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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
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2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

Mateřská škola Tišice byla otevřena v roce 1978. Do školy tehdy chodilo 70 dětí. Časem se 

kapacita snižovala. 

 

Škola byla postavena v akci Z jako dvoutřídní mateřská škola s kuchyní a jídelnou, obklopená 

velkou zahradou.  

 

V roce 2011 byla ke stávající budově přistavena ještě jedna třída v prostoru zahrady mateřské 

školy. Nová třída byla otevřena v lednu 2012. Přístavbou se zvýšila kapacita z 56 na 81 dětí. V 

roce 2016 byla postavena na zahradě mateřské školy další samostatná třída, která byla otevřena 

1. září 2016. Touto stavbou se kapacita mateřské školy zvýšila z 81 dětí na 106 dětí. 

 

MŠ sídlí v klidné části obce Tišice, v místní části Chrást. V bezprostřední blízkosti je les, kde 

není dopravní ruch. Má dobrou dostupnost vlakového spojení s okolními spádovými obcemi. 

 

Předností mateřské školy je velká zahrada, která obklopuje celou školní budovu. Zahrada je 

uzavřena a izolovaná od ruchu a zplodin frekventovaných silnic – je místem klidu, v jedné části 

přiměřeně zastíněna vzrostlými stromy. Zahrada má dvě pískoviště, hračky a sportovní náčiní, 

které využíváme při pobytu venku, jsou uloženy v zahradním domečku. 

K dispozici je dětský hrad se skluzavkou, houpačky, průlezky a další herní prvky, zahradu zdobí 

i 2 zahradní pergoly. 

 

Využíváme i  prostory  mimo  mateřskou  školu,  kterými  jsou  především  fotbalové  hřiště  v 

Chrástu –prostor určený pro děti, jezero – Pískovna, okolí Labe, les v okolí mateřské školy. 

Vzdálenější vycházky plánujeme podle věku a zdatnosti dětí. 

O své činnosti pravidelně informujeme veřejnost formou článků, a to prostřednictvím 

místních periodik “Tišické rozhledy“. 

V mateřské škole pro děti připravujeme akce spojené s českými tradicemi, pořádáme 

karneval, vítání jara a čarodějnický den. Zároveň si připomínáme den sv. Mikuláše. Dalšími 

důležitými tradicemi jsou vánoční a velikonoční svátky. V červnu slavíme svátek dětí a na 

závěr školního roku pasujeme předškoláky na školáky. 

Po celý rok pravidelně zveme do školy divadelní a hudební společnosti a cirkusové umělce. 

V rámci udržování spolupráce mezi základní školou Tišice a naší mateřskou školou 

realizujeme projekt „Děti čtou dětem aneb setkávání dětí ze základní a mateřské školy“. 

Co se děti ve škole naučily, mají možnost předvést na vánočních besídkách pro rodiče a další 

rodinné příslušníky. 
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3. PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vymezuje hlavní požadavky, 

podmínky a pravidla pro institucionální vzdělávání dětí předškolního věku. 

 

3. 1 Věcné podmínky 
 

Mateřská škola je složena ze dvou přízemních budov, z nichž jedna je částečně podsklepená, 

obě bez půdních prostor. Uvnitř hlavní budovy jsou 3 prostorné třídy, na které bezprostředně 

navazují šatny a hygienické zařízení.  Šatny jsou prostorově vyhovující a navazují na třídu a 

hygienická zařízení. Ve středu budovy je jídelna, do které je přístup rovnou ze dvou tříd    a z 

jedné je propojena přístupovou chodbou. V budově druhé je jedna prostorná třída, na kterou též 

bezprostředně navazuje šatna a hygienické zařízení. V této třídě probíhá stravování dovážené z 

hlavní budovy mateřské školy. 

Všechny třídy jsou světlé, vzdušné, vybavené odpovídajícím nábytkem dle výšky a počtu dětí, 

koberci, herním nábytkem a koutky pro odpočinek. Prostorové uspořádání vyhovuje 

skupinovým a individuálním činnostem dětí. Ve dvou třídách je elektrické piano a v jedné 

klavír, ve všech magnetofon. 

Dětská i odborná literatura je uložena v knihovně, která je umístěna v jídelně, není přístupna 

dětem. Dětské knihy si půjčujeme do tříd. 

Hračky jsou různorodé, převážně dřevěné, z pružného plastu nebo z měkkého molitanu, jsou 

umístěny tak, aby na ně děti dobře viděly, měly k nim volný a bezpečný přístup a zároveň se 

vyznaly v jejich uložení. Vybavení je průběžně doplňováno a obměňováno. 

Děti mají dostatečně širokou nabídku hraček, pomůcek a materiálů pro námětové hry. 

V MŠ jsou kabinety s metodickými a výtvarnými pomůckami, sportovním náčiním, skříň s 

hudebními nástroji. 

Lehátka, která slouží k odpočinku, každý den připravují a sklízejí zpět do kabinetu na lůžkoviny 

školnice a uklízečka. 

Mateřská škola má vlastní kuchyň, kde se vaří pro děti a zaměstnance a jako vedlejší činnost   i 

pro cizí strávníky – důchodce a sociálně slabé. 

Velkou předností mateřské školy je prostorná zahrada. Zahrada má dvě pískoviště, hračky      a 

sportovní náčiní, které využíváme při pobytu venku, jsou uloženy v zahradním domečku. 

K dispozici je dětský hrad se skluzavkou, houpačky, průlezky a další herní prvky, zahradu zdobí 

i 2 zahradní pergoly. Péči o travní porost provádí externí pracovník. Každý rok jsou prováděny 

běžné opravy a revize. 

Využíváme i prostory mimo mateřskou školu, kterými jsou především fotbalové hřiště v 

Chrástě –prostor určený pro děti, jezero – Pískovna, okolí Labe, les v okolí MŠ. Vzdálenější 

vycházky plánujeme podle věku a zdatnosti dětí. 

 

Čeho chceme dosáhnout 

Revitalizace zahrady a lesa za školkou. Udržovat celkovou vybavenost MŠ, pravidelně 

doplňovat a obnovovat didaktické pomůcky a hračky, modernizovat prostory dle možností a 

potřeb tak, aby mateřská škola odpovídala trendům moderního předškolního vzdělávání. 

 

Jakými prostředky 

K získávání financí provádíme každý měsíc sběr papíru, přijímáme sponzorské dary a usilujeme 

o účelové dotace. Dbáme na účelné a hospodárné využití finančních prostředků ze státního 

rozpočtu, z rozpočtu zřizovatele a z vlastních zdrojů, vedeme provoz školy v souladu s 

environmentální výchovou – třídíme odpad, šetříme při spotřebě energií, neplýtváme vodou…  
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3. 2 Životospráva 
 

Děti dostávají vyváženou stravu, je zachována správná skladba jídelníčku s dostatečným 

množstvím ovoce a zeleniny v syrovém stavu, jsou dodržovány technologie přípravy pokrmů a 

nápojů. Ve stravě jsou prvky zdravé výživy: celozrnné pečivo, potraviny ze zdravé výživy. 

Dodržujeme pitný režim, děti mají k dispozici dostatek tekutin ve třídách i na školní zahradě. 

Děti jsou vedeny ke kultuře stolování a vytváření správných stravovacích návyků. Jsou také 

vedeny k samoobsluze při stolování s ohledem na věk dětí. Mezi jednotlivými pokrmy jsou 

dodržovány vhodné intervaly. Jídelníček je opatřen výčtem alergenů u jednotlivých jídel. Je 

sestavován na týden a je po celou dobu platnosti zveřejněn na přístupném místě (nástěnky v 

šatnách) i na webových stránkách školy. 

Je dodržován pravidelný denní rytmus a řád – je však zároveň flexibilní, aby umožňoval 

organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuálním situacím. 

Pokud počasí dovoluje, děti tráví velkou část dne na zahradě, dodržuje se pobyt venku 

každodenně s přihlédnutím k dokončení započaté práce.  Činnosti se co nejvíce přenášejí na 

zahradu. Je respektována dostatečná potřeba spánku a odpočinku. 

Zdraví – do mateřské školy jsou přijímány děti zdravé. Pokud se během dne projeví příznaky 

onemocnění, rodiče jsou telefonicky vyrozuměni a jsou povinni si dítě v co nejkratší době 

vyzvednout. Učitelka informuje rodiče o změně chování dítěte či příznacích, které by mohly 

signalizovat začínající onemocnění. Stejně tak rodiče jsou povinni informovat učitelku o všem, 

co by mohlo mít vliv na zdravotní stav, či chování dítěte. 

 

Čeho chceme dosáhnout 

Postupné zlepšování stravovacích návyků dětí, vedení dětí ke zdravé výživě. Dodržování 

pravidelného denního rytmu a řádu, který je zároveň flexibilní, aby umožňoval organizaci 

činnosti v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuálním situacím. Opakování a upevňování 

hygienických a společenských návyků. Neustálé prohlubování zájmu dětí o pohybovou aktivitu, 

vedení dětí k radosti z pohybu, prodlužování pobytu na školní zahradě, při vhodném počasí 

provozovat činnosti ze třídy na zahradu – pěstitelské, výtvarné, pracovní, tělovýchovné aj., 

využít tak možnost kontaktu s přírodou jako prostoru pro prosociální chování. 

 

Jakými prostředky 

Přirozené a správné návyky učitelky – osobní příklad, individuální pohovory s rodiči, pomoc 

rodičů – přečtení jídelníčku s dítětem – vhodná motivace. Prodlužovat pobyt venku. Servírování 

vyvážené stravy. Zachování správné skladby jídelníčku s dostatečným množstvím ovoce, 

zeleniny a ostatních zdravých potravin, nadále vést děti ke zdravé výživě, dodržovat pitný 

režim. Respektovat dostatečnou potřebu spánku a odpočinku dětí. Navozování sociálního 

klimatu na základě vztahů, důvěry, úcty, empatie, a to i ze strany provozních zaměstnanců školy 

– příznivé sociální klima školy příznivě působí na dítě, rodiče a okolí! 

 

3. 3 Psychosociální podmínky 
 

Příznivé klima školy je jednou ze základních podmínek pro zdárný průběh výchovy a vzdělávání. 

Spokojenost a dobrá pohoda učitelek a všech ostatních pracovníků školy je předpokladem pro 

vytvoření klidné, bezpečné a vstřícné atmosféry pro děti.  
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Pro příznivý celkový rozvoj dětí je důležitá adaptace na kolektivní pobyt v MŠ, a proto dětem 

věnujeme dostatek času podle individuální potřeby dětí. Ve spolupráci s rodiči to novým dětem 

usnadňujeme tím, že rodiče mohou být přítomni v MŠ během adaptace dětí. Snažíme se dle  

možnosti dobu zvykání postupně prodlužovat, a tak dětem usnadnit vstup do mateřské školy. V 

naší mateřské škole dbáme na to, aby se všechny děti cítily rovnocenně a byly si vědomy, že mají 

svá osobní práva. Jedním z našich hlavních cílů je „šťastné dítě“. Všechny děti mají stejná práva, 

stejné možnosti i stejné povinnosti, nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. Snažíme se, aby 

péče o děti byla podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech 

činnostech. Převažuje pozitivní hodnocení a pochvaly dětí, podporujeme dítě nebát se pracovat 

samostatně a důvěřovat si. Pomáháme dětem uspokojovat jejich potřeby bez zbytečného spěchu 

a stresování. 

Učitelé vedou děti tak, aby se cítily fyzicky, psychicky i sociálně dobře. Dávají dětem dostatek 

podnětů k učení a podporují radost z učení. Posilují sebevědomí dětí a jejich důvěru ve vlastní 

schopnosti. Podporují rozvoj vzájemných vztahů tak, aby se ve skupině cítily bezpečně. 

Vytváříme podmínky a situace pro rozvoj citlivosti, vzájemné tolerance dětí, ohleduplnosti, 

zdvořilosti, podporujeme vzájemnou pomoc a empatii dětí. K tomu nám slouží tzv. třídní 

pravidla chování, která si spolu s dětmi vždy na začátku školního roku vytváříme na 

jednotlivých třídách. Děti seznamujeme s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve 

třídách vytvořil přátelský kolektiv. Věnujeme dostatečný čas vytváření a posilování kladných 

vztahů ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňujeme a podporujeme prosociálním směrem. 

 

Čeho chceme dosáhnout 

Vytvořit dětem klidné a bezpečné prostředí, aby péče byla podporující, sympatizující. 

Poskytnout větší prostor pro spontánní hru dětí tak, aby nebyla vytěsňována do časových úseků 

před zahájení řízené činnosti, denní režim bude flexibilnější. Podpořit dítě nebát se pracovat 

samostatně a důvěřovat si. Pomoci dětem uspokojovat jejich potřeby bez zbytečného spěchu a 

stresování, respektovat individuální pracovní tempo dětí, pro zamezení vzniku chronického 

spěchu. Usnadnit přechod dětí z mateřské školy do školy základní. 

 

Jakými prostředky 

Zaměřit se na postupnou adaptaci na vstup do mateřské školy – postupné přivykání na nové 

prostředí a nové nároky, dbát na to, aby se všechny děti cítily rovnocenně a byly si vědomy, že 

mají svá osobní práva, stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti, nikdo není 

znevýhodňován či zvýhodňován, vytvoříme dětem klidné a bezpečné prostředí, nadále dbát  na   

kvalitní   komunikaci,   kooperaci,   ve   výchovně   vzdělávací    činnosti   pokračovat     v 

sebehodnocení a hodnocení druhých, upřednostňovat pozitivní hodnocení – povzbuzení, 

pochvalu, vytvořit podmínky a situace pro rozvoj citlivosti, vzájemné tolerance dětí, 

ohleduplnosti, zdvořilosti, podporujeme vzájemnou pomoc a empatii dětí, věnovat dostatečný 

prostor pro vytváření a posilování kladných vztahů ve třídě, přirozeně tyto vztahy ovlivnit a 

podpořit prosociálním směrem. 

 

3. 4 Organizace 
 

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí. Do programu 

jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Děti mají dostatek 

času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní pokračovat. Při plánování 

činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. Poměr spontánních a řízených aktivit je 
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vyvážený. Veškeré aktivity, pokud to počasí dovolí, probíhají venku. Denní program je 

organizován ve smyslu hygienických a zdravotních požadavků a věkových zvláštností 

předškolních dětí. Režim dne je přizpůsoben tak, aby se střídaly aktivity zátěžové a méně 

zátěžové. Časové rozpětí mezi jídlem je minimálně 3 hodiny. Pobyt venku je denně minimálně 

2 hodiny, za příznivého počasí se přesouvají ven i ostatní činnosti.  

 

Odpočinek po obědě je pro všechny děti minimálně ½ hodiny na lehátku, potom klidové 

činnosti na lůžku. 

V naší mateřské škole též probíhají zájmové kroužky. 

 

Snažíme se usnadnit dětem přechod z mateřské školy do základní školy tak, že s dětmi 

systematicky pracujeme při rozvíjení jemné motoriky, často pracujeme s papírem a nůžkami, 

zařazujeme uvolňovací cviky,  volně  jsou  dostupné  dětmi  oblíbené  omalovánky,  dbáme  na 

dodržování pracovních hygienických návyků (správné sezení, držení tužky apod.), často 

zařazujeme skupinovou práci, při které využíváme pracovní listy – Šimon půjde do školy, 

Hrátky s Filipem apod., sledujeme výslovnost, zařazujeme jazyková cvičení a hry, rozvíjíme 

spontánní jazykový projev, pěstujeme samostatnost a uvědomělou kázeň, věnujeme zvýšenou 

pozornost dětem s odkladem školní docházky, přičemž pro každé dítě je vytvořen individuální 

vzdělávací program. 

Základem pro práci: Barevné kamínky, program ,,Začít spolu“, Školka plná zábavy, Školka 

plná pohody, Jaro, léto, podzim, zima v mateřské škole, Kafomet, Raabe, Těšíme se do školy, 

encyklopedie, zpěvníky, aj. 

 

Denní program zahrnuje 

a) Základní péči – příjem a propouštění dětí, pobyt venku, hygienu, stolování, spánek, 

odpočinek dětí, 

b) hrové činnosti a pohybové aktivity – spontánní v interiéru, při pobytu venku, 

c) činnosti programově řízené – společně, v menších skupinkách, individuálně. 

 

Uspořádání dne 

 Třídy mají svůj denní režim (program uspořádání dne), který je natolik flexibilní, aby 

mohly učitelky pružně reagovat na aktuální změny. Pevně jsou zakotveny pouze časy 

stravování dětí. 

 Děti ze tříd Světlušky, Berušky a Včelky se scházejí od 6.30 do 7.30 hodin ve třídě 

Berušky, poté se se svými učitelkami přesouvají do svých tříd, v 15.30 hodin se tyto 

třídy opět scházejí ve třídě Berušky. 

Provoz třídy Motýlci je samostatný od 6.30 do 16.30 hodin. Ráno zákonný zástupce, 

nebo jím pověřená osoba, předá dítě učitelce nejpozději do 8.00 hodin, v jinou hodinu 

lze po domluvě s učitelkou. Individuální požadavky týkající se docházky dítěte mohou 

zákonní zástupci projednat s učitelkou na telefonním čísle třídy, kterou dítě navštěvuje. 

Děti, které odchází po obědě, si rodiče vyzvedávají ve třídě Motýlci a Světlušky mezi 

12.15 – 13.00 hodin a ve třídě Berušky a Včelky mezi 12.50 – 13.00 hodin, nejpozději 

však ve 13.00 hodin, aby nebyl narušován odpočinek dětí. 

 od 6:30 - 8:00 probíhají volné činnosti a individuální či skupinové aktivity dětí nabízené 

pedagogickými pracovníky, zaměřené především  na  spontánní  hry,  učení a zájmovou 

činnost, na individuální rozvoj dětí, včetně hygieny. 

 Od 8:00 do dopolední přesnídávky následuje tělovýchovná chvilka (pohybové hry, zdravotní 

cvičení, spontánní pohyb s hudbou) a skupinové i frontální činnosti a aktivity zaměřené na 

výchovu a vzdělávání dětí podle Školního vzdělávacího programu, hygiena 
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 Dopolední přesnídávka: 

9.00 – 9.20 Motýlci, Světlušky 

9.20 – 9.40 Berušky, Včelky 

 Po dopolední přesnídávce se dokončují skupinové i frontální činnosti a aktivity 

zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí podle Školního vzdělávacího programu, 

hygiena, příprava na pobyt venku 

 Pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené i volné činnosti a aktivity zaměřené      na 

relaxaci, pohyb, výchovu a vzdělávání dětí s důrazem na pohybové aktivity, 

seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním světem (v případě nepříznivého  

počasí pokračují řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí   ve  

třídách mateřské školy) 

 Příchod do MŠ šatna, hygiena 

 Oběd: 

11.45 – 12.15 Motýlci, Světlušky 

12.20 – 12.50 Berušky, Včelky 

 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s 

nižší potřebou spánku (zejména předškoláky) 

 Odpolední svačina: 

14.30 – 14.50 Motýlci, Světlušky, Berušky, Včelky 

 Volné   činnosti   a   individuálně    zaměřené    aktivity    dětí    řízené   pedagogickými 

pracovníky, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou 

probíhat na zahradě mateřské školy 

 do 16.30 doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci 

 

Čeho chceme dosáhnout 

Systematicky připravovat děti na vstup do základní školy. Prodlužovat pobyt na školní zahradě 

i v okolí mateřské školy. Vybavovat mateřskou školu moderními pomůckami. Nabídnout více 

činností podporující vlastní aktivitu a experimentování dětí. 

 

Jakými prostředky 

Zapojit děti do organizace činností, v případě příznivého počasí prodlužovat pobyt venku. 

 

3.5 Řízení mateřské školy 
 

Ředitelka školy se snaží o vytvoření vzájemné důvěry, otevřenosti a tolerance. Je respektován 

a zohledňován názor zaměstnance. Snaží se zaměstnance motivovat a podporovat k účasti na 

všech spolurozhodujících a zásadních otázkách školního programu. Na vypracování školního 

vzdělávacího programu se podílely všechny učitelky. Povinnosti, pravomoci a úkoly 

pracovníků jsou vymezeny v pracovních náplních. Je vytvořen funkční informační systém, a to 

jak uvnitř mateřské školy, tak navenek. Vedení školy klade na funkčnost informačního systému 

důraz. Pomocí webových stránek, emailů jednotlivých tříd a mateřské školy, nástěnek tříd, 

pedagogických rad – hlavní informovanost zaměstnanců mateřské školy je nastaven systém, 

který zaručuje dostatečnou informovanost všech zúčastněných stran. Mateřská škola 

spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, s nejbližší základní 

školou, popřípadě i jinými organizacemi v místě mateřské školy a s odborníky poskytujícími 

pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí. 
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Čeho chceme dosáhnout 

Zkvalitnění práce všech pracovníků mateřské školy. Podpora a důraz na komunikační souhru v 

týmu učitelek, týmovou spolupráci, upevňování kolegiálních vztahů. 

 

Jakými prostředky 

Zapojovat všechny zaměstnance mateřské školy do tvorby ŠVP, spolupracovat při 

rozhodování v zásadních otázkách ŠVP. Osobní zodpovědnost za plnění úkolů a dodržování 

termínů. Konání pedagogických porad dle potřeby (minimálně 1x za měsíc), při aktuálních 

sděleních, či aktuální problematice bude naplánováno setkání dříve. Při hospitační činnosti se 

zaměřit na to, zda má učitelka povědomí o cílech RVP PV, zejména o klíčových 

kompetencích, ke kterým směřujeme, o tom, kterých rizik se musí vyvarovat při své práci, zda 

má stále na zřeteli rámcové cíle vzdělávání, jak je uplatňuje při plánování i realizaci 

pedagogické činnosti a při vyhodnocování. Dát učitelce vždy prostor na to, aby zhodnotila své 

postupy, metody, dosažení, či přiblížení se cíli. Zaměřit se na volbu metod, na organizaci a 

promyšlenost činností, na práci s dětmi s odklady povinné školní docházky, na práci s dětmi 

s přiznanými PO, či na práci s dětmi mimořádně nadanými. 

 

3.6 Personální a pedagogické zajištění 

 
Všichni zaměstnanci, kteří pracují v mateřské škole jako pedagogičtí pracovníci, mají 

předepsanou odbornou kvalifikaci. Ti, kterým část odbornosti chybí, si ji průběžně doplňují. 

Pedagogický sbor, resp. pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a společně 

vytvořených pravidel. Pedagogičtí pracovníci se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání 

přistupují aktivně. Ředitel podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další 

růst profesních kompetencí všech pedagogů (včetně své osoby), vytváří podmínky pro jejich 

další systematické vzdělávání. Služby učitelů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla 

vždy a při všech činnostech zajištěna optimální pedagogická péče o děti. Zaměstnanci jednají, 

chovají se a pracují profesionálním způsobem (v souladu se společenskými pravidly a 

pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí).  

Specializované služby, jako je logopedie, rehabilitace či jiná péče o děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně kompetentní, jsou 

zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky (speciálními pedagogy, školními či 

poradenskými psychology, lékaři, rehabilitačními pracovníky aj.). 

 

Čeho chceme dosáhnout 

Využívat týmovou spolupráci. Zajistit a udržet vysoké procento kvalifikovanosti učitelek, 

motivovat učitelky k sebevzdělávání, ale i sledování současných trendů předškolní výchovy, 

zajišťovat pro pedagogy vhodné pracovní podmínky, podporovat týmovou spolupráci mezi 

učiteli. 

 

Jakými prostředky 

Nadále podporovat sebevzdělávání, rozšiřování odborné znalosti. Získávat zkušenosti 

vzájemnými hospitacemi mezi pedagogy. Rozšiřovat školní knihovnu o odborné publikace. 

 

3. 7 Spoluúčast zákonných zástupců 
 

 Zákonní zástupci mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, ve vztazích mezi 

školou a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt 

a ochota spolupracovat. 
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 Zákonní zástupci jsou informováni pomocí: třídních schůzek všech tříd, denního 

kontaktu, osvětou, webovými stránkami, při společných setkáváních, letáčky, 

nástěnkami v šatnách. 

 Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim 

porozumět a vyhovět (doplňují rodinnou výchovu, nenahrazují ji). 

 Společná a individuální setkávání s rodiči, možnost pobývat se svými dětmi v prostředí 

školy. 

 Zákonní zástupci získávají kvalifikované a odborné informace z oblasti předškolní 

výchovy a tím si vytvářejí konkrétnější představu o zvláštnostech a potřebách dětí 

předškolního věku, které mohou ovlivnit i kvalitu výchovy v rodině. 

 Pedagogové chrání soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti, vyžádá-li si rodič radu, 

bude mu poskytnuta. 

 Při společných akcích se rodiče seznamují a navazují kontakty mezi sebou a ostatními. 

 Pomáháme najít řešení různých problémů, při nedostačující výchově kompenzujeme 

chybějící nebo nevhodné vlivy rodinného prostředí. 

 Dáváme příklad v otevřené komunikaci s dětmi i s dospělými tak, aby rodiče poznali 

jak dítě vést moudře a spravedlivě. 

 Společně vytváříme laskavé a pohodové prostředí, které je podmínkou zdravého 

rozvoje dětí. 

 Při nástupu do nového prostředí mateřské školy mohou rodiče pomáhat svým dětem    

s adaptací na nové prostředí (viz Adaptační program MŠ). 

 Informujeme se navzájem o nových pokrocích, hledáme společnou cestu v nápravě a 

dalším postupu. 

 Komunikujeme se zákonnými zástupci o případném odkladu školní docházky. 

 
Našim cílem je 

V těchto aktivitách pokračovat a rozvíjet je. 

 

4. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

 

 4.1  Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jejich naplňování přizpůsobujeme 

tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem. Snahou učitelek je – 

stejně jako ve vzdělávání dětí, které speciální vzdělávací potřeby nemají – vytvoření 

optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními 

a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Při plánování a realizaci vzdělávání dětí s 

přiznanými podpůrnými opatřeními mají všichni zaměstnanci mateřské školy na zřeteli, že se 

děti ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory 

vzdělávání těchto dětí je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého 

dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Při vzdělávání dítěte se speciálními 

vzdělávacími potřebami učitelky zahrnují do svých vzdělávacích strategií podpůrná opatření. 

Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje mateřská škola. Od druhého stupně podpory jsou 

podpůrná opatření stanovována ŠPZ (Školská pedagogická zařízení) po projednání se školou a 

zákonným zástupcem dítěte. 

Důležitou podmínkou úspěšnosti předškolního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami je  nejen  volba  vhodných  (potřebám  dětí  odpovídajících)  vzdělávacích  metod  a 
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prostředků, které jsou v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními, ale i uplatňování 

vysoce profesionálních postojů učitelů i ostatních pracovníků, kteří se na péči o dítě a jeho 

vzdělávání podílejí. Rozvoj osobnosti dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními závisí na 

citlivosti a přiměřenosti působení okolí mnohem více, než je tomu u dítěte, které není ve svých 

možnostech primárně omezeno. Všichni zaměstnanci vytvářejí podmínky pro pozitivní přijetí 

všech dětí. Docilujeme toho tak, že navazujeme úzkou spolupráci s rodiči dětí, citlivě s nimi 

komunikujeme a předáváme potřebné informace. Při vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami spolupracuje učitelka s dalšími odborníky, využívá služby školských 

poradenských zařízení. 

Základními podmínkami pro integraci dětí jsou: 

 na straně dětí – schopnost docházky do dětského kolektivu a nezraňujícího pobytu v MŠ 

 na straně rodiny – aktivní spolupráce s vedením MŠ a učitelkami, dodávání podkladů 

od SPC, PPP, lékaře apod., dietní stravy, podávání léků apod. 

 na straně MŠ – prostory a prostředí, schopnost pedagogů vést integrované dítě, 

odpovídající personální zajištění – např. asistent pedagoga 

 na straně vnějších odborníků (SPC, PPP, lékař,..) – poskytování informací a metodiky 

práce, spolupráce při vytváření individuálního vzdělávacího plánu pro dítě, kontroly, 

případně zapůjčení pomůcek. 

 

Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními MŠ zabezpečuje: 

 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; 

 osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a 

možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky 

v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení; 

 spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v případě 

potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství; 

 snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy; 

 přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření. 

 

4.2 Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka  
 

Jedná se o děti-cizince a děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí. Tyto 

děti 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 ocitají ve znevýhodněné pozici. 

Věnujeme zvýšenou pozornost tomu, aby dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka byla 

poskytována jazyková podpora již od samotného nástupu do mateřské školy. Při práci s celou 

třídou jsme si vědomi toho, že se v ní nacházejí i děti, které se český jazyk učí jako druhý jazyk 

a uzpůsobujeme tomu didaktické postupy a děti cíleně podporujeme v osvojování českého 

jazyka. 

Naše mateřská škola poskytuje dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka jazykovou 

přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.  

V případě alespoň 4 cizinců v povinném předškolním vzdělávání bude zřízena skupina 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 by bylo rozděleno do dvou nebo více bloků v 
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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. Cílem je, 

aby děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka měly při přechodu na základní školu takové 

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

dosáhnout školního úspěchu. Podpůrným materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou 

znalostí českého jazyka je Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní 

vzdělávání, který využíváme při individualizované práci s dětmi s nedostatečnou znalostí 

českého jazyka již od nástupu do mateřské školy. 

 

5. VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ 
 

 Tyto děti jsou vzdělávány společně s ostatními. Respektujeme jejich nadání, proto jim 

cíleně nabízíme náročnější stimulace pro rozvoj v talentované oblasti. V MŠ  děti trvale 

pozorujeme, všímáme si, co je zajímá, poskytujeme jim možnost seberealizace, dáváme 

jim prostor k uplatnění, snažíme se nepotlačovat jejich ambice a potřeby. 

 Informujeme o jeho schopnostech rodiče a získáváme je k optimální podpoře a dalšímu 

vzdělávání tak, aby rozvoj dětí nebyl jednostranný ani brzděn. 

 Jak nadané dítě objevujeme? Všímáme si, jak si dítě hraje, jak řeší určitou situaci, 

problém nebo úkol. Sledujeme, jak se dítě jeví ve skupině a jaká je úroveň jeho diskuze. 

Pozorujeme, na co se dítě konkrétně zaměřuje, co ho zajímá, co ho baví a u čeho nejdéle 

vydrží. Všímáme si, jaké úsilí dítě vydá při překonávání překážek. Uvědomujeme si, že 

schopnosti dítěte se mohou v průběhu času měnit - to záleží na změně podmínek, 

kamarádů, prostředí, motivace apod. 

 Učitelky se snaží být nezávislými a nezaujatými pozorovateli. 

 Cílem snažení celého kolektivu pracovníků MŠ je radostné dětské prožívání dne a 

zároveň co nejkvalitnější vzdělávání dětí v rámci jejich konkrétních možností. 

 

Čeho chceme dosáhnout 

Zvládnout přijatá pravidla chování. 

 

Jakými prostředky 

Důsledným sledováním problémových i jiných situací v průběhu dne v MŠ a hledáním jejich 

řešení společně s dětmi - podle přijatých, společně nastavených   pravidel. Přihlížet k 

individuálním potřebám dětí, citlivým a laskavým přístupem celého kolektivu MŠ. Spolupráce 

s rodinou. 

 

6. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD DVOU DO TŘÍ LET 
 

Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku. Rámcové cíle a záměry jsou 

vhodné i pro děti mladší tří let, je však nutné zohlednit specifika dosahující úrovně dětí od dvou 

do tří let. Pro dvouleté dítě je zařazení do mateřské školy první sociální zkušeností, projevuje 

se to větší vázaností na dospělou osobu, učitelku, která zastupuje rodiče. 

Tyto děti poznávají nové vzorce chování dospělých i svých vrstevníků, přijímají vymezené 

hranice a nové role. 

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

ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity. 

 Mateřská školu vybavujeme podnětnými a bezpečnými hračkami a pomůckami 

vhodnými pro dvouleté děti.

 Ve třídě s věkově homogenním uspořádáním pro dvouleté děti použijeme více 

zavřených, dostatečně zabezpečených skříněk k ukládání hraček a pomůcek než ve třídě 

s věkově heterogenním uspořádáním.

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

dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění 

potřeby průběžného odpočinku.

 Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte.

 Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a 

hygienické potřeby.

 Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, 

dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek).

 Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními 

potřebami.

 Dítěti je umožněno používání pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty dítěte.

 Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle 

potřeb a volby dětí.

 Učitel uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá.
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7. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

 
Vzdělávací proces je organizován ve čtyřech třídách. Je zajištěn pravidelný denní rytmus, který 

je však současně flexibilní a přizpůsobuje se aktuálně vznikajícím potřebám školy či dětí. 

Činnosti probíhají individuální, skupinovou a frontální formou. 

 

Provozní doba MŠ od 6:30 do 16:30 hodin 

Kapacita MŠ 106 

Počet tříd 4 

 
Kapacita jednotlivých tříd 

Motýlci: 25 
Světlušky: 25 

Berušky: 28 
Včelky: 28 

Personální složení: ředitelka, 7 učitelek včetně 1 vedoucí učitelky, 1 školní asistentka a 7 

provozních pracovnic. 

 

7.1 Představení tříd 

 

 

 

Třída Světlušky zajišťuje vzdělávání dětí zpravidla od 4 do 5 let. Většina 

těchto dětí se již v mateřské škole orientuje. Paní učitelky rozšiřují znalosti a 

dovednosti dětí získané v předchozí třídě či z rodinného zázemí dětí. Ve 

Světluškách dbáme na prohloubení vztahů mezi dětmi, zobecnění sociálních 

dovedností, aktivizace nabízených činností a rozvoj dílčích kompetencí. Paní 

učitelky se svými aktivitami také zaměřují na prodlužování soustředěnosti 

dětí, vedou je k zodpovědnosti a k samostatnosti.  

 

Třída Berušky zajišťuje vzdělávání dětí zpravidla od 4 do 6 let. Pokud počet 

dětí, které jsou zařazeny do třídy určené pro děti v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky převyšuje kapacitu třídy, jsou tyto děti 

zařazovány právě do třídy Berušky. Většina těchto dětí se již v mateřské 

škole orientuje. Paní učitelky rozšiřují znalosti a dovednosti dětí získané v 

předchozí třídě či z rodinného zázemí dětí.  

V Beruškách dbáme na prohloubení vztahů mezi dětmi, zobecnění sociálních dovedností, aktivizace 

nabízených činností a rozvoj dílčích kompetencí. Paní učitelky se svými aktivitami také zaměřují na 

prodlužování soustředěnosti dětí, vedou je k zodpovědnosti a k samostatnosti. Tuto třídu navštěvují i 

děti, které zahájí v dalším školním roce povinnou školní docházku, proto paní učitelky dbají i na 

Třída Motýlci zajišťuje vzdělávání dětí zpravidla nejmenších, a to většinou od 

2 do 4 let věku. Na začátku školního roku se tato třída zaměřuje především na 

adaptaci dětí v mateřské škole a maximálně rozvíjí spolupráci s rodiči. Děti se 

navzájem poznávají a snaží se zapamatovat si jména kamarádů, navázat první 

kamarádské kontakty a zapamatovat si jména paní učitelek. Děti se učí 

základní pravidla chování v mateřské škole, která spoluvytvářejí se svými 

učitelkami. Velmi důležité je také vytváření základních hygienických návyků 

a zvládání sebeobsluhy, které se v této třídě děti učí. Ve třídě Motýlci se pak zaměřujeme hlavně na hru, 

která je pro nejmladší děti velice důležitá. 
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přípravu do základní školy a individuálně se jim věnují. Zaměřují se na vlastní plánování, organizování 

řízené činností, hodnocení svých osobních pokroků, samostatné vyjadřování, smysl pro povinnost, 

soustředění se na hru, práci i učení, rozvoj všech očekávaných klíčových kompetencí. 

 

Třída Včelky zajišťuje vzdělávání dětí zpravidla od 5 do 7 let. Tuto třídu 

navštěvují nejstarší děti, tedy děti, které zahájí v dalším školním roce 

povinnou školní docházku, proto paní učitelky dbají na přípravu do 

základní školy a individuálně se jim věnují. Zaměřují se na vlastní 

plánování, organizované řízení činností, hodnocení svých osobních 

pokroků, samostatné vyjadřování, smysl pro povinnost, soustředění se na 

hru, práci i učení, rozvoj všech očekávaných klíčových kompetencí. 

 

 

7.1.1 V každé třídě mateřské školy se nachází  

 

 Umývárna a toalety pro děti. V umývárně je šatna na ručníky, zásobník na papírové ubrousky, 

odpadkový koš, sprchový kout, umyvadla, zrcadla a toalety. 

 Každá třída je dělena na hernu a prostor pro činnost u stolků. 

 Elektronická zařízení (rádio, telefon). Televize je umístěna v každé třídě. Ve třídě Včelky je 

interaktivní televize. 

 Každá třída je vybavena pianem. 

 

7.1.2 V budově se nachází 

 

 U každé třídy je šatna pro děti.  

 Šatna a zázemí pro učitelky.   

 Zázemí pro školnici a provozní zaměstnance.  

 Škola má svoji školní jídelnu a centrální kuchyň, kde se vaří. Dále má kuchyň ve třídě Motýlci, 

pro potřeby umývání nádobí a výdeje jídla.  

 Prostor vyhrazený jako výtvarný kabinet, tělovýchovný kabinet, hudební kabinet, archiv a 

knihovnu 

 Tři místnosti na čisticí prostředky, kdy v jedné z nich je i pračka se sušičkou. 

 V každé třídě je místnost, kde se skladují lůžkoviny a ručníky. 

 

7.1.3 Na školní zahradě se nachází 

 Dvě pískoviště, lavičky, pružinová houpadla, několik průlezek, skluzavky, houpačka atd.  

 Nerezová pitná fontánka. 

 Zahradní domek, do kterého se ukládají hračky používané na školní zahradě (pomůcky na písek, 

koloběžky, kočárky, auta, Petanque atd.)  

 (Podrobnější popis je uveden ve vnitřním předpisu, směrnici, která se týká školní zahrady.) 
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7. 2 Pravidla pro zařazování do jednotlivých tříd 
Děti zařazujeme do tříd dle věku, tak aby třídy byly homogenní. Rozdělení dětí do tříd je plně 

v kompetenci ředitele školy. Pokud mají rodiče přání ohledně zařazení jejich dítěte do jiné třídy, 

přání zohledníme a pokusíme se vyhovět. Systém je nastaven tak, že pakliže je to možné, si 

paní učitelky svou třídu vedou od nejmladších Motýlků až do nejstarších Včelek. 

 

7. 3 Souběžné působení dvou učitelů 
V každé třídě se učitelky určitou dobu překrývají. Po dobu překrývání učitelek jsou vykonávány 

vycházky do okolí mateřské školy a pobyt na školní zahradě, v době oběda a přípravy na spánek. 

Při nepříznivém počasí jsou učitelky během souběžného působení v budově mateřské školy a 

společně pracují s dětmi. 

 

7. 4 Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy 
Zápis dětí pro předškolní vzdělávání se zveřejňuje na webových stránkách mateřské školy, na 

nástěnkách v šatnách, na webových stránkách obce Tišice a na vývěsce před obecním úřadem. 

Zápis k předškolnímu vzdělávání se dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, koná v období 

od 2. do 16. května. Platná a aktuální kritéria přijímání dětí do mateřské školy jsou uvedena ve 

vnitřním předpisu (směrnici) o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Přijímání dětí do 

mateřské školy se řídí platnou legislativou. 

Ředitelka školy postupuje při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle 

stanovených Kritérií o přijetí dítěte pro konkrétní školní rok. 

Pokud se jedná o přijetí dítěte uvedeného v §16 odst. 9 školského zákona, tj. dítěte se 

speciálními vzdělávacími potřebami, je nutné k žádosti doložit vyjádření školského 

poradenského zařízení, popř. také registrujícího lékaře, aby ředitelka školy mohla rozhodnout 

a také mohla být nastavena vhodná podpůrná opatření, dle § 34 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. 

(školský zákon).  

Do mateřské školy lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 

očkováním, příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 

trvalou kontraindikaci Toto se nevztahuje na děti s povinnou předškolní docházkou. 

Děti mohou být přijaty i v průběhu školního roku, pokud se uvolní místo na žádost zákonného 

zástupce.
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8 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 
 

Školní vzdělávací program nese název „Za poznáním se Včelkou“. Cílem našeho vzdělávání je 

dítě, které si poradí v každé situaci, osvojí si poznatky, dovednosti, které přesahují školní 

prostředí a umí ho uplatnit v životě mimo školu. Dítě odvážně ukáže, co vše umí, zvládne      a 

dokáže. Škola klade důraz na prožitkové učení ve skupinkách, kde je nutné lépe využít prostorů 

MŠ. Hlavním záměrem předškolního vzdělávání je dovést dítě na konci jeho předškolního 

období k tomu, aby v rozsahu svých možností získalo přiměřenou fyzickou, psychickou i 

sociální samostatnost a bylo vybaveno souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro 

ně dosažitelná a připravit je tak na další, pokud možno aktivní vzdělávání a uplatnění ve 

společnosti. 

 

8.1 Filozofie školy v oblasti výchovy a vzdělávání 
 

Respektujeme přirozené potřeby dítěte a jejich vývojové zákonitosti, svobodu a individuální 

rozvoj osobnosti. Chápeme dítě jako jedinečnou, neopakovatelnou osobnost, která má již       v 

tomto věku právo být sama sebou, a tak má být akceptována, i když naše očekávání naplní, či 

ne. 

Celé předškolní období dává dítěti příležitost si hrát. Hlavním prostředkem výchovně 

vzdělávacího působení je tedy hra a také přirozené situační učení. 

 

V naší mateřské škole se řídíme hlavně naší filozofií „VČELIČKA“: 
 

V – VSTŘÍCNOST 

Je nezbytná pro kvalitní fungování mateřské školy se zákonnými zástupci i s dětmi. Jsme 

ochotné vyjít vstříc rodičům v jejich záležitostech tak, aby byly spokojené všechny strany. Jsme 

ochotné vyjít vstříc dětem tak, aby se cítily spokojeně a bezpečně. 
 

Č – ČINORODOST 

Znamená úsilí, pracovitost, píli, přičinlivost, iniciativu. Je to přiměřená a důkladná přirozenost 

v činění a konání. U našich zaměstnanců přetrvává energická pracovní morálka. Umí skvěle 

hospodařit s časem, sledovat vlastní činnosti a vytvářet nové hravé činnosti pro děti. Jedná se o 

důsledné využití svých možností a schopností, jak ve fyzickém, tak i v duchovním světě. 
 

E – EMPATIE, EKOLOGIE 

Obojí je pro nás nepostradatelné při vytváření vztahů jak mezilidských, tak i vztahů dětí a 

dospělých k prostředí kolem nás. Vedeme děti k tomu, aby jim kvalita okolního světa (světa 

kolem nás) nebyla lhostejná, aby věděly, co člověk má a musí pro jeho zdraví i zdraví své 

vlastní udělat, jak a jakými prostředky o ně pečovat. 
 

L – LOAJALITA 

Znamená věrnost, praktickou ochotu jednotlivce či skupiny osob dodržovat závazky vůči osobě 

druhé. Všichni naši zaměstnanci jsou své práci oddáni. Zaměstnáváme zaměstnance, kteří svou 

práci milují a dělají ji tak, jak nejlépe umí.  
 

I – INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP 

Každé dítě je jiné, každé je osobnost jedinečná. Proto každému z nich dáváme možnost pracovat 

v různém čase, různými způsoby, s dosahováním různých výsledků. Rovněž chceme zvýšit 

úroveň informovanosti rodičů o dění školy, o změnách, uskutečněných akcích školy i o 

dosažených výsledcích jejich dětí. 
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Č – ČESTNOST 

Jedním z našich cílů a zájmů je vychovat z dítěte čestného člověka, který je poctivý a má jasně 

stanovené morální zásady, kterými se v životě řídí. 
 

K – KOMUNIKACE 

Je základním pilířem spolupráce mezi jednotlivými články, podílejícími se na činnosti naší 

mateřské školy. Pomáhá nám při práci s dětmi i v péči o ně v průběhu dne, stavíme na ní při 

plánování školních i mimoškolních aktivit, při jejich realizaci, vyhodnocování a společném 

řešení problémů. 
 

A – AUTENTICITA 

Nebo také hodnověrnost, upřímnost člověka k sobě samému a ke svému okolí. Snažíme se budovat 

důvěru zákonných zástupců, ale především dětí. Důvěra dítěti zajistí pocit bezpečí a sounáležitosti. 

 

 

8.2 Cíle a záměry 
 

 Šťastné dítě 

 Vytváření školy rodinného typu. 

 Vytváření a podpora osobnostního rozvoje dítěte a uvědomování si vlastní 

individuality. 

 

Podporujeme v dětech kladný vztah k přírodě a úctu k životu. Chceme vzbuzovat zájem      o 

ochranu přírody, a tak v dětech vytvářet základ osobní odpovědnosti za stav prostředí, ve kterém 

žijí. Naší snahou je seznamovat děti s přírodou, oceňovat krásu života, a to vše       s respektem 

k jejich věku. 

Podílíme se na úklidu lesa v okolí MŠ, sbíráme a třídíme odpad. Třídění odpadu jsme rozšířili 

ve všech třídách. 

Vedle ekologie klademe také důraz na vytváření osobnostních vlastností, snažíme se vytvářet 

zdravé sebevědomí dítěte, podporovat jeho seberealizaci, sebecit, sebedůvěru, sebejistotu, 

sebehodnocení, abychom mu umožnily vyvíjet se v samostatnou, osobnost, která je připravena 

a vybavena znalostmi a dovednostmi pro další etapu života. 

 

8.3 Rámcové cíle  

 
Při své práci sledujeme tyto rámcové cíle 

 

1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení a poznání 

2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

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

působící na své okolí v pěti oblastech předškolního vzdělávání: biologické, 

psychologické, interpersonální, sociálně kulturní a enviromentální, které jsou 

v RVP PV nazvány: 

- Dítě a jeho tělo 

- Dítě a jeho psychika 

- Dítě a ten druhý 

- Dítě a společnost 

- Dítě a svět 
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8.4 Klíčové kompetence 

 
Školní vzdělávací program vychází z cílů a oblastí Rámcového programu pro předškolní 

vzdělávání. Ve školním programu je zakomponován obsah pěti interakčních oblastí, které 

reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. 

 

Vše je nasměrováno tak, aby dítě při ukončení docházky do mateřské školy dosáhlo na 

klíčové kompetence RVP PV, kterými jsou: 

 kompetence k učení 

 kompetence k řešení problémů 

 kompetence komunikativní 

 kompetence sociální a personální 

 kompetence činnostní a občanské 
 

ŠVP je sestaven tak, aby respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání, kterými jsou: 

 rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení a poznání 

 osvojení si základu hodnot, na nichž je založena naše společnost 

 získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí 
 

Cílem je vytvořit co nejpestřejší skladbu vzájemně se ovlivňujících a k sobě ladících témat, 

které vytváří celek vědomostí, dovedností a schopností dětí. 

Vzdělávací a výchovná činnost je založena na metodách přímých zážitků, využívá dětské 

zvídavosti a potřeby objevovat. Vede děti k individuální práci s vytvořením podmínek pro 

činnost dítěte. Probouzí v dítěti aktivní zájem dívat se kolem sebe - naslouchat, objevovat, 

ukázat co všechno umí, zvládne a dokáže. Umožní dítěti hledat samostatné cesty tvořivým 

myšlením a vlastním nápadem. 
 

Dlouhodobý cíl 

Chceme být otevřenou školou rodičům i veřejnosti, nabízet spolupráci a komunikaci.  Pro 

naplňování záměru školy budeme využívat didaktický styl založený na principu vzdělávací 

nabídky, na individuální volbě a aktivní účastí dětí. Budeme uplatňovat integrovaný přístup a 

vzdělávání dětí realizovat na základě integrovaných bloků. Budeme uplatňovat moderní metody 

a formy práce. V naší škole využíváme především individuálního přístupu. Nadále hojně 

využívat motivace. Snažíme se, aby vzdělávání bylo kompletní, ucelené a všestranné, tudíž 

všechny oblasti vývoje dítěte, ve kterých si klademe tyto cíle: 

 

 biologický (dítě a jeho tělo): dítě zná svoje tělo a využívá je dle svých možností k dalšímu 

vývoji motoriky a samostatně vykonává běžné denní potřeby,  

 psychický (dítě a jeho psychika): dítě si uvědomuje svoji identitu, umí vyjadřovat své pocity 

a přání, přiměřeně řeší problémy a důvěřuje si, je schopno se na určitou dobu soustředit,  

 interpersonální (dítě a ten druhý) – dítě navazuje kamarádské vztahy, je schopno 

komunikovat bez zábran, srozumitelně, umí naslouchat, dokáže přijmout autoritu cizí osoby,  

 sociokulturní (dítě a společnost) – dítě respektuje pravidla, orientuje se v nejbližším okolí, 

chápe různé sociální role, 

 environmentální (dítě a svět) – dítě vnímá různorodost světa a zaujímá k němu kladný 

postoj. 
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8.5 Dílčí cíle a záměry programu 

 Zajistit v prostoru mateřské školy dětem pocit bezpečí, individuální svobody a pohody. 

 Výchova ke zdravému životnímu stylu. 

 Realizace vzdělávacího programu v úzké vazbě s rodiči při respektování jejich 

možností a potřeb ve prospěch dítěte. 

 Profesionálním přístupem pedagogických pracovnic získávat prestiž MŠ u rodičů i na 

veřejnosti. 

 Individuální práce s dětmi s odloženou školní docházkou, s dětmi z málo podnětného 

prostředí a s dětmi zvláště nadanými. 
 

Děti spolupracují, snaží se o sounáležitost jak při spolupráci v různých prožitkových činnostech, 

tak při tvorbě programů pro veřejnost a rodiče. Preferujeme přirozeně vznikající situace a 

nápady, modernizaci aktivit, využití hudby, pohybu, dramatizace, výtvarných aktivit. Děti se 

projevují sebevědomě, svobodně. Úzká spolupráce s rodiči je pro nás velmi důležitá. 

 

Co v rámci programu školy nabízíme? 

 důraz na samostatnost, vedení ke spolupráci a toleranci, ne soupeřivost, 

 volný přístup rodičů do tříd, adaptační postup, 

 základní logopedickou prevenci/v MŠ máme logopedického asistenta, 

 individuální plán péče o děti s odkladem školní docházky, 

 program pro předškolní děti a jejich plynulý přechod do ZŠ, 

 návštěvy divadel, kin, školní výlety, 

 společné oslavy narozenin, 

 oslava MDD, rozloučení s předškoláky a jiné celoškolní a třídní aktivity/akce dle zájmu dětí 

a rodičů. 
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9. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 
 

9.1 Část výchovně – vzdělávací 

 

Při tvorbě projektu jsme vycházeli z reálných možností a podmínek naší mateřské školy. Je    v 

souladu se státním Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Moderní 

životní styl je úzce spojen s životním prostředím, a proto byla tato oblast aktivně zařazována 

při tvorbě školného vzdělávacího programu. 

Chceme u dětí vytvořit základní hygienické a sociálně kulturní dovednosti a návyky ve vztahu 

k životnímu prostředí, probouzet citový vztah k přírodě, k výtvorům lidské práce i k lidem 

samotným. Pochopit správné a nesprávné chování člověka k životnímu prostředí – k přírodě,  i 

smysl a důvod třídění odpadu. 

 

Naší snahou je naplnit tyto výchovné úkoly podnětným prostředím, které dětem umožňuje 

přímé pozorování a dělání. 

 

Vzdělávací obsah je propojen do pěti oblastí 
 

V biologické oblasti se u dětí zaměřujeme na: 

 fyzický rozvoj a pohybovou koordinaci, 

 jemnou motoriku, koordinaci ruky a oka, 

 sebeobsluhu, 

 zdraví, bezpečí. 

 

U dětí podporujeme: 

 uvědomění si vlastního těla, 

 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, 

 rozvoj a užívání všech smyslů, 

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti, 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, 

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

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

i pohody prostředí, 

 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu. 

 

Vzdělávání v oblasti biologické směřujeme k tomu, aby děti na konci předškolního období 

zpravidla dokázaly v podoblastech: 

 

Fyzického rozvoje a pohybové koordinace 

 Zachovávat správné držení těla, 

 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby 

pohybu v různém prostředí, 

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

 vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru, 

 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem, 
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 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.). 

  

Jemné motoriky, koordinace ruky a oka 

 Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku, 

 zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály. 

 

Sebeobsluhv 

 Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní 

návyky, 

 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony. 

 

Zdraví, bezpečí 

 Pojmenovat části těla a některé orgány, znát jejich funkce, znát základní pojmy užívané ve 

spojení se zdravím, pohybem a sportem, 

 rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, 

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

výživy, 

 mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí. 

 

V psychologické oblasti se u dětí zaměřujeme na rozvoj: 

a) Jazyka a řeči, 

b) poznávacích schopností a funkcí, představivosti a fantazie, myšlenkových operací, 

c) sebepojetí, citů a vůle. 

 

V podoblasti JAZYKA A ŘEČI u dětí podporujeme: 

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

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

 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu, 

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

psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, 

pohybové, dramatické). 

 

Zaměřujeme se na rozvoj: 

 výslovnosti, gramatické správnosti řeči, porozumění, vyjadřování, dorozumívání. 

 

Vzdělávání v této podoblasti směřujeme k tomu, aby děti na konci předškolního období 

zpravidla dokázaly: 

 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči, 

 pojmenovat většinu toho, čím jsou obklopeny, 

 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně 

zformulovaných větách, 

 vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat, 

 domluvit se slovy, 

 porozumět slyšenému, 

 sledovat a vyprávět příběh, pohádku. 
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V podoblasti POZNÁVACÍCH SCHOPNOSTÍ A FUNKCÍ, PŘEDSTAVIVOSTI, 

FANTAZIE MYŠLENKOVÝCH OPERACÍ u dětí podporujeme: 

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

myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod, 

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

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

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

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

učení, 

 osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla), 

 vytváření základů pro práci s informacemi. 

 

Zaměřujeme se na rozvoj: 

 vnímání, 

 pozornosti, soustředěnosti, paměti, 

 tvořivosti, vynalézavosti, fantazie, 

 rozlišování obrazných znaků a symbolů, grafické vyjadřování, 

 časoprostorové orientace, 

 základní matematické, početní a číselné pojmy a operace, 

 řešení problémů, učení. 

 

Vzdělávání v této podoblasti směřujeme k tomu, aby děti na konci předškolního období 

zpravidla dokázaly: 
 

V oblasti rozvoje VNÍMÁNÍ 

 Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů, 

 vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, 

změněného, chybějícího), 

 zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité. 
 

V oblasti rozvoje POZORNOSTI. SOUSTŘEDĚNOSTI. PAMĚTI 

 Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost, 

 vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení, 

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

 

V oblasti rozvoje TVOŘIVOSTI. VYNALÉZAVOSTI. FANTAZIE 

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

hudebních, pohybových či dramatických). 
 

V oblasti ROZLIŠOVÁNÍ OBRAZNÝCH ZNAKŮ A SYMBOLŮ. GRAFICKÉ 

VYIADŘOVÁNÍ 

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

 rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci. 
 

 

 

V oblasti ČASOPROSTOROVÉ ORIENTACE 

 Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy, 
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 orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase. 

 

V oblasti ZÁKLADNÍCH MATEMATICKÝCH. POČETNÍCH A ČÍSELNÝCH 

POIMŮ A OPERACÍ 

  Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a 

dle potřeby je využívat, 

 přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky i úvahy vyjádřit. 

V oblasti ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ, UČENÍ 

 Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, 

 nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným, 

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

film, 

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

 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí, 

 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného. 

V podoblasti SEBEPOIETÍ. CITŮ A VŮLE u dětí podporujeme: 

  poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k  sobě  (uvědomění  si  vlastní 

identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti), 

 získání relativní citové samostatnosti, 

 rozvoj schopnosti sebeovládání, 

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

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

prožitky vyjádřit, 

 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání, 

 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci. 

 

Zaměřujeme se na rozvoj: 

 sebevědomí a sebeuplatnění, 

 sebeovládání a přizpůsobivosti, 

 vůle, vytrvalosti, citů a jejich projevů. 

 

Vzdělávání v této podoblasti směřujeme k tomu, aby děti na konci předškolního období 

zpravidla dokázaly: 

 

V oblasti rozvoje SEBEVĚDOMÍ A SEBEUPLATNĚNÍ 

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

 uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině, 

 vyjádřit svůj souhlas, umět říci ne v konkrétní situaci, 

 podílet se na organizaci hry a činnosti. 
 

V oblasti rozvoje SEBEOVLÁDÁNÍ A PŘIZPŮSOBIVOSTI 

 

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

přizpůsobovat jim své chování, 

 uvědomovat si svoje možnosti a limity, 
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 přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje 

osobní pokroky (sebehodnocení). 
 

V oblasti rozvoje VŮLE, VYTRVALOSTI, CITŮ A JEJICH PROJEVŮ 

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

 uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky, 

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

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

uměním, 

 zachytit a vyjádřit své prožitky. 

 

V interpersonální oblasti se zaměřujeme na 

 

 komunikaci s dospělým, 

 komunikaci s dětmi, spolupráci při činnostech, 

 sociabilitu, 

 

U dětí podporujeme: 

 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému, 

  osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a 

rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, 

  posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v 

dětské herní skupině apod.), 

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

apod.), 

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních, 

 rozvoj kooperativních dovedností, 

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

 

Vzdělávání v oblasti interpersonální směřujeme k tomu, aby děti na konci předškolního 

období zpravidla dokázaly v podoblastech: 

 

Komunikace s dospělým 

 Navazovat kontakty s dospělým. 

 

Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech 

 Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, 

 spolupracovat s ostatními. 

 

Sociabilitv: 

  uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat 

je, 

  uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a 

uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou, 

 respektovat potřeby jiného dítěte, 

  chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, resp. 

osobnostní odlišnosti jsou přirozené, 

 odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná. 
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V sociálně - kulturní oblasti se zaměřujeme na: 

 

 společenská pravidla a návyky, 

 zařazení do třídy/do skupiny, 

 kulturu, umění. 

 

U dětí podporujeme: 

  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 (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet 

k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní 

hodnoty v tomto společenství uznávané, 

  rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj 

schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se 

přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny, 

 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách, 

  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, 

  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 společenského i estetického vkusu. 

 

Vzdělávání v oblasti sociálně-kulturní směřujeme k tomu, aby děti na konci předškolního 

období zpravidla dokázaly v podoblastech: 

 

Společenských pravidel a návyků: 

  uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s 

dětmi, 

  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, 

  uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat společensky 

nežádoucí chování. 

 

Zařazení do třídy/do skupiny: 

 pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svoji roli, podle 

které je třeba se chovat, 

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

schopnosti a dovednosti, 

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

 

Kultury, umění: 

 Vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky, 

  zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných 

činností, dovedností a technik, 
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  vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní 

hudební dovednosti vokální i instrumentální. 

 

V environmentální oblasti se zaměřujeme na: 

 Poznatky, sociální informovanost, 

 adaptabilitu ke změnám, 

 vztah k životnímu prostředí. 

 

U dětí podporujeme: 

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

němu, 

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

jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách, 

 poznávání jiných kultur, 

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

poškozovat a ničit, 

  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, 

 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách, 

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám, 

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

společností, planetou Zemí. 

 

Vzdělávání v   oblasti   environmentální směřujeme   k tomu, aby děti na konci 

předškolního období zpravidla dokázaly v podoblastech: 

 

Poznatků, sociální informovanosti 

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

  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, 

 mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém, 

  prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v 

okolí dítěte, 

 vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný. 

Adaptability ke změnám 

 Všímat si změn a dění v nejbližším okolí, 

 porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim. 

Vztahu k životnímu prostředí 

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

poškozovat, 

 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, 

 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí. 
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Ve své práci uplatňujeme tyto formy a metody práce 

 Prožitkové a kooperativní učení hrou, které je založeno na přímých zážitcích dítěte. 

 Upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného poznávání. 

 Aktivně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností. 

 Využíváme spontánních nápadů dětí, podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat. 

 Uplatňujeme situační učení, spontánní sociální učení, didakticky cílenou činnost. 

 

Hlavní zásady pro naší práci s dětmi 

 Prioritou je pro nás vždy zájem dítěte. 

 Hlavní činností dítěte je hra nebo činnost, při které získává poznatky a dovednosti. 

 Respektujeme specifiku předškolního vzdělávání. 

 Uplatňujeme individuální přístup k dítěti. 

 Aktivity spontánní a řízené jsou vzájemně provázané a vyvážené - různorodost činností. 

 Důsledně provádíme evaluační analýzu obsahu, metod a forem denní nabídky činností dětem. 

 Sledujeme vývoj dítěte a jeho změny a pokroky zaznamenáváme. 

 Spolupracujeme s rodiči dětí
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9.2 Integrované bloky 
 

 

1. IB TĚŠÍME SE DO ŠKOLIČKY, BUDEME SPOLU ROK CELIČKÝ 
 

Charakteristika a záměr integrovaného bloku 

 

Vzdělávací blok je zařazen na začátek školního roku, a je zaměřen na seznámení s prostředím školky, 

jejími zaměstnanci, s dalšími dětmi ve třídě, s prostředím a pravidly ve třídě, v prostorách školky i školním 

hřišti. 

Je po prázdninách, MŠ je slavnostně vyzdobena a připravena přivítat nové kamarády. Do všech tříd 

přicházejí nové děti a z prázdninového pobytu se vracejí i ty, které již dříve do MŠ docházely. Na změněné 

podmínky reagují nově přicházející děti různě. Některé přicházejí odvážně, zpočátku se jim po domově 

nezasteskne a po několika dnech se dostaví pozdní reakce.  Zvláště mladší děti prožívají první dny 

odloučení od maminky obtížně. Jsou nuceny se přizpůsobovat podmínkám života ve větší skupině stejně 

starých dětí, podřídit se omezením, která tento společný život přináší. Zvykají si na určité rituály 

společného pobytu v MŠ, přijímají společná pravidla a učí se orientovat v prostředí MŠ a jejím nejbližším 

okolí. 

Usilujeme o to, aby adaptace na prostředí mateřské školy stála děti co nejmenší úsilí a aby v ní spatřovaly 

veselí, přátelství, spokojenost, bezpečí, příjemné a klidné prostředí. 

 

 

Okruhy oblastí 

 

 POZNÁVÁME JEDEN DRUHÉHO 

 RODINA, MÍSTO, KAM PATŘÍM 

 MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZAHRADA A OKOLÍ 

 VÝZNAMNÉ DNY 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

 

 pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno  

 rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě a ke svému okolí, citlivé vnímání přírody a života, 

(ochrana ŽP, vlastního zdraví), 

  chápat souvislosti mezi životním prostředím a chováním lidí   

  rozvíjet schopnost a dovednost vyjádřit pocity, potřeby, prožitky        

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

 navazovat kontakt s dospělými, komunikovat s dětmi, podporovat kamarádské a přátelské vztahy        

 rozvíjet schopnost žít ve skupině 

 přizpůsobit se, spolupracovat       

 vnímat a akceptovat režimové uspořádání dne       

 orientovat se bezpečně v prostředí a okolí školy        

 začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky       

 uplatňovat základní společenské návyky 

 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

 vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 

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

prostředí 
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 zachovávat správné držení těla 

 

 mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí 

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

 

Základní vzdělávací nabídka 

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

 společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, 

vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování 

slyšeného druhým apod.)  

 poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů − vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co 

shlédlo  

 přednes, recitace, dramatizace, zpěv  

 prohlížení a „čtení“ knížek   

 hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest  

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

audiovizuální technika)    

 spontánní hra   

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

obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení   

 příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání  

 cvičení organizačních dovedností   

 hry na téma rodiny, přátelství apod.  

 výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.)       

 činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, čím se lidé mezi 

sebou liší a v čem jsou si podobní  

 dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých 

situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, vážnost apod.)   

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

 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry 

 společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření   

 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách  

 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému   

 aktivity podporující sbližování dětí   

 aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi 

oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)  

 činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije - rodina (funkce rodiny, 

členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat)  

 mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi)  

 hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých 

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

 různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné 

projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu i výsledcích  

 hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, učitelka, 

žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí 
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 aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, 

spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v 

jednání lidí  

 hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (využívání 

praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, 

řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická manipulace 

s některými pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.)  

 aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci  

 

Očekávané výstupy 

 

 dítě se bezproblémově adaptuje na nové prostředí 

 dítě se dokáže na určitou dobu odloučit od rodičů 

 dítě dodržuje vytvořená pravidla, respektuje pokyny dospělého, chová se ohleduplně, tolerantně, 

kamarádsky 

 dítě zná své jméno a reaguje na něj, pozná svou hračku i své věci 

 dítě osvojí základní hygienické návyky, základy sebeobsluhy  

 dítě se aktivně zapojuje do společných činností 

 udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce 

 umět ve styku s dětmi i s dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat a rozloučit se 

 chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravila her, přijímat drobný neúspěch, nepodvádět, 

umět i prohrávat 

 zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí 

 rozlišovat vpravo, vlevo na vlastním těle 

 rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (nahoře, dole, uprostřed, vpřed, zad, pod, nad, 

vedle, mezi, nízko, vysoko, vpředu, vzadu, blízko, daleko) 

 

Sebereflexe 

 

 klademe na všechny děti stejný nárok 

 využívám průběžně individuální, skupinovou i frontální činnost 

 využívám různorodých forem 

 udržovat ve třídě příjemné klima 

 vytvořit takové podmínky, aby se dítě cítilo bezpečně a příjemně 

 sledovat pokroky dětí 

 poskytovat dostatečnou pomoc těm, kteří to potřebují 

 plánovat adekvátně výchovně vzdělávací činnost 
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2 IB PODZIM BARVY ROZDÁVÁ, VČELIČKA NÁM POMÁHÁ 

 
Charakteristika a záměr integrovaného bloku 

   

Vzdělávací blok je zaměřen na podzimní přírodu a činnosti související s tímto obdobím v mateřské škole 

i v obci.  

Kdy začíná podzim? Přechod léta je nenápadný. Dny jsou kratší, rána jsou chladná, objevují se mlhy, 

sluníčko se od nás vzdaluje. Sklízí se úroda z polí (brambory, řepa), ze zahrad (ovoce, zelenina), v lese 

sbíráme houby. Jehličnaté stromy neopadávají, zůstávají zelené. V holých korunách stromů spatříme 

prázdná hnízda ptáků, která byla v létě ukrytá v listí. Při slunečných dnech pozorujeme třpytivá vlákna 

pavučinek babího léta. Rybáři provádějí výlovy rybníků. Ptáci odlétají do teplých krajin. Zvířata se 

připravují k zimnímu spánku. Také ovocné sady a zahrádky se připravují na zimu. V zahradách a na poli 

se objevuje havran = posel zimy. 

Děti si uvědomí bezpečí domova a sounáležitost s rodinou, poznají lidské tělo a funkce jeho částí, získají 

návyky vedoucí ke zdravému životnímu stylu. 

 

 

Okruhy oblastí 

 

 CO VYKOUZLÍ PODZIM 

 FOUKEJ, FOUKEJ VĚTŘÍČKU 

 BU, BU, BU DÝŇOVÝ TÝDEN JE TU 

 MOJE TĚLO – JÁ JSEM KLUK A TY JSI HOLKA 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

 

 rozvíjet a užívat všechny smysly, získané poznatky a dovednosti umět využít v různých situacích 

a při dalším učení  

 uvědomovat si význam zdraví a umět o něj pečovat, zvládnout sebeobsluhu, stolování, postarat se 

o sebe a své osobní věci  

 rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti  

 záměrně se soustředit na činnost a dokončit ji  

 uvědomovat si výsledky a radovat se z nich  

 mít základní matematické představy – číselná řada, pojmy, orientace v prostoru a čase 

 přistupovat na vysvětlená pravidla, spolupracovat na všech činnostech i rozhodnutích 

 umět se bránit proti násilí druhého, ponižování a ubližování si  

 vytvářet si základní, estetický vztah ke světu, k místu, kde žijeme, podle svých sil  

  pomáhat pečovat o přírodní prostředí, uvědomovat si důležitost a užitečnost tohoto konání  

 vnímat rozmanitosti světa přírody a její proměny    

 pozorování barevných změn v přírodě, charakteristika typických znaků podzimu 

 podzimní práce v zahradách, na polích, v lese 

 uvědomování si vlastního těla, jeho funkcí 

 seznamování se zdravým životním stylem, s tím jak předcházet úrazům a nemocem 

 

Vzdělávací nabídka 

 

 seznamování se zdravým životním stylem, s tím, jak předcházet úrazům a nemocem 

 prohlížení a „čtení“ knížek   
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 hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest  

 spontánní hra   

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

obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení   

 výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.)   

 společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření   

 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách   

 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému  
 četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením 

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

materiály ve svém okolí   

 využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k seznamování 

dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice  

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

rybník apod.)   

 smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu   

 přípravy a realizace společných zábav a slavností (společné zpívání s rodiči a sourozenci, slavnosti 

v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)  

 literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a 

písní, sledování dramatizací, divadelních scének) 

 setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou školu, 

návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě 

 hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí   

 aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku - přirozené pozorování blízkého prostředí a 

života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety  

 aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci   

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

 poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (dopravní 

situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, 

běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace 

a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před 

nebezpečím 

 hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě 

běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších situacích, které mohou 

nastat   

 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě 

(příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, 

ovzduší, roční období)   
 práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií   

 grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel a písmen 

 

Očekávané výstupy 

 

 rozpoznat geometrické tvary čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník 

 dítě si upevňuje poznatky i z pěstování ovoce a zeleniny, má podvědomí o jeho významu pro 

člověka 

 vědomě využívá všechny smysly 
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 rozlišuje si slovní zásobu, nebojí se mluvit před ostatními 

 upevňuje si návyky v oblasti výtvarné a pracovní výchovy  

 chápe změny v přírodě, chrání ji 

 rozlišuje, co prospívá ke zdraví a co zdraví škodí 

 chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, i když každý dělá něco jiného 

 umí na nazpaměť krátké texty, soustředí se na poslech četby, má zájem o knihy 

 znát základní barvy 

 záměrně se soustředit na činnost, udržet pozornost 

 činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy 

 lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, poskoky, lezení) 

 orientovat se v číselné řadě 1-10 

 

Sebereflexe 

 

 klademe na všechny děti stejný nárok 

 využíváme průběžně individuální, skupinovou i frontální činnost 

 využívám různorodých forem 

 udržujeme ve třídě příjemné klima 

 vytvoříme takové podmínky, aby se dítě cítilo bezpečně a příjemně 

 sledujeme pokroky dětí 

 poskytujeme dostatečnou pomoc těm, kteří to potřebují 

 plánujeme adekvátně výchovně vzdělávací činnosti 

 umíme dětem předávat informace 

 umíme děti motivovat 

 umíme děti povzbuzovat 

 umíme s dětmi opakovat učivo 

 umíme vést děti ve třídě ke vzájemné spolupráci 

 umíme vytvořit a udržet kázeň ve třídě i mimo ni 

 umíme s rodiči komunikovat 

 navštěvujeme kurzy dalšího vzdělávání 
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3 IB – DÁRKY, LÁSKA, RODINA, ČAS VÁNOČNÍ ZAČÍNÁ 
  

Charakteristika a záměr integrovaného bloku 
 

Vzdělávací blok je zaměřen na období zimy, do kterého je zahrnuto předvánoční a vánoční období. 

Nechává prostor pro nápady dětí a podporuje tvořivost a spolupráci dětí v kolektivu. 

Kdy začíná zima? 21. prosince, to je nejkratší den v roce, trvá pouhých 8 hodin. Každý následující den je 

o něco delší. Sluníčko má v tomto období velmi málo síly, jenom svítí, ale nehřeje. Brzy se stmívá a 

zešeřelé prostory nabízejí poslech pohádek, příběhů a vyprávění u hořícího svícnu. Přicházejí Vánoce, 

nejkrásnější svátky. Oslavujeme i Mikuláše a příchod Nového roku. Prohlížíme si ozdobenou vesnici, 

seznamujeme se s vánočními zvyky, ozdobíme si svůj stromeček ve třídě, zdobíme perníčky, pečeme 

cukroví, píšeme dopis Ježíškovi, zpíváme koledy a písně se zimní tématikou, posloucháme pohádky. 

Společně si vyprávíme o mezilidských vztazích v rodině, ve společnosti, vyrábíme dárečky pro své blízké. 

Připravíme vystoupení, které předvedeme svým rodičům a sourozencům ve své třídě mateřské školy, 

společně si zazpíváme a zahrajeme různé hry.  

Děti se seznámí s historií Mikuláše, naučí se, co jsou protiklady. Získají praktické poznatky o vánočních 

zvycích a tradicích. Objeví svět pohádek a naleznou v nich ponaučení. Budou pohádky dramatizovat a 

ilustrovat. Poznají všechny lidské smysly. 
 

 

Okruhy oblastí 
  

 NENÍ TO DĚTI ŽÁDNÝ ŽERT, ŽE CHODÍ MIKULÁŠ A ČERT 

 ROZKROJÍME JABLÍČKO, UKAŽ SE NÁM HVĚZDIČKO  

 SNĚŽÍ, SNĚŽÍ, MRÁZ KOLEM BĚŽÍ 
  

Dílčí vzdělávací cíle 

 

 Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

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

chybějícího)   

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

seznamující děti s věcmi, které je obklopují 

 Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci  

 Podílet se na organizaci hry a činnosti  

 Činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů související s denním režimem a chodem MŠ. 

 Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči  

 Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných větách  

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

 Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat  

 Porozumět slyšenému  

 Sledovat a vyprávět příběh, pohádku  

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

prostředí. 

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

 Navazovat kontakty s dospělým  

 Aktivity vlastní pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí S, spoluvytváření přiměřeného množství 

jasných a smysluplných pravidel soužití. 

 Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi  
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 Jednoduchý problém vyřešit samostatně nebo ve spolupráci s kamarády, při složitějších se poradit 

a postupovat podle pokynů a instrukcí 

 Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný  

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

poškozovat  

 Verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas a popsat jak problém, či situaci vyřešit 

 Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí  

 Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla  

 Samostatně splnit jednoduchý úkol a cítit ze své samostatnosti uspokojení (být hrdý) 

 Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem  

 Nebát se požádat o pomoc či radu 
  

Vzdělávací nabídka 

 

 Poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů.  

 Kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuze nad problémem, vyprávění, 

poslech, objevování) 

 Smyslové hry, společné rozhovory nad obrázky a skutečností 

 Příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, prevenci nemocí (zdravá výživa, hygiena) 

 Jak se chráníme před mrazem, oblečení v zimě a jeho důležitost. 

 Hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest 

 Dramatické činnosti, mimické vyjadřování nálad 

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

 Činnosti zaměřené na podporu tvořivosti, představivosti, rozvíjení fantazie (výroba dárků, pečení 

vánočního cukroví, zdobení stromečku…).  

 Aktivity přibližující dětem rozmanitosti kultury a seznamující přirozeným způsobem s tradicemi a 

zvyky vánočního období (vánoční atmosféra, rodinné vztahy).  

 Příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání.  

 Aktivity přibližující dětem pravidla vzájemného styku.  

 Přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí.  

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

 Hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí.  

 Zdravotně zaměřené činnosti (kooperativní činnost ve dvojicích nebo skupinách) 

 Dramatický zpěv, smyslové činnosti, cvičení postřehu a vnímání, estetické a tvůrčí aktivity.  

 Tvůrčí činnosti dramatické, výtvarné, hudební.  
 

Očekávané výstupy 

 

 Zaregistrovat změny ve svém okolí (všimnout si a rozpoznat, co se změnilo např. ve třídě, na 

kamarádovi, na obrázku)  

 Vnímat krásu přírody a poznávat jí 

 Vnímat rozmanitost přírody 

 Umět se pohybovat v nerovném terénu 

 Rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus sluchem rozlišit slova, slabiky, 

počáteční slabiky a hlásky ve slovech  

 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  
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 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)  

 Utvořit jednoduchý rým 

 Odhalit podstatné a nepodstatné  

 Poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma, a antonyma 

 Poznat napsané své jméno, podepsat se tiskacím písmem svým jménem, popř. graficky označit své 

výtvory (např. použít nějaký symbol)  

 Umět kooperovat, dohodnout se s ostatními  

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

 Přijmout roli ve hře (např. jako organizátor, jako pozorovatel, jako spoluhráč)  

 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  

 Být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

 Používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci, událost, vyjádřit 

svoje pocity, prožitky  

 Dorozumět se verbálně i nonverbálně (např. používat gesta, udržet oční kontakt, reagovat správně 

na neverbální podněty)  

 Děti umí přirozeně a bez zábran navazovat a udržovat dětská přátelství 

 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)  

 Dodržují dohodnutá pravidla vzájemného soužití v MŠ (dodržují herní pravidla, respektují potřeby 

jiného dítěte, dělí se). 

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

 Přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (radovat se, že umí píseň, básničku, 

ukazuje obrázek, předvádí taneček, výrobek)  

 Zvládnou jednoduchou obsluhu a pracovní úkony, postarají se o hračky, pomůcky, uklidí po sobě, 

udržují pořádek 

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

 Umět stříhat podle linky 

 Seznámit se s kulturou a tradicí 

 Vnímat sváteční atmosféru 

 Zvládat text písně a básně 

 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  

 Pochopit funkci rodiny a jejich členů  

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

 Uvědomovat si, že jak svět přírody, tak i svět lidí je na různých částech naší planety různorodý a 

pestrý, a ne vždy šťastný  

 Mít poznatky o své zemi, (znát název státu, státní vlajku, hymnu, prezidenta, hlavní město, 

významné svátky a události)  

 Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat 

 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.)  

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

 Mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru apod. (např. o koloběhu vody, střídání denních i ročních 

období a jejich příčinách, některých planetách)  
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 sluchem rozlišit slova, slabiky, počáteční slabiky a hlásky ve slovech 

 Chápat základní pravidla chování pro chodce  

 Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

 Mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav  

 Záměrně se soustředit a udržet pozornost 

 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  

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

přizpůsobovat jim své chování 

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

(zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý 

domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

 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)  

 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.   

 Spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně)  

 Být citlivý k přírodě  

 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 (na ulici, na hřišti, 

v obchodě, u lékaře apod.) 

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

písku)  

 Přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů  

 Pohybovat se dynamicky po delší dobu (např. běhat při hře 2 minuty a více)  

 Rozhodovat o svých činnostech 

 Být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a více) v řízené i spontánní aktivitě  

 Pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus  

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

 

 

 

 

Sebereflexe 
 

 Respektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a pohybových možností. 

Poskytovat dostatek příležitostí k řečovým projevům dětí, dostatek názornosti a prostoru pro rozvoj 

fantazie, přiměřené nároky na dítě, rozmanitou nabídku činností, podnětné, pestré a obměňovatelné 

činnosti.  

 Dostatek spontánních her, pohybových aktivit, respektování dětského ostychu vedoucího k úzkosti 

a strachu dětí, dostatečný prostor k experimentaci, vlídné, vstřícné prostředí, dostatek informací, 

jak se chránit před nebezpečím od neznámých lidí.  

 Dodržovat pravidla, poskytnout vhodné prostory k činnostem, vhodnou organizaci z hlediska 

bezpečnosti dětí. Dostatečná pozornost k rozvoji dovednosti ke čtení a psaní, dostatek porozumění 

a ocenění úspěchu či úsilí. Klid a dostatek prostoru k dokončení činnosti v individuálním tempu. 
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4 IB - Sníh nám z nebe padá dolů, pořád jsme tu všichni spolu 
 

Charakteristika a záměr integrovaného bloku 

 

Mráz mění mlhu v jehličky jinovatky, které zkrášlují střechy domů, dráty, větve stromů. Padá sníh, 

zamrznou rybníky a řeky. Pravý ráj pro zimní radovánky – bruslíme, lyžujeme, sáňkujeme, bobujeme, 

koulujeme se, kloužeme, stavíme sněhuláky, hrady, iglú, vyšlapáváme cestičky ve sněhu, 

experimentujeme se sněhem a ledem. Otužujeme svůj organismus pobytem na zdravém zimním vzduchu. 

Seznamujeme se s péčí o lesní zvířátka a ptactvo. Sypeme do krmítek a pozorujeme jejich ptačí 

návštěvníky. Pozorujeme stopy zvířat a ptáků ve sněhu. Porovnáváme listnaté a jehličnaté stromy. Z 

přírody přineseme větvičky, pečujeme o ně a těšíme se, až nám rozkvetou. Čeká nás také zápis do ZŠ. V 

MŠ si pak budeme hrát na školu, opakovat dosud získané znalosti, dovednosti a návyky k učení. Oslavíme 

masopust – seznámíme se s jeho tradicí, vyrobíme masky a kostýmy na karneval, který si pak společně s 

kamarády užijeme. 

Děti zdokonalí své pohybové schopnosti při organizovaných hrách se sněhem i na sněhu. Utvoří si kladný 

vztah k zimním sportům a sportům vůbec. Budou rozvíjet rozlišovací schopnosti a tím i vnímání všemi 

smysly. Získají povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí, o významu péče o 

čistotu a zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy. Bezpečně rozliší, co zdraví prospívá a co mu škodí. 

Zvládnou běžné činnosti a požadavky související s hygienou. Poznají vlastní tělo. Osvojí si některé 

poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení a psaní. Vytváří si povědomí o knihách, žánrech a radost 

z nich. Získají elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky. Využívají informace z knih, 

encyklopedií i počítače. Vytváříme osobní předpoklady pro radostný vstup do základní školy. Uvědomí 

si, že každé povolání člověka je prospěšné, pochopí význam celoživotního učení pro každého z nás. Získají 

kladný vztah k zimní přírodě, ke zvířatům a jejich mláďatům. Rozšíří si znalosti o tradicích a zvycích. 
 

 

Okruhy oblastí 

 

 PANÍ ZIMA KRALUJE, S VLOČKAMI ZAS ČARUJE 

 NAŠE TĚLO, NAŠE ZDRAVÍ, VITAMÍNY DOKTOR RADÍ 

 DO ŠKOLY UŽ PŮJDEME, ČÍST A PSÁT TAM BUDEME 

 KAŽDÝ MÁ SVÉ POVOLÁNÍ, PRÁCI ČILI ZAMĚSTNÁNÍ 

 ZIMA V LESE, NA STRÁNI, DONESEM TAM KAŠTANY. 

 KRALOVÁNÍ ZIMY S GUSTEM, UKONČÍME MASOPUSTEM 
 

 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

 

 Vytváření základů pro práci s informacemi 

 Vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

 Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj    zájmu o 

učení 

 Rozvoj schopnosti sebeovládání 

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

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

prostředí 

 Poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, 

získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 
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 Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k 

tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v 

tomto společenství uznávané 

 Seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu 

 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  

 Rozvoj a užívání smyslů.  

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

porozumění).  

 Seznamování se světem kultury a umění.  

 Rozvoj a kultivace estetického vnímání, cítění a prožívání.  

 Rozvoj základních kulturně společenských návyků a dovedností.  

 Rozvoj tvořivosti, tvořivého sebevyjádření, myšlení.  

 Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností.  

 Osvojení si elementárních poznatků, schopností dovedností důležitých pro navozování a rozvíjení 

vztahů dítěte k druhým lidem.   

 Seznamování dětí se světem kultury a umění, vytvoření pozitivních vztahů ke kultuře a   umění.  

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

pohybem a sportem  

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

 Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí  

 Chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými osobami  

 Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku  

 Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony  

  

Vzdělávací nabídka 
 

 Motivovaná manipulace s předměty a zkoumání jejich vlastností 

 Prohlížení a „čtení“ knížek 

 Grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel a písmen 

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

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

 Výroba a zásobování krmítek 

 Hry a praktické činnosti uvádějící děti do světa lidí, jejich občanského života a práce  (tematické 

hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání) 

 Zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami.  

 Grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen.  

 Rozvoj sluchové a zvukové paměti, koncentrace pozornosti.  

 Výlety do okolí.  

 Hry a situace, kdy se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých.  Rozvoj úcty k životu ve 

všech jeho formách.  
  

Očekávané výstupy 

 

 Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně 

 Poznat některá číslice a písmena 

 Rozlišovat, co prospívá a co škodí zdraví 

 Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou i hrubou motoriku 
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 Zacházet s běžnými předměty denní potřeby 

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

 Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, chová se, 

něco jiného umí, či neumí apod.) 

 Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 

 Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc 

 Poznat napsané své jméno 

 Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

 Pojmenovat viditelné části těla včetně některých dílčích částí (např. rameno, koleno, loket, zápěstí) 

a některé vnitřní orgány (např. srdce, plíce, mozek, žaludek)  

 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  

 Uvědomovat si, co je nebezpečné  

 Projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám  

 Chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školním prostředí, na hřišti, na 

veřejnosti, v přírodě)  

 Znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici (dávat pozor při přecházení, 

rozumět světelné signalizaci)  

 Vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc, 

koho přivolat)  

 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  

 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)  

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

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

Sebereflexe 

 

 Dodržovat pravidla, poskytnout vhodné prostory k činnostem, vhodnou organizaci z hlediska 

bezpečnosti dětí.   

 Dostatečná pozornost k rozvoji dovednosti ke čtení a psaní, dostatek porozumění a ocenění 

úspěchu či úsilí.   

 Klid a dostatek prostoru k dokončení činnosti v individuálním tempu. Výběr a nabídka témat, která 

jsou životu dětí blízká  
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5 IB Rozkvetly nám kytičky, práci mají včeličky 

 
Charakteristika a záměr integrovaného bloku 

 

Vzdělávací blok vede děti k uvědomění si důležitosti existence sluníčka a jeho vlivu na samotný život ve 

všech formách živé i neživé přírody a jejich změn. Měsíc březen je prvním jarním měsícem. Sluníčko se 

k nám vrací, Zima ztratila svou vládu. Déšť rozmáčí poslední sníh, řeky a rybníky se naplní kalnou vodou, 

po které plavou zbytky ledu. Kvetou první jarní rostliny – sněženka, bledule, sasanka, blatouch, petrklíč, 

podběl… Zazelená se les, louka, pole, zahrada. Včely přelétají z květu na květ a přenášejí pyl. Na svět 

přicházejí mláďata – kuřata, housata, rodí se kůzlata, jehňata. Slavíme nejveselejší svátky roku – 

Velikonoce, - svátky jara. Sady ovocných stromů jsou v záplavě třešňových a jabloňových květů. Vracejí 

se ptáci z teplých krajin a hledají místa pro svá hnízda. V lesích a na travnatých místech nacházíme první 

jarní houby. Na poli sázíme brambory, řepu, obilí. Na vycházkách budeme pozorovat změny počasí a 

reakci přírody na tyto změny. V probouzející se přírodě budeme pozorovat barvy a tvary, poslouchat 

zvuky, využívat lupu k detailnímu pozorování hmyzu, rostlin. Budeme řešit různé problémové situace. 

Děti si osvojí elementární poznatky o zvířatech a květinách – umí o ně pečovat. Poznávají přírodu okolo 

sebe, zajímají se o ekologii a s ní spojené třídění odpadů. Opakují pravidla chování nejen k přírodě. 

Posilují prosociální chování, kooperativní dovednosti a citový vztah k rodině a ke svým blízkým. 

Poznávají důležitost pomoci bližnímu. Poznávají další tradice a významné dny. Prohlubují poznatky o 

záchranných jednotkách – vědí, jak se zachovat v nebezpečné situaci nebo jak přivolat pomoc. 

 

 
Okruhy oblastí 

 

 PŘIŠLO JARO SE SLUNÍČKEM, ZEM OTVÍRÁ ZLATÝM KLÍČKEM 

 A JSOU TU SVÁTKY JARA (VELIKONOCE, VYNÁŠENÍ MORANY, PRVNÍ MÁJ…) 

 ČERVENÁ JE BARVA LÁSKY (DEN MATEK, DEN RODIN…) 

 JÁ VIDÍM TEBE, TY VIDÍŠ MĚ 

 CHODÍ, CHODÍ ZVÍŘÁTKA, VODÍ S SEBOU MLÁĎÁTKA 

 

 
Dílčí vzdělávací cíle 

 

 Seznamovat se s vlivem člověka na životní prostředí, ochrana přírody- ekologie 

 Pozorovat a poznávat přírodu, rostliny, domácí zvířata a mláďata 

 Poznávat květiny a stromy 

 Seznamovat se s tradicemi Velikonoc a jiných svátků – aktivně se podílet na jejich přípravách 

 Orientovat se v ročních obdobích, změnách, získávat nové zkušenosti 

 Dodržovat stanovená pravidla 

 Posilování zvídavosti, zájmu a radosti z objevování 

 Rozvoj a užívání smyslů 

 Rozvoj komunikativních dovedností, řečových a jazykových schopností (porozumění, 

naslouchání, artikulace…) 

 Rozvoj kulturně estetických dovedností (slovesných, výtvarných, hudebních a dramatických) 

 Rozvoj základních kulturně společenských návyků 

 Rozvoj tvořivosti a sebevyjádření 
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 Osvojení si elementárních poznatků schopností dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení 

vztahů dítěte k druhým 

 Vytvoření pozitivních vztahů ke kultuře 

 Rozvoj pohybových schopností, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 

 Prohlubovat poznatky o dopravních prostředcích, dopravních situacích i bezpečném chování v 

dopravě a v silničním provozu 

 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. 

 

Vzdělávací nabídka 

 

 Námětové hry a činnosti, činnosti zaměřené na poznávání funkce a složení rodiny, rozhovory o 

rodině a jejich zvycích 

 Pozorování změn v jarní přírodě, experimenty – klíčení rostlin, péče o přírodu a zvířata 

 Hádanky, hlavolamy  

 Práce s obrazovým materiálem, popis obrázků 

 Poučení v nebezpečných situacích v neznámém prostředí, v silničním provozu i ve styku se 

zvířaty 

 Pozorování života v lese a v trávě 

 Výroba dárků pro maminky 

 Hry podporující sluchové vnímání, smysly 

 Povídání o životním prostředí, třídění odpadu, péče o životní prostředí 

 Výtvarné činnosti, hudební činnosti 

 Práce s přírodninami 

 Práce s knihou 

 Dramatizace pohádky 

 Využívání příležitostí seznamujících dítě přirozeným způsobem s tradicemi a zvyky běžnými 

v jeho kulturním prostředí 

 Společné diskuze, rozhovory, vyprávění zážitků 

 Pohybové hry, dechová a relaxační cvičení, hry, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat 

druhého  

 Grafomotorická cvičení 

 Zopakování pravidel chování nejen v přírodě 

 Pěstitelské práce, setí, péče o rostliny 

 

Očekávané výstupy 

 

 Dítě je samostatné při vyjadřování svých myšlenek a nápadů 

 Dbá na bezpečnost svou i druhých – na zahradě i při různých výletech 

 Dítě je ohleduplné k přírodě – uvědomuje si potřebnost přírody pro člověka, proto ji neničí. Má 

povědomí o životním prostředí a jeho ochraně 

 Dítě mluví smysluplně v celých větách 

 Dítě se umí naučit zpaměti krátké texty 

 Těší se z příjemných zážitků, z přírodních krás 

 Pojmenuje to, čím je obklopeno 

 Zvládne základní hudební i výtvarné dovednosti. Vyjádří své pocity i prožitky 

 Umí naslouchat a dát slovo druhému, neskáče do řeči 
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 Ví, jak se zachází s knihami a má k nim kladný vztah 

 Správná výslovnost a tempo řeči 

 Dodržovat základní pravidla chování 

 Dítě zvládá koordinaci oka a ruky, zvládá jemnou motoriku, zachází s drobným materiálem 

 Umí říct svůj názor 

 Dítě vnímá umělecké i kulturní podněty 

 

Sebereflexe 

 

 Dostatek příležitosti k řečovým projevům dítěte, k poznávajícím činnostem založených na vlastní 

zkušenosti, spolupráci, k nápravě chování. 

 Dostatek spontánních her, pohybových aktivit, respektování dětského ostychu vedoucí k úzkosti 

a strachu dětí, dostatečný prostor k experimentaci, příjemné prostředí, dostatek informací, jak se 

chránit před nebezpečím od neznámých lidí. 
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6 IB -SLUNÍČKO NÁM KRÁSNĚ ZÁŘÍ, SEJDEME SE ZASE V ZÁŘÍ 

 

Charakteristika a záměr integrovaného bloku 

 

Tento integrovaný blok je zaměřený na ukončení školního roku, ve kterém by se měly zúročit veškeré 

poznatky získané během školního roku. Uzavřením tohoto bloku by měl být naplněn hlavní cíl našeho 

školního vzdělávacího programu.  

Letní dny jsou teplé a dlouhé. Nejdelší z nich je 21. červen, trvá 16 hodin. Letní vedra bývají vystřídána 

deštivými dny, které jsou důležité pro růst rostlin v zahradách, na loukách a na polích – zelenina, 

květiny, brambory, obilí. Objeví se i bouřka, blesk, hrom. Léto je čas zrání, čas velké práce – senoseč, 

žně, ale také nejkrásnějších dnů a radovánek. Ochutnáváme letní plody – zahradní jahody, třešně, letní 

jablka, borůvky, maliny, hrách. V lese sbíráme houby, pozorujeme práci mravenců v mraveništi. 

Prázdniny naplníme koupáním, výlety, procházkami. Upevňujeme své zdraví. Činnosti budeme 

realizovat převážně venku. Budeme pozorovat počasí, jeho vliv na přírodu, seznamovat se s jevy živé i 

neživé přírody. Budeme pozorovat květiny, seznámíme se s některými léčivými rostlinami i rostlinami, 

které ohrožují zdraví lidí. S nebezpečím ve volné přírodě i na silnicích. Budeme si všímat života hmyzu i 

jeho významu – med, opylení. Užijeme si společně spoustu zábavy při oslavě našeho svátku a při 

výletech. Budeme využívat různých výtvarných technik, materiálů, pracovních nástrojů a pomůcek k 

zobrazení našich představ. V závěru se pak rozloučíme s kamarády, kteří odcházejí do základní školy. 

 

 

Okruhy oblastí 

 

 Všechny děti slaví svátek  

 Příroda je kamarád (pohyb, zdravá strava, bylinky) 

 Prstem po mapě a možná ještě dál  

 Kam pojedu na prázdniny 
 

Dílčí vzdělávací cíle 

 

 Rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet 

k tomuto společenství, vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané  

 Rozvíjení pozornosti, paměti a představivosti. 

 

 Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních. 

 Vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a 

neustálých proměnách, výchova kladného vztahu k přírodě, ekologického cítění. 

 Ovládání pohybového aparátu(grafomotorika). 

 Posilování zvídavosti, zájmu a radosti z objevování. 

 Komentování zážitků a aktivit, samostatnost při vyřízení vzkazu či zprávy. 

 Orientace v prostoru v rovině i v čase. 

 Podílení se na organizaci hry a činností, umět se dohodnout s ostatními, přijmout roli. 

 Vytváření základních kulturních a společenských postojů. 

 Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, 

vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu. 

 Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými.  

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

proti pravidlům. 
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Vzdělávací nabídka 

 

 Činnosti zajišťující spokojenost, radost 

 Společné diskuze, rozhovory 

 Činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, čím se lidé mezi sebou liší a čím 

jsou si podobni 

 Konstruktivní a grafomotorické činnosti 

 Běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem 

 Osvojení si zpaměti krátkých literárních útvarů, přednes, recitace 

 Správná výslovnost při reprodukci specifických říkanek a jazykolamů 

 Aktivity přibližující dítěti svět kultury  

 Četba, vyprávění příběhů s estetickým obsahem a poučením  

 Rozvoj pohybových a manipulačních schopností 

 Cviky vedoucí k ovládání svalových skupin, sladění pohybu těla s dechem a zpěvem 

 Pohybové hry k tématu, nebo podle volby dětí  

 Lokomoční pohybové činnosti (běh, chůze, skoky a poskoky, lezení) 

 Smyslové hry, činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání 

 Vytvoření si povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou,  

 lidmi, společností, planetou Zemí  

 Přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí, rozhovor o 

výsledku pozorování  

 Záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenování jejich vlastností 

(barva, velikost, tvar, materiál, dotek, vůně) jejich charakteristických znaků a funkcí 

 Hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých 

 Aktivity podporující sbližování lidí, hry, při kterých se dítě učí respektovat druhého 

 

Očekávané výstupy 

 

 Pojmenovat, čím je dítě obklopeno, mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, osvojená slova dokázat 

aktivně uplatnit v řeči 

 Projevovat zájem o knihy, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, film  

 Reprodukovat krátké texty 

 Vyjadřovat svou fantazii v tvořivých činnostech  

 Rozlišovat pomocí smyslů 

 Ovládat koordinaci ruky a oka zvládat jemnou motoriku 

 Správně držet tužku a používat přiměřený tlak na psací náčiní 

 Vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně pohybovou 

činností 

 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 přirozeně a v míře dané 

osobnostními předpoklady 

 Otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace  

 Zvládnout delší výlet či vycházku 

 Získávat kladný vztah k pohybu v přírodě  

 Umět spolupracovat při společných činnostech, vzájemně si pomáhat  

 Zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí 
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  Rozlišovat vpravo, vlevo na vlastním těle, v prostoru s oporou o nějaký předmět  

  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 

 Projevovat pozitivní i negativní emoce (soucit, radost, náklonnost, spokojenost, ale také strach a 

smutek.  

 Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním i kulturním prostředí. 

 

Sebereflexe 

 

 Poskytnout vlídné, přátelské a komunikačně bohaté prostředí s dostatkem příležitosti 

samostatného řečového projevu. 

 Respektovat rozdílné tělesné a smyslové předpoklady a individuální potřeby. 

  Dostatek pohybových aktivit, spontánních her, respektování dětského ostychu a dostatečný 

prostor k experimentaci. 

 Dostatek informací, jak se chránit před nebezpečím od neznámých lidí. 

 Poskytovat dostatek řízených spontánních pohybových aktivit, dobrý jazykový a mravní vzor. 

 Dostatečná nabídka knih. 

 Možnost projevovat vlastní city, sdělovat své dojmy a prožitky a umět o nich hovořit. 

 Dostatek pozornosti věnovat prevenci vlivů, které mohou být pro dítě nezdravé a nebezpečné. 

 

 

Očekávané kompetence na konci předškolního období 
 

Očekáváme, že většina dětí, které budou opouštět naši mateřskou školu (odchod do ZŠ) budou: 

 

 zvládat pohybové dovednosti a prostorovou orientaci 

 vnímat a rozlišovat všemi smysly 

 ovládat koordinaci oka a ruky, zvládat jemnou motoriku 

 zvládat sebeobsluhu a jednoduché pracovní úkony 

 pojmenovat části těla a některé orgány 

 rozlišovat, co je zdraví prospěšné a jak mohou své zdraví chránit 

 rozumět slyšenému a samostatně se vyjadřovat 

 záměrně se soustředit na činnost 

 pojmenovat vše, čím je dítě obklopeno 

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

 chápat základní číselné a matematické pojmy a elementární souvislosti 

 orientovat se v prostoru a čase 

 řešit problémy, úkoly a situace, vymýšlet nápady, uplatňovat fantazii 

 být aktivní i bez opory svých blízkých 

 odpovídat za sebe a své jednání, vyjádřit souhlas i nesouhlas 

 vyvinout úsilí, dokončit činnost 

 poslouchat a plnit smysluplné pokyny 

 navazovat a dále rozvíjet kontakty s druhými 

 být citlivé k živým bytostem, přírodě i věcem 

 uplatňovat své přání a potřeby s ohledem na druhé, řešit konflikty dohodou 

 uplatňovat základní společenské návyky 

 mít základní představu o tom, co je dobré a co je špatné, co se smí, co se nesmí 
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9.3 Třídní vzdělávací program 

 
Třídní vzdělávací program třídy je zpracován dle zásad a požadavků Rámcového vzdělávacího programu. 

Vychází z dílčích cílů, respektuje očekávané výstupy a klíčové kompetence Školního vzdělávacího 

programu MŠ Včelička. 

Tento materiál je otevřený a může být v průběhu školního roku doplňován. Cílem TVP je rozvíjet děti ve 

všech oblastech vzdělávání tak, aby na konci předškolního vzdělávání byly jedinečnými a relativně 

samostatnými osobnostmi, schopnými zvládat, pokud možno samostatně, takové nároky života, kteří jsou 

na ně běžně kladeny. K dosažení plnění TVP budeme využívat denní pohybové hry, zdravotní cvičení, 

relaxační metody, tančení průpravu a hudební výchovu, zpěv a instrumentální činnosti, kreslení, malování, 

modelování a další výtvarné a pracovní činnosti, četbu, vyprávění, dramatizaci, poslech, samostatný 

mluvní projev dětí, experimentování, strukturované úkoly a celkově využívat formy prožitkového učení. 

Budeme ve třídě vytvářet motivující prostředí pro úspěšný rozvoj dětí. 

Ústřední činností dětí zůstává hra, která děti provází celý den, prolíná se všemi činnostmi a je jí věnována 

mimořádná pozornost. 

 

Učitelky si vytváří třídní vzdělávací program v souladu se ŠVP tak, že rozpracovávají jednotlivá 

„podtémata“, ve kterých si určí: 

 konkrétní záměry a očekávané výstupy pro danou skupinu (třídu) dětí (co konkrétně 

chtějí děti učit, jaké zkušenosti, dovednosti, poznatky, postoje, hodnoty, motivace si 

mají odnést), ve vazbě na tyto výstupy si rozmyslí a navrhnou 

 konkrétní činnosti, které k očekávaným výstupům povedou (co konkrétně dětem 

nabídnou, o čem si budou povídat, co budou s dětmi dělat apod.) 

 

Učitelky se při plánování řídí konkrétní záměry a očekávanými výstupy a s jejich pomocí 

stanoví cílenou vzdělávací nabídku, která bude smysluplná a účelná a povede k naplňování 

toho, co by dítě na konci předškolního vzdělávání mělo zpravidla dokázat. Učitelky při tvorbě 

podtémat zohledňují individuální potřeby daného dětského kolektivu. Je tak zachována 

individualita jednotlivých tříd. Učitelky uplatňují své pedagogické zkušenosti, využívají 

poznatky ze samostudia pedagogické literatury a odborných časopisů a využívají poznatky ze 

seminářů. 

Plány k jednotlivým podtématům jsou flexibilní, učitelky mají možnost různě doplňovat a 

přiřazovat činnosti s ohledem na zájmy a potřeby dětí. Mohou zařazovat i jiná podtémata, či 

měnit jejich časové rozsahy. Nedílnou součástí je evaluační činnost učitelek. Po ukončení 

jednotlivých podtémat provedou analýzu, zamyslí se nad tím, do jaké míry se jim dařilo 

naplňovat hlavní cíle, které si stanovily, vyhodnotí, jaké poznatky, dovednosti, hodnoty či 

postoje děti získaly. Na základě evaluačních činností si učitelky plánují další výchovnou práci. 

Učitelky v jednotlivých třídách vzájemně diskutují o výchovné práci - pracují společně, radí se, 

vytváří týmovou práci.
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10 EVALUAČNÍ SYSTÉM 
 

Hodnocení rozvoje učení dítěte a hodnocení práce pedagoga. Jedná se o hodnocení mateřské 

školy a její práce, o vzdělávací proces, o podmínky, které jsou v mateřské škole vytvořeny. O 

činnosti, které v mateřské škole probíhají, o výsledky, které škola dosahuje. Hodnocení je 

prostředkem k hledání optimálních cest vzdělávání jednotlivých dětí. Východiskem pro 

stanovení evaluačních kritérii je RVP PV, který lze chápat jako soubor kritérií pro: 

 hodnocení podmínek vzdělávání, 

 hodnocení naplňování cílů a záměrů ŠVP, 

 hodnocení práce pedagogů. 

 

10.1 Oblasti autoevaluace 
Při hodnocení dětí se - učitelky řídí diagnostikou dětí. V diagnostice dětí se zaměřujeme na 

hrubou motoriku, jemnou motoriku, lateralitu, vnímání, smyslové vnímání – zrak, hmat, sluch 

a na slovní dovednosti. 

 

10.2 Prostředky autoevaluace 
Při diagnostikování dětí jsou použity různé metody. Diagnostika je zpracována podle publikace 

Diagnostika dítěte v předškolním věku od nakladatelství Edika CZ a autorek Vlasta Šmardová 

a Jiřina Bednářová. V knize jsou i pracovní listy a cvičení k diagnostice dětí. 

10.3 Časový plán 
Diagnostiku dětí v mateřské škole zpracováváme dvakrát do roka, a to pololetně. V den 

diagnostiky zapíšeme do archu datum, věk dítěte a výsledek diagnostikování. 

10.4 Odpovědnost učitelů 
Za diagnostikování dětí má odpovědnost vždy učitelky v dané třídě. Osoba, která dohlíží na 

zpracování diagnostiky je vedoucí učitelka Kristýna Daslíková. 

 

Ředitelka hodnotí práci pedagogických a provozních zaměstnanců, i svou vlastní 

pedagogickou a řídící práci. 

Ředitelka hodnotí pedagogické zaměstnance z plánovaných hospitací, které jsou jednou za 

školní rok. 

 

Závěrečné hodnocení – Výroční zpráva školy. 

 

Učitelka hodnotí svou práci, integrované bloky, vyvozuje závěry pro svůj další postup. 

1. Hodnocení tematických celků – po ukončení, zda činnosti vedly k plnění cílů, získané 

zkušenosti, rizika 

2. Hodnocení podmínek vzdělávání – spolupráce se zákonnými zástupci, individuální 

rozhovory, dotazníky. Účast zákonných zástupců na společných akcích, třídních 

schůzkách, důvěra zákonných zástupců a jejich přístup. 

 

Ze závěrů vyvozujeme důsledky, které vedou k optimalizaci a zkvalitňování práce v MŠ. 
 

…………………………….. 

Mgr. Tereza Netíková 

ředitelka mateřské školy 


