé motoriky, 

rozvoji v oblasti sociálních dovedností a mnohému dalšímu.  

 

   Do druhé třídy je zapsáno max. 24 dětí ve věkovém rozmezí 5-7 let. Zde se již paní učitelky 

zaměřují v rámci všestranného rozvoje dětí také na přípravu ke vstupu do základní školy. Činnosti 

jsou pravidelné, všestranné. Paní učitelky dbají na harmonický rozvoj dítěte, rozvíjejí jeho 

osobnost, dbají na komunikační a sociální dovednosti, soustředění na činnosti, sledují soulad s 

očekávanými výstupy.  
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4.1. Přijímání dětí  

- řídí se veřejně dostupnými kritérii, o přesném termínu zápisu a podrobnostech 

je veřejnost včas informována formou plakátů, oznámením v obecních novinách 

a webových stránkách školy. 

4.2. Adaptace 

- prvním setkáním je den otevřených dveří při zápisu do mateřské školy, rodiče mají 

možnost hovořit s učitelkami, děti si mohou prohlédnout třídy; s přijatými dětmi si 

mohou domluvit rodiče i jiný termín návštěvy školy, začátek docházky dětí se řídí 

po domluvě s rodinou individuálně přizpůsobeným adaptačním režimem (viz. pracovní 

plán – adaptační program). 

4.3. Distanční vzdělávání pro děti vzdělávající se v posledním ročníku mateřské 

školy 

Distanční výuka je způsob výuky, který probíhá na dálku. V době uzavření mateřské školy 

z důvodu mimořádných epidemiologických opatření, popřípadě jiných mimořádných událostí, 

bude zajištěna distanční výuka pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání. 

Na e-mailové adresy zákonných zástupců, popřípadě osobně, budou zasílána rozpracovaná 

témata, která budou zahrnovat – motivační pohádku či příběh, básničku a písničku k tématu 

a pracovní listy na procvičování grafomotoriky, předmatematických představ, dále odkazy 

na příslušné webové stránky apod. Po ukončení mimořádného stavu přinesou děti vypracované 

úkoly zpět do mateřské školy. 

 

Prevence sociálně patologických jevů u dětí  

- základním prvkem prevence je výchova ke zdravému způsobu života ve složce tělesné, 

duševní a sociální v raném věku, v sycení základních vývojových sociálních potřeb. 

- v případě prevence šikany se škola řídí „metodickým pokynem ministryně školství 

k prevenci a řešení šikany.“ 

- seznamuje rodiče se ŠVP PV a jeho zaměřením k prevenci. Děti jsou vedeny k sociálně 

žádoucím projevům, chápání a dodržování pravidel, k poznávání a prožívání svých 

pocitů, jsou sledovány přímé i nepřímé varovné signály šikanování, … 
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- v případě nežádoucího chování škola kontaktuje a informuje rodiče, v závažnějších 

případech školské poradenské zařízení, OSPOD. 

- vzdělávání pedagogů je zaměřeno na naplňování programu prevence. Snahou 

je rozpoznat projevy, tj. důsledky, zaměřit se na příčinu a doporučit, realizovat řešení. 

- důležité je spolupracovat s rodinou, být v denním kontaktu, předávat informace, 

doporučovat literaturu, uskutečňovat individuální pohovory s rodiči při nástupu dítěte 

do MŠ i v průběhu docházky. 
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5.  Charakteristika vzdělávacího programu  

 

5.1. Cíle a vize 

Vize školy:  

Naším úmyslem je vytvořit prostředí mateřské školy, ve kterém vládne důvěra a úcta k druhým. 

Místo, kde budou mít děti pocit bezpečí, jistoty, vzájemného porozumění a tolerance, a kde děti 

získají základní znalosti, dovednosti a hodnoty, které jim budou přínosem v dalších etapách života. 

Chceme, aby se mateřská škola stala místem, kam budou děti i zaměstnanci školy chodit rádi. 

 

Dlouhodobé záměry a cíle ve vzdělávacích oblastech: 

Naším cílem je zaměřit se na pedagogickou diagnostiku dítěte, aby každé dítě, které odchází z 

naší MŠ, bylo maximálně rozvinuto na základě svých možností a zájmů a to po stránce tělesné, 

psychické, i sociální, aby mohlo prožít plnohodnotný a smysluplný život. To vše zamýšlíme 

realizovat v součinnosti s rodinou, s ohledem na individuální potřeby dítěte, na potřeby našeho 

okolí a prostředí.  

Je důležité věnovat pozornost každému dítěti; dozvědět se, co ho baví, zjistit jeho povahové 

rysy, zájmy a potřeby. Snažit se o jakýkoliv pokrok v rámci jeho možností, poznávat jeho silné 

stránky a využívat je k rozvoji těch slabých.  

Na oblast diagnostiky dítěte chceme zaměřit i sebevzdělávání pedagogů a být tak těmi 

nejlepšími průvodci dětí na cestě za jejich poznáním a objevováním. 

 

5.2. Prvky daltonského vzdělávání v ŠVP 

Před několika lety nás zaujal projekt využívající daltonské prvky a ty již několik let využíváme 

ve vzdělávání a výchově dětí. Jeho obsah a navrhovaný styl práce nám vyhovuje. Zvláště 

oceňujeme důraz, který vede děti k samostatnosti, učí je možnosti volby a rozhodování. 

Víme, že předškolní věk je rozhodujícím obdobím pro získávání návyků, způsobu chování, 

základů životního stylu a celého života. Víme, jak je důležité pro člověka mít zdravé sebevědomí, 

prožívat uspokojení z práce, umění dělat radost druhým lidem, mít vztah ke všemu živému, umět 

chránit si své zdraví, životní prostředí. Se všemi těmito hodnotami počítá zmíněný projekt. 
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Získávání zkušeností v uplatňování prvků daltonské výchovy ve výchovně vzdělávací práci s 

dětmi. 

Začátkem školního roku si děti zvykají na orientaci ve třídě a v prostorách MŠ. Učíme je 

volnému ukázněnému pohybu po třídě a ukládání hraček na určené místo. Učí se vzájemné 

spolupráci a pomoci svým spolužákům, fixují si barvy dnů, svoji značku, hygienické návyky apod. 

Všechny činnosti se odvíjí od integrovaných bloků. 

Koncem září začínáme s daltonskou tabulí, kde mají děti na výběr různé hry a pracovní listy 

vztahující se k plánovaným činnostem v MŠ. Tyto úkoly mohou děti plnit kdykoliv během celého 

týdne. Na daltonské tabuli má každé dítě svoji značku, u které označí splnění úkolu hříbečkem 

v barvě toho dne. 

Na tabuli zařazujeme i zvláštní úkoly pro děti s odloženou školní docházkou a pro děti, které 

nejsou unaveny a mají chuť ještě dále pracovat. 

Při práci vedeme děti k toleranci, ohleduplnosti k sobě navzájem a k vytváření klidného 

pracovního prostředí. Stále máme na zřeteli individuální zvláštnosti každého dítěte. 

Na začátku každého týdne děti seznámíme s týdenním plánem formou komunitního kruhu 

a vždy v pátek si s dětmi zhodnotíme, co jsme se naučili nového, co se nám povedlo, co zase méně 

a proč. 

Koncem školního roku prohlubujeme návyky, které děti získaly během celoročního způsobu 

práce s daltonskými prvky. 

Při všech činnostech v MŠ se snažíme dodržovat pravidla daltonského vzdělávání - volnost, 

samostatnost, spolupráci. 
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Spojení rámcového vzdělávacího programu s daltonskými prvky 

 

 

Dítě a jeho tělo                                 Dítě a svět 

 

 

 

                       Oblasti předškolního vzdělávání                   Dítě a společnost 

 

 

Dítě a jeho psychika                                  Dítě a ten druhý 

 

Jednotlivé oblasti vzdělávání jsou rozlišeny na základě vztahu, které si dítě postupně vytváří 

k sobě samému, k druhým lidem i okolnímu světu. Čím úplnější a dokonalejší je propojení všech 

oblastí vzdělávání a zároveň podmínek, za kterých probíhá, tím je vzdělávání účinnější 

a hodnotnější. 

 

Základní principy daltonského plánu 

Volnost neboli svoboda dítěte v rozhodování výběru činností, ve volbě tempa a času tomu 

určenému, zda bude činnost provádět individuálně nebo ve skupině a jestli požádá či nepožádá 

o radu. To vše podporuje kreativní myšlení a tvořivost. 

Samostatnost, tj. podpora samostatného aktivního řešení problémů, utváření vlastního 

stanoviska prohlubování zájmu dětí o nové poznatky, zohledňování individuálních rozdílů v zájmu 

a tempu přijímání nových poznatků, rozvoj tvořivého myšlení. 

Spolupráce, tj. společné hodnocení práce, diagnostika, vzájemná pomoc při řešení úkolů mezi 

dětmi. Děti se učí výstižně formulovat své dotazy a myšlenky a tím rozvíjí své komunikativní 

dovednosti. 

Jednotlivé úkoly se týkají všech pěti interakčních oblastí RP a mají vzestupnou tendenci 

od nejjednodušších návykových dovedností v obsluze, hygienických návycích a tvořivých hrách 

až po činnosti složitější. Děti si plnění úkolu zaznamenávají na daltonské tabuli hříbečkem 

s příslušnou barvou dne. 

Témata a podtémata měsíčních plánů jsou vyvěšena v šatnách, kde se s nimi mají možnost 

seznamovat rodiče. 
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Metody a formy vzdělávání: 

Vzhledem k tomu, že chceme v MŠ rozvíjet dětskou zvídavost a tím u dětí podporovat radost 

z nově získaných poznatků, používáme při výchovném působení takových metod a forem práce, 

které povedou k efektivnímu cíli. Naše metody jsou založeny na prožitkovém a sociálním učení, 

rovněž využíváme diskuzních a komunitních kruhů, experimentů, pozorování, profesních 

a kooperativních her, dramatizací, modelových situací. 

Všichni učitelé jdou dětem příkladem, dle potřeb děti povzbuzují a chválí. Spontánní hra, 

individuální a skupinová činnost stejně tak jako řízená aktivita jsou nejčastějšími formami 

vzdělávání. S výjimkou spontánních her jsou však ostatní činnosti rovnoměrně vyvážené a děti 

se jich účastní na základě vlastních preferencí.  

Základem kvalitního vzdělávání je promyšlené plánování, s bohatou nabídkou aktivit 

a pozitivní a tvořivá osobnost všech pedagogických pracovníků. 

 

 

Zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

   Pokud by k naplnění vzdělávacích potřeb dítěte nepostačovalo poskytování podpůrných opatření 

prvního stupně, doporučí mateřská škola rodičům využití poradenské pomoci školského 

poradenského zařízení za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb jejich dítěte. 

   Podpůrná opatření druhého až pátého stupně se poskytují na základě doporučení školského 

poradenského zařízení a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. 

Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je důležité zabezpečit:  

    - vypracování plánu podpůrných opatření a doporučení zákonným zástupcům dítěte, aby se 

      obrátili na příslušné školské poradenské zařízení (ŠPZ)                            

- vyšetření ve ŠPZ, jehož výstupem je doporučení školského poradenského zařízení, kde je  

  určen stupeň podpůrných opatření 

- seznámení zákonných zástupců dítěte s poskytováním navržených podpůrných opatření 

- zajištění poskytování podpůrných opatření školou neprodleně, nejpozději do čtyř měsíců   

  od obdržení zprávy od ŠPZ 
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Dále pak je třeba: 

 rozvíjet samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni 

odpovídající věku dítěte a stupni postižení  

 spolupracovat se zákonnými zástupci dítěte  

 snížit počet dětí ve třídě v souladu s právními předpisy  

 realizovat stanovených podpůrných opatření  

 zajistit potřebné pomůcky  

     Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 1. stupně zpracuje škola plán pedagogické 

podpory, pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od 2. stupně zpracuje individuálně 

vzdělávací plán na základě doporučení školského poradenského zařízení. 

 

Zajištění průběhu vzdělávání dětí nadaných 

 

Individuální vzdělávací plán (IVP) mimořádně nadaného dítěte zpracovává učitelka mateřské školy 

ve spolupráci s ostatními učitelkami mateřské školy, se školským poradenským zařízením, dítětem 

a zákonným zástupcem na základě doporučení školského poradenského zařízení. IVP může být 

zpracován i na dobu kratší než je školní rok. Je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději však 

do 1 měsíce od obdržení doporučení a v průběhu školního roku může být upravován. Ředitel školy 

zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte. 

 

IVP obsahuje údaje o způsobu poskytování individuální pedagogické, speciálně pedagogické nebo 

psychologické péče mimořádně nadanému dítěti, vzdělávací model pro mimořádně nadané dítě, 

údaje o potřebě úprav v obsahu vzdělávání dítěte, časové a obsahové rozvržení obsahu vzdělávání, 

volbu pedagogických postupů, způsobů zadávání a plnění úkolů, způsob hodnocení, seznam 

pomůcek a materiálů, personální zajištění. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP. 

Vzdělávání nadaných dětí v běžné MŠ by probíhalo takovým způsobem, aby byl stimulován 

rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání. 

 prvotní bude úzká spolupráce s rodinou (setkání, pohovor s rodiči, vzájemné informace 

o dítěti, nastavení základních pravidel) 

 spolupráce s odborníkem; zjištění oblasti nadání a oblasti, které případně nejsou 

vyvinuté při vytváření individuálního vzdělávacího programu, úpravách třídního 
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a školního vzdělávacího programu, rozumně je přizpůsobit mimořádným schopnostem 

dítěte, doplnit nabídkou dalších aktivit dle schopností a nadání dítěte tak, aby nebyla 

jednostranná 

 zadávání specifických úkolů dítěti 

 zajišťování didaktických pomůcek 

 doplnění a prohloubení vzdělávací nabídky 

 nabízení aktivit podle zájmu a mimořádných schopností či mimořádného nadání dítěte 

 předčasný nástup do 1. ročníku  

 

 

Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let 

 

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

hrou. Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží pozornost 

jen velmi krátkou dobu. Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování se 

organizace dne střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, 

ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity. Důležitý je dostatek emoční 

podpory, zajištění pocitu bezpečí, více individuální péče a srozumitelná pravidla, dále dostatek 

času na hygienu, stravování, odpočinek.  

Vzdělávací činnosti je třeba realizovat v menších skupinkách nebo individuálně a úzce 

spolupracovat s rodinou.  

 

 

Hodnocení dětí v MŠ je postaveno na zdůraznění jejich úspěchů a pozitiv. Děti jsou 

rovnocennými partnery a spolutvůrci výchovného procesu. Významným jevem je schopnost dětí 

samostatně řešit vzniklé situace, spolupracovat s ostatními, v případě potřeby jim pomáhat přijímat 

různé sociální role a přizpůsobovat se pokynům učitelky. 

 

Při tvorbě našeho školního vzdělávacího programu jsme vycházeli z Rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Organizujeme vzdělávání tak, aby vedlo 
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k rámcovým cílům a prostřednictvím dílčích cílů z pěti vzdělávacích oblastí k rozvoji klíčových 

kompetencí u dětí.  

 

Rámcové cíle 

         1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 

         2. Osvojení základu hodnot, na nichž je založena naše společnost 

         3. Získání osobnostní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost  

             působící na své okolí 

 

Zásady naplňování cílů předškolního vzdělávání 

- Vzdělávání bude probíhat celý den, promítne se jak do spontánních, tak řízených 

činností. 

- Pomocí řízených činností, které jsou specifickou formou učení, budeme naplňovat 

konkrétní vzdělávací cíle za aktivní účasti dítěte. 

- Všechny činnosti chceme založit na přímých prožitcích a zážitcích, protože vycházíme 

z toho, že dítě přijímá jako trvalé to, co prožije v předškolním věku.  

- Dětem umožníme prostřednictvím her a tvořivosti poznávat a objevovat nové poznatky, 

které povedou k získávání zkušeností a prohlubování dovedností. 

- Dětem nabídneme dostatek prostoru a podnětů. Jejich aktivita musí být spontánní 

a uspokojovat jejich nápady tvůrčí potenciál. 

- Vytvoříme dětem a rodičům vlídné prostředí. Naše snaha bude zacílena na to, aby děti 

při odchodu z MŠ fungovaly co nejvíce samostatně a zvládly tak běžné životní situace. 

- Společně s rodiči budeme usilovat o zdárný přechod z MŠ do ZŠ. 
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5.3. Klíčové kompetence  

Reprezentují v současném vzdělávání cílovou kategorii vyjádřenou v podobě výstupů. Výstupy 

jsou formulovány jako soubory předkládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a 

hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. 

Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence: 

 

a. Kompetence k učení  

b. Kompetence k řešení problému 

c. Kompetence komunikativní 

d. Kompetence sociální a personální 

e. Kompetence činnostní a občanské  

 

a) Kompetence k učení  

 soustředěně pozoruje, všímá si souvislostí, experimentuje  

 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody, techniky  

 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje, chce 

porozumět věcem, jevům a dějům, které okolo sebe vidí  

 učí se spontánně i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost, záměrně si pamatuje, 

dokončí, co započalo, dovede postupovat podle instrukcí a pokynů  

b) Kompetence k řešení problémů  

 všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších 

problémů je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem  

 řeší problémy, které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně, 

náročnější s oporou a pomocí dospělého  

 zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá 

elementární matematické souvislosti  
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 chápe, že vyhýbání se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé 

řešení je naopak výhodou, uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci 

ovlivnit  

c)  Kompetence komunikativní  

 ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje 

své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede 

smysluplný dialog  

 domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci  

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

 průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji využívá k dokonalejší komunikaci 

s okolím  

 

d)  Kompetence sociální a personální  

 samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit vlastní názor a vyjádřit jej, 

uvědomuje si, že za své jednání odpovídá a nese důsledky  

 dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, 

rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost  

 spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, 

dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim  

 při setkání s cizími lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně, nevhodné 

chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout  

e) Činnostní a občanské kompetence  

 svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat, dokáže rozpoznat 

a využívat vlastní silné stránky a poznávat své slabé stránky  

 chápe, že se může o tom, co dělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí 

odpovídá 

 má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje 

odpovědně, váží si práce a úsilí druhých  

 uvědomuje si svá práva a práva druhých, učí se je hájit a respektovat 
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6.  Vzdělávací obsah 

Vzdělávací obsah tvoří pět integrovaných bloků:  

1. Jsme rádi, že jsme spolu 

2. Místo, kde žiji  

3. Co tělíčko potřebuje 

4. Nechci stát opodál 

5. Objevuji svět 

Záměr  

Záměrem je, aby vzdělání a působení v MŠ bylo nasměrováno ke kompetencím dospělého 

člověka, a proto jsou 3 rámcové dlouhodobé cíle rozpracovány do 5 klíčových kompetencí 

dospělého člověka (viz uvedeno výše). Samozřejmě nám soubor klíčových kompetencí slouží 

k vytvoření odpovídajícího vzdělávacího obsahu, který se nadále člení do vzdělávacích oblastí. 

Snažíme se proto o vzájemné propojení kategorií – očekávaných výstupů, dílčích cílů a nabídkou 

činností, prostřednictvím kterých uskutečňujeme plnění výchovně vzdělávacích cílů. Vše je tedy 

rozpracováno do integrovaných bloků. 

Obsahem integrovaných bloků je 8 tematických částí, které obsahují nejen konkrétní 

kompetence, ale i očekávané výstupy a dílčí cíle. Jsou rozloženy do průběhu celého roku. 

 

Tematické části 

 Školka volá 

 Přichází podzim 

 Nasedat a jedeme 

 Zima ve školce 

 Zdravé tělo 

 Příroda se probouzí 

 U nás doma 

 Máme rádi zvířata 
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     Na základě tematických celků učitelky společně plánují výchovně vzdělávací práci, tzv. třídní 

plán v horizontu čtrnácti dnů. Ten vychází z vlastního hodnocení (evaluace), v němž učitelky 

rekapitulují svou týdenní práci se všemi pozitivními i negativními aspekty, ale i z potřeb dětí, jejich 

prožitků, nebo nečekaných situací. Proto dochází i ke vzniku náhodných tematických částí.  

Důležitou roli při plánování hraje aktivní účast obou učitelek, jejich vzájemná spolupráce 

a návaznost na již vykonanou činnost.  
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Název integrovaného bloku: I. Jsme rádi, že jsme spolu 

Charakteristika integrovaného bloku:  

    Děti se učí porozumět vztahům mezi lidmi, být tolerantní, citově se vyrovnávat se situacemi, učí 

se vzájemné spolupráci a pomoci. Celá nabídka je spojena s uvědoměním si, že každý má nějaká 

práva, ale i povinnosti. 

Návrhy dílčích témat pro realizaci:  

Školka volá, U nás doma,  

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení 

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

 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce 

porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému 

naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

Kompetence k řešení problémů 

 rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže 

mezi nimi volit 

 všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších  

problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

 

Kompetence komunikativní 

 komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být 

komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

Kompetence sociální a personální 

 při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné 

chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 
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 napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém 

okolí 

 spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; 

dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim 

 chápe, že nespravedlivost, ubližování, ponižování, lhostejnost a agresivita se nevyplácí, 

a že vzniklé konflikty lze řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte 

Kompetence činnostní a občanské 

 spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe 

potřebu je zachovávat 

 má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům přistupuje odpovědně; váží si práce 

druhých 

Dílčí cíle 

Dítě a jeho tělo 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

Dítě a společnost 

 poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 

sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace 

obvyklým v tomto prostředí 

 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, vnímat a přijímat základní hodnoty 

v tomto společenství uznávané 

Dítě a svět 

 seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu 

k němu 

Dítě a ten druhý 

 osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování 

a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 
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 ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 

 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem 

Dítě a jeho psychika 

 získání relativní citové samostatnosti 

 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 

 rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného 

myšlení k myšlení slovně-logickému, rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných 

forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie 

 rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat 

 

Očekávané výstupy 

 zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, 

sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými 

hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami 

 zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní 

návyky 

 vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 

 adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho 

běžných proměn 

 začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, 

schopnosti a dovednosti 

 uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými 

i s dětmi  

 orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí 

 navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s 

ním vhodným způsobem, respektovat ho 

 chovat se obezřetně při setkání s cizími lidmi, v případě potřeby požádat druhého o pomoc 

 chápat, že lidé mají stejnou hodnotu, že osobní odlišnosti jsou přirozené 

 uplatňovat své potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, řešit konflikt dohodou 
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 dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování 

 vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují  

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

 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

 poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

 přemýšlet, vést jednoduché úvahy a také vyjádřit to, o čem přemýšlí 

 vyjadřovat svou představu a fantazii v tvořivých činnostech 

 ve známých situacích ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování 

 

 

Název integrovaného bloku: II. Místo, kde žiji 

Charakteristika integrovaného bloku: 

   Všechny činnosti a celá vzdělávací nabídka směřuje k uvědomění si poznání sebe sama, k získání 

zdravého sebevědomí, k ovládání dovednosti komunikace a spolupráce. Děti se učí přijímat 

společně dohodnutá pravidla, rozlišovat zlo a dobro. 

Návrhy dílčích témat pro realizaci:  

Nasedat a jedeme, U nás doma, Už se těším do školy 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, 

o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 

Kompetence k řešení problémů 

 zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární 

matematické souvislosti 

 při řešení myšlenkových a praktických problémů užívá logických, matematických 

i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh 
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 si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších 

problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

Kompetence komunikativní 

 ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

 domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu a funkci 

 ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny 

elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku 

 dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává 

(knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 

Kompetence sociální a personální 

 je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem 

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

Kompetence činnostní a občanské 

 odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty 

a přizpůsobovat se daným okolnostem 

 

Dílčí cíle 

Dítě a jeho tělo 

 osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody 

i pohody prostředí 

Dítě a společnost 

 seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, 

v němž dítě žije 

 vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 

Dítě a svět 

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 
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 poznávání jiných kultur 

Dítě a ten druhý 

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

 rozvoj kooperativních dovedností   

Dítě a jeho psychika 

 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) 

 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

 osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci 

 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu 

o verbální i neverbální sdělení 

 

Očekávané výstupy 

 

 mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí a o tom, kde hledat pomoc 

 chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví 

a bezpečí své ani druhých 

 vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, 

dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je 

zaujalo) 

 uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat 

neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat 

společensky nežádoucí chování, chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit 

jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají) 

 pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat 

 zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se 

doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti  
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 vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý 

- jak svět přírody, tak i svět lidí 

 rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení 

nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci 

 vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení 

 uvědomovat si svá práva ve vztahu ke druhému, přiznávat stejná práva druhým 

a respektovat je 

 spolupracovat s ostatními 

 uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky) 

 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) 

 poznat některá písmena a číslice, poznat napsané své jméno 

 chápat prostorové pojmy, orientovat se v prostoru i rovině 

 porozumět slyšenému 

 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

 

 

Název integrovaného bloku  III. Co tělíčko potřebuje 

Charakteristika integrovaného bloku:  

   Vzdělávací nabídka směřuje k pěstování zdravého životního stylu. Děti se učí chápat, že zdraví 

je prioritou a že způsob, jakým člověk žije, má bezprostřední vliv na jeho zdraví. Učí se rozlišovat 

aktivity a závislosti, které mohou zdraví poškozovat. 
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Návrhy dílčích témat pro realizaci: 

Zdravé tělo 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

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

Kompetence k řešení problémů 

 řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně 

(na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého 

Kompetence komunikativní 

 ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny 

elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku 

Kompetence sociální a občanské 

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

Kompetence činnostní a občanské 

 si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé 

mají stejnou hodnotu 

 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 

Dítě a jeho tělo 

 uvědomění si vlastního těla 

 osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě 
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Dítě a společnost 

 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

Dítě a svět 

 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

Dítě a ten druhý 

 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

Dítě a jeho psychika 

 vytváření základů pro práci s informacemi 

 poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě 

 rozvoj schopnosti sebeovládání 

Očekávané výstupy 

 pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí 

o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané 

ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem 

 zachovávat správné držení těla 

 mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé 

výživy 

 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.) 

 porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých 

 chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé 
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 a porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, 

pohybuje, proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se 

běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole 

 odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

 porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

 chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, 

mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, 

podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase 

 přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit 

svoje osobní pokroky 

 ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city 

a přizpůsobovat jim své chování 

 

 

Název integrovaného bloku: IV. Nechci stát opodál 

Charakteristika integrovaného bloku:  

   Záměrem je vzbudit zájem u dětí o dění kolem sebe, aktivně řešit situace a problémy, umět 

nabídnout i přijmout pomoc, zvládat jednoduché překážky a zátěže. Vzdělávací nabídku 

charakterizují takové aktivity, při nichž se děti učí přijímat podíl zodpovědnosti za přírodu 

a společnost ve smyslu zodpovědnosti za zdraví své i ostatních, rostlin, zvířat, planety. Učí se být 

vstřícný k potřebám druhých. 

Návrhy dílčích témat pro realizaci: 

Zima ve školce, Příroda se probouzí 
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Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

 se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si 

zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí 

a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům 

 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, 

o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 

Kompetence k řešení problémů 

 nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 

Kompetence komunikativní 

 ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, 

sdělení, otázky a odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog 

 se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky 

(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

Kompetence sociální a personální 

 samostatně se rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

 projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 

nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost 

Kompetence činnostní a občanské 

 dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky 
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Dílčí cíle 

Dítě a jeho tělo 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné 

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

pohybového aparátu a tělesných funkcí 

Dítě a společnost 

 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 

 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře 

a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 

 rozvoj estetického a společenského vkusu 

Dítě a svět 

 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 

Dítě a ten druhý 

 vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, 

přizpůsobivosti apod.) 

Dítě a jeho psychika 

 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

 rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu 

 rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, dojmy a prožitky vyjádřit 
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Očekávané výstupy 

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 

 koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 

 vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní 

hudební dovednosti vokální i instrumentální  

 dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair 

 chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, 

s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

 zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami apod. 

 vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, 

dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky 

 všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

 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 

 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) 

 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí  

 spolupracovat s ostatními 

 přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská 

přátelství 

 zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou 

či dramatickou improvizací apod.) 

 záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 
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 domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

 naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 

jednoduchou dramatickou úlohu apod.) 

 uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky, rozlišit citové projevy v důvěrném 

a cizím prostředí 

 prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování 

 

 

Název integrovaného bloku: V. Objevuji svět 

Charakteristika integrovaného bloku:  

   Vzdělávací nabídka je zaměřena na poznávání přírodních jevů a jejich podstatu a dopad 

na prostředí, v němž lidé žijí. Děti se učí chápat a prožívat svět kolem sebe, změny v přírodě 

a odhadovat jejich příčiny a souvislosti. 

Návrhy dílčích témat pro realizaci: 

Přichází podzim, Zima ve školce, Příroda se probouzí, Máme rádi zvířata 

Klíčové kompetence 

Kompetence k učení 

 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá 

při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

 získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a dalším učení 

 pokud se mu dostává uznání, učí se s chutí 

Kompetence k řešení problémů 

 řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, 

zkouší, experimentuje 
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 zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární 

matematické souvislosti 

 chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení 

je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit 

Kompetence komunikativní 

 průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci 

s okolím 

 dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává 

Kompetence sociální a personální 

 ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá, 

spolupracuje 

 při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné 

chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 

Kompetence činnostní a občanské 

 se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 

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

odpovídá 

 se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění 

 chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem 

a že naopak lhostejnost, nevšímavost a nízká aktivita mají svoje důsledky 

 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 

 ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí 

a že je může ovlivnit 

 



45 

 

Dílčí cíle 

Dítě a jeho tělo 

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 

Dítě a společnost 

 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 

Dítě a svět 

 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, 

o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

 pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, 

ale také poškozovat a ničit 

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, 

planetou Zemí 

Dítě a ten druhý 

 ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 

Dítě a jeho psychika 

 rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky 

vyjádřit 

 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, 

porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, 

vyjadřování) 



46 

 

 vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu 

o učení 

 rozvoj paměti a pozornosti, kultivace představivosti a fantazie 

 rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 

 získání relativní citové samostatnosti 

 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

Očekávané výstupy 

 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 

 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v 

různém prostředí  

 mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde 

v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.) 

 koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 

 ovládat koordinaci oka a ruky, zvládat jemnou motoriku 

 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 

 rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných 

neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 

 vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení 

(v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí) 

 zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 

výtvarných dovedností a technik  

 mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, 

jakým se dítě i ostatní chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí 

 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí  
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 odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

 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) 

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

s uměním 

 vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončen 

 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

 učit se nová slova a aktivně je používat 

 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, 

užívat telefon 

 chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy, orientovat se v prostoru i v rovině, 

částečně se orientovat v čase 

 chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle 

potřeby je prakticky využívat  

 naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si je zapamatovat a vybavit 

 záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

 nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

 řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“ 

 být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

 zorganizovat hru 
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7. Evaluace 

Smyslem evaluace v mateřské škole je zkvalitnění výchovně vzdělávací práce mateřské školy. 

Znamená to průběžně sledovat, zaznamenávat a vyhodnocovat všechny oblasti činnosti školy. 

Spočívá v uvědomění a pojmenování kladů i nedostatků, proč tomu je tak a co můžeme udělat pro 

nápravu. 

Pro vnitřní evaluaci potřebujeme zpětnou vazbu od dětí, kolegyně ve třídě, ostatních 

zaměstnanců, z vnějšku od rodičů, odborníků a České školní inspekce. 

Jako metody používáme pozorování, hospitace, rozbory, záznamy o dětech, diagnostiku, 

diskuze, periodické hodnocení na pedagogických radách, rozbor dokumentace, analýzu, ankety. 

Aby nám evaluace pomohla, je třeba, aby měla smysluplnou motivaci a její součástí bylo řešení 

problému. 

Oblasti vlastního hodnocení  

1. kvalita naplňování cílů vzdělávání 

2. kvalita podmínek vzdělávání 

3. způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání – vyhodnocování tematických celků   

4. kvalita výchovně vzdělávací práce pedagogů a součinnost provozního zaměstnance 

5. výsledky vzdělávání 

 

Pravidla a termíny 

Evaluace činnosti školy a školního vzdělávacího programu 

 na konci každého školního roku, v případě potřeby kterákoliv jeho část 

   Kdo: všechny pedagogické pracovnice 

Zodpovídá: ředitel MŠ společně se zástupkyní 

 

 ke komplexní inovaci ŠVP dochází po 3 letech, kdy reagujeme nejen na potřeby 

dětí, ale i učitelek  

Kdo: všechny pedagogické pracovnice 

                    Zodpovídá: ředitel MŠ společně se zástupkyní 
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Evaluace třídního vzdělávacího programu 

 2x ročně, přičemž bude vycházet z každodenních poznámek, aktuálních informací 

o dětech, diagnostiky a z hodnocení tematických částí. 

Kdo: všechny pedagogické pracovnice 

Zodpovídá: všechny učitelky 

 

Evaluace vzdělávacích výsledků (portfolio dítěte) 

 V předškolním vzdělávání se nejedná o hodnocení dítěte a jeho výkonů ve vztahu k dané 

normě, ani o porovnávání jejich výkonů mezi sebou.  

 V důsledku individuálního vzdělávání je nutné sledovat rozvoj a vzdělávací pokroky 

u každého dítěte zvlášť a důležité informace dokumentovat tak, aby učitel mohl každé 

dítě dobře poznat, porozumět mu a vyhovět jeho individuálním možnostem a potřebám.  

 Učitel bude průběžně sledovat a vyhodnocovat individuální vývoj a učební pokroky 

každého jednotlivého dítěte, neboť dlouhodobé a systematické sledování toho, jak 

se dítě rozvíjí a jaké pokroky v učení dělá, mu umožňuje vést dítě v souladu s jeho 

přirozeným rozvojem, plynule s přiměřenou a postupně narůstající náročností 

a průběžně mu zajišťovat odpovídající podporu v rozvoji učení.  

 Neméně důležitým smyslem je včas zachytit případné problémy či nedostatky, vyvodit 

odborně podložené závěry pro další rozvoj dítěte a pomoci dítěti v jejich řešení, 

popř. včas intervenovat další potřebnou pomoc.  

Kdo: všechny učitelky 

Zodpovídá: všechny učitelky 

 Písemné záznamy vypovídající o dítěti a pokrocích v jeho rozvoji a učení jsou 

považovány za důvěrné a měly by být přístupné pouze učitelům v MŠ, popř. rodičům.  

Kdo: všechny učitelky 

Zodpovídá: všechny učitelky 
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EVALUAČNÍ SYSTÉM 

CO HODNOTÍME KDY KDO POZNÁMKY 

Záznamy o dětech 

 

dle potřeby všechny učitelky  

Diagnostika dětí 

(součástí je kresba 

dítěte s datem a 

vstupní dotazník 

vyplněný rodiči) 

 

průběžně všechny učitelky  

Hodnocení třídního 

vzdělávacího 

programu 

 

2x ročně všechny učitelky  

Hodnocení 

tematických celků 

a částí 

 

průběžně po skončení 

tematického celku 

ve spolupráci obou 

učitelek na třídách 

 

Hodnocení třídy 

jako celku 

2x ročně  

- leden 

- červen 

ve spolupráci obou 

učitelek na třídách 

 

Školní vzdělávací 

program 

(soulad ŠVP a RVP 

PV) 

 

1x za tři roky komplexní 

inovace 

Na konci každého roku 

ředitel MŠ 

všechny učitelky 

 

 

 

 

dotazník 

Další vzdělávání 

pedagogických 

pracovníků 

 

1x ročně ředitel MŠ 

všechny 

pedagogické 

pracovnice 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


