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konečná, může se měnit, vyvíjet a dotvářet podle aktuálních podmínek ve škole. 

 

Celý vzdělávací proces budou zároveň ovlivňovat partneři: hlavně děti, 

pracovníci mateřské školy a rodiče dětí. 

 

 

Motto: 

 

„Všichni dospělí byli dětmi, 

ale málokdo si to pamatuje.“ 
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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název školy:   Mateřská škola Nová Ves, Praha – východ 

Zřizovatel:   Obec Nová Ves, Nová Ves 12 

Sídlo:    Nad Hřištěm 200, 250 63 Nová Ves 

Odloučené pracoviště: Nová Ves 500 

Právní forma:   Příspěvková organizace 

IČ:    72069724 

IZO:    181029499 

Datová schránka:  krzrnxn 

Bankovní účet:  246411141 / 0300 

Ředitelka školy:  Vendula Loosová  

 

e-mail:    msnovaves@email.cz 

www stránky:   www.skolkanovaves.cz 

telefon:   602 436 782 

kapacita školy:  77 dětí  / 3 třídy 

provozní doba:  7:00 – 17:00 hodin 

typ školy:   s celodenním provozem 

  

mailto:msnovaves@email.cz
http://www.skolkanovaves.cz/
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2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Mateřská škola Nová Ves byla otevřena v roce 2011 jako jednotřídní mateřská škola pro 

28 dětí. S rostoucí výstavbou rodinných domů v obci přestala tato kapacita stačit. V roce 

2016 byla přistavěna v prvním patře další třída pro 24 dětí. Od ledna 2020 je součástí naší 

mateřské školy odloučené pracoviště na adrese Nová Ves 500. V nové budově je v přízemí 

zřízena jedna třída s kapacitou 25 dětí. Budova je umístěna v krásně upravené zahradě, děti 

mají k dispozici herní prvky, pískoviště i odpočinkové vybavení. Třída je prostorná, vybavená 

novým nábytkem a novými didaktickými pomůckami. V současnosti je celková kapacita školy 

77 dětí. 

Součástí obou pracovišť mateřské školy je školní jídelna/výdejna, do kterých je strava 

dovážena. Stravování dětí zajišťuje externí dodavatel Ertus – školní jídelny, spol. s.r.o. se 

sídlem Americká 517/7, Praha 2, 120 00. 

Hlavní budova mateřské školy sídlí v klidné části obce, mimo dosah hlavní frekventované 

silnice. Odloučené pracoviště se nachází u hlavní silnice. Budova je obklopena velkou 

zahradou. Mateřská škola má dobrou dostupnost autobusového spojení s okolními obcemi. Na 

okraji obce se nachází malý lesík, různé remízky, pole a cyklostezky, které využíváme 

k přímému pozorování přírody a k environmentální výchově dětí. V obci máme dva statky, 

které nám umožňují pozorovat zvířata v reálném prostředí. 

Předností mateřské školy obou pracovišť je dosti velká zahrada, která obklopuje celou 

budovu. Zahrady jsou vybaveny různými herními prvky. Zahrada hlavní budovy mateřské školy 

disponuje velkým pískovištěm, záhonkem a zastřešeným altánem, který dětem poskytuje 

dostatečné zastínění v letním období. V těsné blízkosti školy je fotbalové hřiště, které s dětmi 

využíváme ke sportování a pořádání různých sportovních soutěží. 

Výchovně vzdělávací práce je zaměřena na rozvoj všech klíčových kompetencí v souladu 

s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Snažíme se doplňovat 

rodinnou výchovu a poskytovat dětem dostatek podnětů k jejich rozvoji a učení. Charakter 

výchovně vzdělávací práce v jednotlivých třídách se pochopitelně liší vzhledem k věku, 

individuálním schopnostem a potřebám dětí. 
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Naše mateřská škola usiluje o výrazně prosociální charakter práce. Ve škole panuje velmi 

tolerantní klima, respektujeme odlišnosti a individuální potřeby dětí i dospělých.  

Mateřská škola je zapojena do dlouhodobých projektů: Celé Česko čte dětem, 

Recyklohraní, Zdravá pětka, Špačkoš. 

Ve školním roce 2019/2020 byla mateřská škola zapojena do II. výzvy šablon MŠMT 

zaměřenou na posílení IT vybavení ve třídách. Od školního roku 2021/2022 jsme se zapojili do 

III. výzvy šablon MŠMT, ve které nadále pokračujeme. 

Snažíme se rozvinout každou dětskou osobnost a dokázat, že existuje místo, kde je na 

všechno čas a respektován každý, kdo sem vejde, a tímto místem je naše mateřská škola. 

Děláme všechno pro to, aby děti byly maximálně spokojené a šťastné. Dětský úsměv je pro nás 

tou nejlepší odměnou. 
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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 má dvě budovy. Hlavní budova je patrová. V přízemí je třída 

s bezbariérovým přístupem pro 28 dětí. V prvním nadzemním podlaží je třída pro 24 dětí. 

Schodiště do prvního podlaží je zabezpečeno zábradlím, dřevěným madlem a sítí. V nové 

budově je v přízemí zřízena jedna třída s kapacitou 25 dětí. Všechny třídy jsou světlé, vzdušné, 

vybavené odpovídajícím nábytkem dle výšky a počtu dětí, herním nábytkem a koutky pro 

odpočinek. Prostorové uspořádání vyhovuje skupinovým a individuálním činnostem dětí. Ve 

všech třídách jsou elektrické klavíry a dětské knihovničky, které jsou součástí čtenářských 

koutků. Knihy jsou uložené v policích u stolečků a v herně. Všechny třídy mají samostatnou 

školní výdejnu stravy. 

Hračky ve třídách jsou různorodé, převážně dřevěné, z nezávadného plastu nebo 

z měkkého molitanu. Jsou umístěny tak, aby dětem byly zcela dostupné, mohly si je brát 

a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Vybavení je průběžně doplňováno a obměňováno, 

poškozené hračky jsou vyřazovány s ohledem na bezpečnost dětí. 

Třídy nemají samostatnou ložnici. Lehátka, která slouží k odpočinku, každý den 

připravují a sklízejí zpět do skříní k tomu určených provozní pracovnice. 

Budova je vytápěna podlahovým topením s možností vlastní regulace ve třídách. 

Hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám dětí. Ručníky používáme jednorázové.  

Děti se samy podílejí na úpravě a výzdobě školky, jejich práce jsou rodičům přístupné. 

Školní zahrada hlavní budovy má jedno pískoviště, hračky a sportovní náčiní, které 

využíváme při pobytu venku a které jsou uloženy v zahradním domku. Z malého pískoviště byl 

vytvořen záhonek, na kterém děti pěstují bylinky, zeleninu a květiny. Dále mají děti k dispozici 

herní prvek se skluzavkou, houpačku, tunel ve svahu, lezeckou stěnu s klouzačkou a zastřešený 

altán. Zahrada nové budovy disponuje herním prvkem s houpačkami, skluzavkou, pískovištěm 

a lavičkami k odpočinku. 
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Péči o travní porost obou zahrad zabezpečují pracovníci Obecního úřadu. 

Čeho chceme dosáhnout 

Dovybavení obou zahrad vhodnými hračkami a dalšími herními prvky. Vybudování altánu na 

nové zahradě mateřské školy a hmatového chodníku v areálu hlavní budovy MŠ. 

3.2 Životospráva 

Stravování zajišťuje externí dodavatel Ertus – školní jídelny, spol. s.r.o. Stravu dovážejí 

jednou denně (oběd, odpolední svačinu a dopolední svačinu na další den). 

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. Dodržujeme pitný režim, děti mají k dispozici dostatek tekutin po celý den ve třídách 

i při pobytu na zahradě. Děti vedeme k samostatnosti, rozdávají talíře, příbory a nalévají 

polévku (zejména předškolní děti). Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné 

intervaly. Děti k jídlu vhodně motivujeme, nikdy však nenutíme. 

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

organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám dětí 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 přesouvají na 

zahradu. Je respektována individuální potřeba spánku a odpočinku. 

Čeho chceme dosáhnout 

Postupné zlepšování stravovacích návyků dětí, vedení dětí ke zdravé výživě a k samostatnosti 

při stolování. Prohlubovat v dětech zájem o pohybovou aktivitu, vedení dětí k radosti z pohybu, 

prodlužování pobytu na školní zahradě, při vhodném počasí co nejvíce činností ze třídy 

přesouvat ven na zahradu – 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 a jejich 

pomoc, vhodná motivace. Prodlužovat pobyt venku. 
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3.3 Psychosociální podmínky 

Pro příznivý celkový rozvoj dětí si všichni naši zaměstnanci uvědomují, jak je důležitá 

adaptace dětí 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. 

Všichni zaměstnanci vytvářejí dětem klidné a bezpečné prostředí. 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. 

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 na začátku školního roku vytváříme v každé 

třídě. 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. Učitel se snaží být pro děti vzorem a učí je 

svým sociálním chováním. 

3.3.1 Vzdělávání dětí od dvou let věku 

V naší mateřské škole se v současné době nevzdělávají děti mladší tří let. Kapacita je 

naplněna dětmi staršími. Pokud do budoucna nastane situace, že budeme vzdělávat děti ve věku 

od dvou do tří let, přijmeme tato opatření: 

 upravený režim dne i doba stravování s ohledem na potřeby dětí; 

 největší prostor bude věnován volné hře, pohybovým aktivitám, trénování návyků 

a praktických dovedností; 

 pravidelnost denního režimu, jasná jednoduchá pravidla; 

 zajištění dostatku emoční podpory a pocitu bezpečí v úzké spolupráci s rodinou; 

 vybavení třídy dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek 

pro dvouleté děti; 
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 úprava hygienického zázemí v umývárně a šatně, případně spolupráce s chůvou; 

 vzdělávací nabídka bude vycházet z jednoduchých principů – jednoduchost, časová 

nenáročnost, známé prostředí a nejbližší okolí, smysluplnost a podnětnost, zaměření na 

spontánní učení nápodobou, prožitkové učení, učení hrou. 

3.3.2 Vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami 

Při vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami jejich naplňování 

přizpůsobujeme tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám a možnostem. Snahou 

učitelek je, stejně jako ve vzdělávání dětí, které specifické 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. Při vzdělávání dítěte se specifickými 

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 poradenská zařízení) po projednání se školou 

a zákonným zástupcem dítěte. 

Důležitou podmínkou úspěšnosti předškolního vzdělávání dětí se specifickými 

vzdělávacími potřebami je nejen volba vhodných (potřebám dětí odpovídajících) vzdělávacích 

metod a 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. Proto je nutné, aby všichni zaměstnanci vytvářeli 

podmínky pro pozitivní přijetí všech dětí. Dosahujeme toho tak, že navazujeme úzkou 

spolupráci s rodiči dětí, citlivě s nimi komunikujeme a předáváme potřebné informace. Při 

vzdělávání dětí se specifickými 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 mateřské škole; 
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  na straně rodiny – aktivní spolupráce s vedením MŠ a učitelkami, dodávání podkladů 

od SPC, PPP, od lékaře (dietní strava, užívání léků apod.); 

  na straně MŠ – prostory a prostředí, schopnost učitelů 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. 

3.3.3 Nadané a talentované děti 

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 jejich 

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 

Rozvíjet a prohlubovat u dětí jejich zájmy a dovednosti. 

Jakými prostředky 

Úzkou spoluprací s rodinou. 
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3.3.4 Podmínky pro vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

Dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka poskytujeme jazykovou přípravu pro 

zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.  

Ředitelka mateřské školy zřídí skupinu 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, pokud jsou v mateřské škole alespoň 

4 cizinci v povinném předškolním vzdělávání. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu 

je rozděleno do dvou nebo více bloků (dle potřeby) v průběhu týdne. 

Ředitelka 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 úkor kvality jazykové přípravy. 

Jako podpůrný materiál je využíváno „Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro 

povinné předškolní vzdělávání“. 

3.4 Organizace výchovně-vzdělávacího procesu 

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 jí mohly dokončit nebo v ní pokračovat. 

Při plánování činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky. Poměr spontánních 

a řízených aktivit je vyvážený. Další 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, pokud to počasí dovolí. Odpočinek po obědě je minimálně ½ hodiny pro 

všechny děti na lehátku, pro děti s nižší potřebou spánku následují klidové činnosti na 

lehátkách, případně u stolečků, a rovněž probíhá individuální práce s předškoláky. V naší 

mateřské škole probíhají zájmové kroužky a jejich organizace je nastavená tak, aby 

nenarušovaly výchovný proces. 

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

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

zařazujeme uvolňovací cviky, volně dostupné jsou dětmi oblíbené omalovánky a dětské 

časopisy, dbáme na dodržování pracovních hygienických návyků (správné držení tužky, 
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správné sezení apod.), zařazujeme individuální i skupinové práce, při kterých využíváme 

pracovní listy, grafomotorické pomůcky aj. Předškolní děti pracují systematicky s pracovním 

sešitem Předškoláci ve školce, plní pracovní listy z Kafometu. Sledujeme výslovnost, 

zařazujeme jazyková cvičení a hry, rozvíjíme spontánní jazykový projev, podporujeme 

samostatnost a uvědomělou kázeň, věnujeme zvýšenou pozornost dětem s odkladem školní 

docházky. Při práci s dětmi také využíváme učební pomůcky Logico Primo, Logico Picollo, 

vlastní didaktické a Montessori pomůcky. 

Denní program zahrnuje 

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

sebeobsluhu, spánek, odpočinek dětí. 

b) Hravé 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, který je natolik flexibilní, aby mohly učitelky pružně 

reagovat na aktuální změny. Pevně jsou zakotveny pouze časy stravování a odpočinku dětí. 

7:00 – 8:15 PŘÍCHOD DĚTÍ DO MŠ A PŘEDÁVÁNÍ UČITELKÁM 

Volné činnosti a individuální či skupinové aktivity dětí nabízené učitelkou, 

zaměřené především na spontánní hry, učení a zájmovou činnost, 

individuální rozvoj dětí, včetně hygieny. Vždy je respektován výběr dítěte. 

Po příchodu všech dětí probíhá ranní kruh, tělovýchovná chvilka (pohybové 

hry, zdravotní cvičení, spontánní pohyb s hudbou, tanečky apod.). 

9:00 – 9:15 DOPOLEDNÍ SVAČINA 

Po dopolední svačině následují skupinové i frontální činnosti a aktivity 

zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí podle Školního vzdělávacího 

programu, hygiena, příprava na pobyt venku. 

9:40 – 11:40 POBYT VENKU 

Při pobytu venku 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. 
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11:40 – 12:15 OBĚD 

Po obědě následuje spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby 

dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku, zejména 

s předškoláky. 

14:10 – 14:30 ODPOLEDNÍ SVAČINA 

Po svačině probíhají volné činnosti a individuálně zaměřené aktivity dětí, 

aktivity řízené učitelkou, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, 

v případě pěkného počasí mohou probíhat na školní zahradě. 

14:30 – 17:00 POSTUPNÉ ROZCHÁZENÍ DĚTÍ DOMŮ 

3.4.1 Distanční vzdělávání 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových 

opatření vyhlášených po dobu trvání krizového stavu podle krizového zákona, z důvodu 

nařízení mimořádných opatření znemožněna osobní přítomnost většiny (více než 50 %) dětí.  

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro 

které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že není možná osobní přítomnost 

většiny těchto dětí z celé mateřské školy, odloučeného pracoviště nebo nejméně jedné třídy, 

pokud se v ní vzdělávají pouze tyto děti. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, jsou 

povinny se vzdělávat distančním způsobem. Vzdělávání distančním způsobem škola 

uskutečňuje podle RVP PV a Školního vzdělávacího programu v míře odpovídající 

okolnostem. Není tedy povinností je naplnit beze zbytku. 

Těžiště vzdělávání spočívá především v inspirativních tipech na společné aktivity dětí 

a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, čtení, didaktické hry, pohybové aktivity. Učitelé 

předávají rodičům 1x týdně (elektronicky nebo osobně v papírové formě) tematicky zaměřené 

aktivity vhodné pro domácí prostředí nebo společně realizují on-line setkání dítěte/dětí 

s učitelkou pro udržení sociálního kontaktu. Na základě zjišťování deficitních oblastí školní 

připravenosti konkrétního dítěte, zadává učitel individualizované aktivity pro cílený rozvoj 

daných oblastí. 

Způsob hodnocení distančního způsobu vzdělávání škola přizpůsobí podmínkám dítěte 

pro tento způsob vzdělávání ve spolupráci se zákonnými zástupci dítěte. Pro omlouvání absencí 

při distanční výuce platí stejná pravidla jako při prezenční výuce. 
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Čeho chceme dosáhnout 

Zkvalitnění práce všech pracovníků mateřské školy. 

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. 

3.5 Řízení mateřské školy 

Ředitelka se snaží vytvářet ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, respektuje názor 

ostatních a nechává jim dostatek prostoru k vlastní aktivní činnosti. Učitelé se podílejí na 

organizaci akcí pořádaných školou. Motivuje je k další práci a seberealizaci. Zaměstnanci jsou 

pravidelně informováni o všech důležitých změnách na pravidelných pedagogických 

a provozních poradách, v případě nutnosti ihned jednotlivě. Na poradách jsou také plánované 

akce pro děti a rodiče, diskutuje se o aktuálních problémech, hodnotí se průběh vzdělávání 

a uskutečněné akce. 

Ředitelka průběžně hodnotí práci všech zaměstnanců, jejichž povinnosti, pravomoci 

a úkoly jsou vymezeny v pracovních náplních. 

Mateřská škola úzce spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy 

a samosprávy, se spádovou školou, popřípadě s jinými organizacemi a odborníky. 

3.6 Personální a pedagogické zajištění 

V naší mateřské škole pracuje 7 učitelek (včetně ředitelky) a 3 provozní pracovnice. Šest 

učitelek je plně kvalifikovaných s praxí, jedna si v současné době vzdělání doplňuje studiem 

v oboru předškolní pedagogiky. Služby učitelek jsou nastaveny tak, aby podle možností 

a podmínek školy bylo zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů ve třídě.  

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

a společně vytvořených pravidel. Učitelé se sebevzdělávají a ke svému dalšímu vzdělávání 

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

profesních kompetencí všech učitelů (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. 
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Specializované služby, jako je logopedie, rehabilitace, či jiná péče o děti se specifickými 

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

zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky (logoped, speciální pedagog, lékař, 

rehabilitační pracovník aj.). 

Čeho chceme dosáhnout 

Plné kvalifikovanosti pedagogického sboru, využívat týmovou spolupráci, většího zapojení 

provozních zaměstnanců do chodu mateřské školy. 

Jakými prostředky 

Nadále se sebevzdělávat, rozšiřovat si odborné znalosti, získávat zkušenosti vzájemnými 

hospitacemi mezi učiteli. 

3.7 Spolupráce s partnery 

Spolupráce s rodiči – mateřská škola je partnerským doplňkem rodinné výchovy. Spolupráce 

s rodiči je nedílnou součástí vzdělávání dětí, rodiče mají možnost kdykoliv se seznámit 

s dovednostmi dětí v prostředí mateřské školy, zapojit se do vzdělávání svého dítěte, také 

projevit své názory a připomínky. Vytváříme tak vzájemnou důvěru mezi rodinou a školou. 

Spolupráce se zřizovatelem – mateřská škola přispívá k vysoké úrovni kulturní činnosti 

v obci, např. vystoupením dětí při vítání občánků, pořádáním vánočního jarmarku apod. 

Spolupráce s mateřskou školou Zlonín – za velmi důležitou považujeme výměnu informací 

a zkušeností s dalšími mateřskými školami v okolí. Naše MŠ proto započala úzkou spolupráci 

s výše jmenovanou mateřskou školou. Vzájemné hospitace učitelek jsou velmi přínosné pro 

jejich práci s dětmi. 

Spolupráce se ZŠ – spolupracujeme se ZŠ Líbeznice, která je pro naše děti školou spádovou. 

Pravidelně s dětmi navštěvujeme ZŠ před zápisem. Děti tak mají možnost seznámit se 

s prostředím školy i s formou výuky. 
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3.8 Postup mateřské školy v případě infekčního onemocnění u dítěte 

a prevence 

Pokud jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu dítěte do mateřské 

školy, je v kompetenci učitelky dítě při ranním příchodu nepřijmout, a to za podmínky, že je 

přítomen zákonný zástupce. 

V případě, že jsou příznaky infekčního onemocnění patrné již při příchodu do MŠ a není 

přítomen zákonný zástupce (dítě přivádí například starší sourozenec), je v kompetenci učitelky 

mateřské školy dítě nepřijmout. Učitelka v tomto případě neprodleně kontaktuje ředitelku 

mateřské školy, dítě je izolováno. Ihned jsou kontaktováni zákonní zástupci dítěte, kteří jsou 

povinni si dítě neprodleně vyzvednout. 

Pakliže se příznaky vyskytnou v průběhu pobytu dítěte v MŠ, je dítěti okamžitě nasazena 

ochrana úst a nosu a dítě musí být izolováno. Bezodkladně jsou kontaktování zákonní zástupci 

dítěte, kteří jsou povinni si dítě neprodleně vyzvednout. 

Pokud u dítěte přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického 

nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost alergolog. Zákonný zástupce toto 

potvrzení předkládá mateřské škole. 

Mateřská škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí. Tuto 

povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit izolaci 

dítěte, které vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled 

zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně veřejného zdraví). 
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4 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

Vzdělávací proces je organizován ve třech 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 7:00 do 17:00 hodin 

KAPACITA MŠ 77 dětí 

POČET TŘÍD 3 

KAPACITA JEDNOTLIVÝCH TŘÍD Veverky   28   (4 – 6 let) 

Myšky      24   (3 –  6 let) 

Ježečci      25   (3 – 4 roky) 

POČET PEDAGOGICKÝCH ZAMĚSTNANCŮ 7 (ředitelka, 6 učitelek) 

POČET PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCŮ 3 (kuchařky-výdej / školnice) 
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5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

Školní vzdělávací program má název „Kniha je můj kamarád na cestě za poznáním 

sebe, mého okolí a světa“. Cílem našeho vzdělávání je dítě, které si poradí v každé situaci, 

osvojí si poznatky a dovednosti, které přesahují školní prostředí a umí je uplatnit v životě mimo 

školu. Dítě odvážně ukáže, co vše umí, zvládne a dokáže. Pedagogové naší mateřské školy 

kladou důraz na prožitkové učení. Velký důraz klademe i na environmentální výchovu, proto 

jsme se zapojili do projektu „Recyklohraní“.  

Další projekt, do kterého jsme se zapojili je, „Celé Česko čte dětem“. Chceme u dětí 

vytvářet pozitivní vztah k literatuře a ke knihám a rozvíjet čtenářskou pregramotnost, která je 

branou k osvojení dalších gramotností, motivuje dítě pro další poznávání a rozvíjí jeho 

osobnost. V rámci rozvoje čtenářské pregramotnosti jsme ve třídách vytvořili čtenářský koutek 

pro děti, který je bude pozitivně motivovat ke „čtenářství“. V souvislosti s rozvojem čtenářské 

gramotnosti jsme také nově vytvořili knihovnu pro rodiče, která je k dispozici v hlavní budově 

mateřské školy. V knihovně lze najít tituly o výchově dětí, psychologii, logopedii či osobním 

rozvoji. Knihovna disponuje také několika časopisy Informatorium a časopisy s nápady na 

tvoření. 

5.1 Filozofie školy v oblasti výchovy a vzdělávání 

Respektujeme přirozené potřeby dětí 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 má tak být akceptována, ať už naše očekávání 

naplní či nenaplní. 

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

vzdělávacího působení je tedy hra a také nenásilné situační učení. 

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. Děti lze s přírodou seznámit i prostřednictvím knih. Vyjdeme 

s knihou do přírody a podle knihy budeme poznávat zvířata, stromy, rostliny. Předčtenářské 

a pisatelské dovednosti budeme zlepšovat například s využitím pískovničky a dalších 

přírodních materiálů. 
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Klademe důraz na vytváření osobnostních vlastností, snažíme se vytvářet zdravé 

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

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

a vybavena znalostmi a dovednostmi pro další etapu života. 

Nově jsme se inspirovali výukovou metodou „Začít spolu“, v každé třídě jsou vytvořena 

tzv. centra aktivit, která nabízejí ve stejný čas více činností tak, aby se rozvíjely dovednosti, 

kompetence a podporovaly spolupráci a vzájemné učení dětí. Vyučující nabízí různé typy 

činností a míru podpory dle individuálních potřeb dětí. Výuka v centrech se prolíná s týdenní 

vzdělávací nabídkou. Důležitá je pro nás pozitivní atmosféra, pocit bezpečí a radost z učení. 

5.2 Cíle a záměry programu 

 Šťastné dítě. 

 Vytváření školy rodinného typu. 

 Vytváření environmentálního cítění a povědomí dětí. 

 Rozvíjení předčtenářských dovedností dětí. 

 Vytváření a podpora osobnostního rozvoje dítěte a uvědomování si vlastní 

individuality. 

5.2.1 Dílčí cíle a záměry programu 

 Zajistit v prostorách MŠ 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 všech zaměstnanců získávat prestiž MŠ u rodičů i veřejnosti. 

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

prostředí a s dětmi zvláště nadanými. 

5.3 Oblasti předškolního vzdělávání 

 Dítě a jeho tělo (oblast biologická) 

 Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) 

 Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) 

 Dítě a společnost (oblast sociálně-kulturní) 

 Dítě a svět (oblast environmentální) 



21 

5.4 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 a učení. 

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

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: 

1. rozvíjení dítěte a jeho schopnosti k učení; 

2. osvojení si základu hodnot, na nichž je založena naše společnost; 

3. získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí. 

Cíl 

Vytvořit co nejpestřejší skladbu vzájemně se ovlivňujících a k sobě ladících témat, která 

vytváří celek vědomostí, dovedností a schopností dětí.  

Při každé činnosti, kterou s dětmi děláme, se snažíme pokládat si následující otázky, které 

vycházejí z hlavních cílů předškolního vzdělávání. 

1. Čemu dítě učím? 

2. Jakou v něm buduji hodnotu? 

3. Dávám mu prostor pro samostatnost? 

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. 
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Dlouhodobý cíl 

Chceme být školou otevřenou 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 účasti dětí. Prioritou pro nás zůstává individuální 

přístup k dítěti a vhodná motivace. 

Co v rámci programu školy nabízíme? 

 Důraz na samostatnost, vedení ke spolupráci a toleranci, ne k soupeřivosti. 

 Čtenářský koutek pro děti a v něm kvalitní a tematicky rozmanité dětské knihy. 

 Volný přístup rodičů do tříd, adaptační program. 

 Plán pedagogické podpory pro děti s odkladem školní docházky. 

 Program pro předškolní děti a jejich plynulý přechod do ZŠ. 

 Návštěvy divadel, kin, školní výlety. 

 Společné oslavy jmenin a narozenin. 

 Oslavy svátků – Vánoce, Velikonoce, Masopust atd. 

 Tvořivé dílničky s rodiči (např. dlabání dýní). 

 Oslava Mezinárodního dne dětí. 

 Rozloučení s předškoláky a jiné aktivity dle zájmu dětí a rodičů. 

 Výchovně-preventivní akce za účasti Policie ČR, hasičů a zdravotníků. 

 Nadstandardní aktivity – logopedická péče. 

 Spolupráce s místními myslivci a Lesy ČR. 

 Besídky, vítání občánků, vánoční jarmark a další aktivity dle zájmu. 
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6 VZDĚLÁVACÍ OBSAH, INTEGROVANÉ BLOKY 

6.1 Část výchovně – vzdělávací 

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

Tento školní vzdělávací program je v souladu se státním Rámcovým vzdělávacím programem 

pro předškolní vzdělávání. 

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.  

V dnešní uspěchané a moderní době, kdy téměř vymizelo předčítání příběhů a rozvíjení 

dětské fantazie, jsme se rozhodli, že dětem ukážeme podstatu knih. Chceme ukázat, že 

v knihách mohou lidé nalézt řešení na své otázky a zjistit, že nejsou sami se svými problémy. 

Pomocí pohádkových příběhů a jejich hrdinů bychom děti rádi naučili nejen naslouchat druhým 

lidem a empatii, ale především také porozumět svým pocitům. 

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

přímé pozorování a dělání.  

Vzdělávací obsah je propojen do pěti oblastí. 

1. V biologické oblasti se u dětí zaměřujeme na: 

a) fyzický rozvoj a pohybovou koordinaci 

b) jemnou motoriku, koordinaci ruky a oka 

c) sebeobsluhu 

d) zdraví, bezpečnost 

U dětí podporujeme: 

 uvědomění si vlastního těla 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné 

motoriky 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

 rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě 
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 osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody 

i pohody okolního 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: 

 zachovávat správné držení těla 

 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby 

pohybu v různém prostředí, koordinovat lokomoci, sladit pohyb s rytmem a hudbou 

 vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 

 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 

 zacházet s běžnými předměty denní potřeby 

 zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické návyky 

 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkoly 

 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 některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí 

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

výživy 

 

2. V psychologické oblasti se u dětí zaměřujeme na rozvoj: 

a) jazyka a řeči 

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

c) sebepojetí, citů a vůle 

a) 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 a kultivovaného projevu 
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 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, intonaci řeči 

 pojmenovat většinu toho, čím jsou obklopeny 

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

 vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, domluvit se slovy, porozumět slyšenému 

 sledovat a vyprávět vlastními slovy příběh, pohádku 

b) V podoblasti poznávacích schopností a funkcí, představivosti a fantazie, myšlenkových 

operací u dětí podporujeme: 

 rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od náhodného k cílenému 

 rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivé sebevyjádření 

 posilování přirozených poznávacích citů, zvídavost, zájem, radost z objevování 

 vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení 

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

 vytváření základů pro práci s informacemi 

Zaměřujeme se na rozvoj: 

 vnímání, pozornosti, soustředěnosti, paměti, řešení problémů 

 tvořivosti, vynalézavosti, fantazie, časoprostorové orientace, grafické vyjadřování 

 základní matematické, početní, číselné pojmy a operace 

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

zpravidla dokázaly: 

 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 

 zaměřovat se na to, co je z hlediska poznávání důležité 

 záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

 vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 
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 naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si je zapamatovat a vybavit 

 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 

 zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 

 rozlišovat některé symboly a porozumět jejich významu a funkci 

 chápat prostorové pojmy, orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat 

v čase – obecně 

 chápat základní číselné a matematické pojmy 

 přemýšlet, uvažovat, své myšlenky a úvahy vyjádřit 

 řešit problémy, úkoly, situace, nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

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

 vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti 

 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

c) V podoblasti sebepojetí, citů a vůle u dětí podporujeme: 

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

identity, získání sebevědomí, sebedůvěry) 

 získání relativní citové samostatnosti, rozvoj schopnosti sebeovládání 

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

 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

 rozvoj sebevědomí a sebeuplatnění 

 rozvoj sebeovládání a přizpůsobivosti, vůle, vytrvalosti citů a jejich projevů 

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

zpravidla dokázaly: 

 odloučit se na určitou dobu od rodičů, být aktivní bez jejich podpory 

 uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině 

 vyjádřit svůj souhlas, umět říci ne v konkrétní situaci 

 podílet se na organizaci hry a činnosti 

 uvědomovat si svoje možnosti a limity 

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

 učit se hodnotit svoje osobní pokroky – sebehodnocení 

 vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 
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 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, zachytit a vyjádřit své prožitky 

 

3. V interpersonální oblasti se zaměřujeme: 

a) komunikaci s dospělými 

b) komunikaci s dětmi, spolupráci při činnostech 

c) sociabilitu 

U dětí podporujeme: 

 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

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

vztahů dítěte k ostatním lidem 

 posilování prosociálního chování a vytváření si prosociálních postojů (sociální citlivost, 

tolerance, respekt, přizpůsobivost) 

 rozvoj 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: 

 navazovat kontakty s dospělými 

 přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, spolupracovat s ostatními 

 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, osvojit si, že osobnostní odlišnosti jsou přirozené 

 odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná 

  



28 

4. V sociálně-kulturní oblasti se zaměřujeme: 

a) společenská pravidla a návyky 

b) zařazení do třídy 

c) kulturu, umění 

U dětí podporujeme: 

 poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření 

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

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

a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané 

 vytvoření 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 

 rozvoj společenského a estetického vkusu 

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

období zpravidla dokázaly: 

 uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými 

i dětmi 

 utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a ve vývojově odpovídajících 

situacích se podle této představy chovat 

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

společenský nežádoucí chování 

 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 a dovednosti 

 vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit a reprodukovat svoje zážitky 

 zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 

výtvarných činností, dovedností a technik 

 vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat 

základní hudební dovednosti 
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5. V environmentální oblasti se zaměřujeme na: 

a) poznatky, sociální informovanost 

b) adaptabilitu ke změnám 

c) vztah k životnímu prostředí 

U dětí podporujeme: 

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

k němu 

 vytváření si 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 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 i neživou přírodou, 

lidmi, společností, planetou Zemí 

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

období zpravidla dokázaly: 

 orientovat se bezpečně ve známém prostředí  

 osvojit si poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a 

přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné 

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

jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek 

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

 všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

 porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé 

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

poškozovat 

 mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka 
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 uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní 

prostředí 

 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 

 

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 

Naše hlavní zásady pro 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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6.2 Integrované bloky 

Vzdělávací program naší mateřské školy „KNIHA JE MŮJ KAMARÁD NA CESTĚ ZA 

POZNÁNÍM SEBE, MÉHO OKOLÍ A SVĚTA“ je rozpracován do 4 integrovaných bloků 

a vztahuje se ke koloběhu roku. Každým integrovaným blokem nás bude provázet kniha 

s pohádkovou tématikou. Výběr knih je v kompetenci učitelek s přihlédnutím k věku a zájmu 

dětí. 

 

I. Pohádkový podzim (září, říjen, listopad) 

II. Pohádková zima (prosinec, leden, únor) 

III. Pohádkové jaro (březen, duben, květen) 

IV. Pohádkové léto (červen, červenec) 
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I. IB

POHÁDKOVÝ 
PODZIM

Kluci, 
holky, 

hurá do 
školky

Nejsem sám, čas 
kamarádství

Moje rodina, 
můj mazlíček

Vlaštovičko 
leť

Počasí - co umí 
vítr a déšť

Co sklízíme 
na zahradě 
a na poli

Podzim 
čaruje, 

barvami 
malujeKošík plný 

hub a 
podzimních 

plodů

Vyletěl 
si pyšný 

drak

Naše město, 
vesnice, má 

vlast

Příprava 
zvířátek na zimu

Aby nás bacily 
netrápily, ovoce a 

zelenina

Časohrátky

Cesta dětí do 
staletí

Recyklohraní
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Charakteristika:  

Snažit se usnadnit dětem co nejvíce adaptovat se na nové prostředí, začlenit se do třídy, 

do skupiny, být respektován a zároveň respektovat druhé. Poznat bezprostřední okolí mateřské 

školy. Sblížit děti s podzimní přírodou a s přírodninami. 

Hlavní cíle: 

Rozvíjet u dětí schopnost přizpůsobit se, spolupracovat, navazovat nové kamarádské 

vztahy, získávat osobní samostatnost. Podporovat přirozenou dětskou zvídavost a umožnit 

dětem nové poznatky o světě, životě, přírodě a jejich proměnách. Podporovat samostatnost dětí, 

rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí. 

Dílčí cíle: 

 Dítě a jeho tělo: 

Rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost. 

Rozvíjet a podporovat užívání všech smyslů. 

Osvojovat si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody 

i pohody prostředí. 

 Dítě a jeho psychika: 

Rozvíjet komunikativní dovednosti (verbální i neverbální) a kultivovaný projev. 

Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování). 

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

identity, získávání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti. 

Vytvářet si pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení, podpořit a rozvíjet 

zájem o učení. 

 Dítě a ten druhý 

Seznamovat se s pravidly ve vztahu k druhému. 

Vytvářet prosociální postoje, toleranci, respekt a přizpůsobivost. 

Chránit osobní soukromí, bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými. 

 Dítě a společnost 

Poznávat pravidla společenského soužití a spoluvytvářet je v rámci přirozeného 

sociokulturního prostředí, porozumět základním projevům neverbální komunikace 

obvyklým v tomto prostředí. 

Rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství 

(ke třídě, k rodině a k ostatním lidem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto 

společenství uznávané. 

 Dítě a svět 

Seznámit se s místem a prostředím, ve kterém žije, vytvářet pozitivní vztah k tomuto 

prostředí. 

Rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám. 
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Očekávané výstupy: 

 zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně 

preventivní návyky 

 zvládnout jednoduchou obsluhu a pracovní úkoly (postarat se o hračky, pomůcky, 

uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce) 

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

zdravé výživy 

 pojmenovat a poznat většinu toho, čím je obklopeno 

 domluvit se slovy, gesty, vnímat význam 

 učit se nová slova a aktivně je používat – ptát se na slova, kterým nerozumím 

 vědomě užívat všech smyslů, všímat si nového 

 záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

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

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

komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho 

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

jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich 

a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, 

spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody 

 orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, 

v budově mateřské školy, v blízkém okolí) 

 všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

Vzdělávací nabídka: 

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

oblékání, úklidu, úpravy prostředí 

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

zdravých životních návyků 

 poslech čtených či vyprávěných pohádek, příběhů, zvládnout jejich jednoduchou 

interpretaci; přednes, recitace, zpěv 

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

následný rozhovor o výsledku pozorování 

 spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 

 námětové hry a činnosti činnost zajišťující spokojenost, radost z vykonaného 

 aktivity podporující sbližování dětí činnosti zaměřené na porozumění pravidlům 

vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě 

 běžné, každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 

 aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy 

 aktivity přibližující pravidla vzájemného styku a mravní hodnoty 

 ekologicky motivované hravé aktivity přirozené i zprostředkované poznávání 

přírodního okolí, sledování rozmanitosti a změn v přírodě 
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II. IB

POHÁDKOVÁ 
ZIMA

Mikulášské 
překvapení

Advent

Vánoční 
těšení

Nový rok, Tři 
králové

Nač máme 
pět smyslů?

Zvířátka a 
ptáčci v zimě

Moje tělo, 
oblékám se 
podle počasí

Čím budu, až 
vyrostu

Kouzlení 
mrazu a sněhu

Zimní hry a 
sporty

Masopust

My jsme 
malí 

muzikanti

Co už umím 
(barvy, tvary, 

materiály)
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Charakteristika: 

Snažit se dětem přiblížit krásu vánočních a předvánočních svátků, aktivně spoluprožívat 

a prociťovat zvyky, obyčeje a oslavy. Prohlubovat u dětí dosavadní znalosti a zkušenosti, 

seznámit děti s vlastnostmi zimní přírody a jejich využití při hrách a sportech. 

Hlavní cíle: 

Probouzet v dětech estetické a kulturní dovednosti výtvarné, hudební, dramatické, 

produktivní i receptivní. Vytvářet u dětí aktivní přístup k osvojování si poznatků, kreativnímu 

myšlení a schopnost objevovat a poznávat. Rozvíjet poznatky a základy hodnot. 

Dílčí cíle: 

 Dítě a jeho tělo 

Osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě. 

Vytvářet si zdravé životní návyky a postoje jako základ zdravého životního stylu. 

 Dítě a jeho psychika 

Osvojovat si některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj 

zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální. 

Rozvíjet tvořivost. 

Vytvářet základy pro práci s informacemi.  

Rozvíjet kultivaci mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání.  

Získat relativní citovou samostatnost. 

 Dítě a ten druhý 

Osvojovat si elementární poznatky, schopnosti a dovednosti důležité pro navazování a 

rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem. 

 Dítě a společnost 

Rozvíjet společenský i estetický vkus.  

Vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách. 

Vytvářet základy aktivních postojů ke světu, životu, pozitivních vztahů ke kultuře a 

umění, rozvíjet dovednosti umožňující tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat. 

 Dítě a svět 

Osvojovat si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností 

v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte 

před jeho nebezpečnými vlivy. 

Rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách. 
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Očekávané výstupy: 

 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby 

pohybu v různém prostředí (sníh, led, zvládat překážky) 

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

 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 

 pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho 

vývoji, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a prostorem 

 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo, intonaci 

 naučit se zpaměti krátké texty  

 rozlišovat některé obrazové symboly a porozumět jejich významu i jejich 

komunikativní funkci 

 poznat některá písmena a číslice, popř. slova 

 poznat napsané své jméno 

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

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

rovině, částečně se orientovat v čase 

 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

výtvarných, hudebních či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 

 uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je 

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

hodnotit svoje osobní pokroky 

 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

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

s uměním 

 porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

 dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě 

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

dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky 

 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 

 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

 poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma 

 chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a 

podle potřeby je používat 
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Vzdělávací nabídka: 

 konstruktivní a grafické činnosti, hudební a hudebně pohybové činnosti 

 činnosti zaměřené k poznávání lidského těla  

 grafické napodobování symbolů, tvarů čísel i písmen 

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

 společné diskuze, rozhovory, individuální i skupinová konverzace 

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

výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity) 

 hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i rovině 

 činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými 

pojmy a jejich symbolikou a jejich smysluplné praktické aplikaci 

 činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, 

běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické 

posloupnosti dějů, příběhů a událostí 

 činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem, v nichž 

může být dítě úspěšné 

 příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání výlety do okolí (do 

přírody, návštěvy dětských kulturních akcí) 

 dramatické činnosti, mimické vyjadřování nálad 

  sociální a interaktivní hry, hry rolí, dramatické činnosti, výtvarné hry a etudy 

 společenské hry, společenské aktivity různého zaměření 

 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

 společenské setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému přípravy a 

realizace společných zábav a slavností 

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

umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává 

zkušenosti s jejich vlastnostmi 
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III. IB

POHÁDKOVÉ 
JARO

Jaro se 
ozývá

Kniha je 
studnice 

moudrosti

Zvířátka a 
jejich 

mláďátka na 
statku

Od pondělí do 
pátku, 

povídáme 
pohádku

Velikonoce

Planeta 
Země

Doprava a 
záchranné 

složky

Slet 
čarodějnic

Maminky 
mají svátek

Zvířátka ze 
zoo

Význam 
vody pro 

život
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Charakteristika: 

Příchod jara je neodmyslitelně spojen s lidovými tradicemi. S dětmi se rozloučíme se 

zimou a budeme pozorovat probíhající změny v přírodě. Zároveň si uvědomíme, že je potřebné 

se o přírodu starat, aby byla co nejkrásnější. Seznámíme děti s tradicemi velikonočních svátků. 

Besedou o knize vzbudíme u dětí zájem o knihy. Děti se více seznámí s dopravními pravidly a 

bezpečností při pohybu na chodnících i na cestách. 

Hlavní cíle: 

Osvojovat si povědomí a sounáležitosti s ostatním světem, seznamovat se s kulturou, 

osvojovat si základní poznatky o prostředí, které nás obklopuje. Posilovat prosociální chování 

dětí ve vztahu k rodině i ostatním lidem. Všímat si změn v přírodě, rozvíjet city dítěte 

působením krás přírody a probouzejícího se jara. Získávat vztah ke zvířatům a jejich mláďatům. 

Dílčí cíle: 

 Dítě a jeho tělo 

Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností. 

 Dítě a jeho psychika 

Rozvoj schopností citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat.  

Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, 

naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnost, vytváření pojmů, mluvního 

projevu, vyjadřování).  

Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, 

čísla). 

 Dítě a ten druhý 

Rozvoj kooperativních dovedností. 

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

škole, v lidské herní skupině). 

 Dítě a společnost 

Vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností. 

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

prostředí, v němž dítě žije. 

 Dítě a svět 

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

ale také poškozovat a ničit. 

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

společností, planetou Zemi. 
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Očekávané výstupy: 

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní 

potřeby, s drobnými pomůckami, nástroji, náčiním a materiálem a s jednoduchými 

hudebními nástroji) 

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

v případě potřeby hledat pomoc 

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

vhodně zformulovaných větách 

 vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 

 popsat situaci (skutečnou i podle obrázku) 

 chápat slovní vtip a humor 

 sledovat očima zleva doprava 

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

 nalézat nová řešení, nebo alternativu k běžným 

 zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 

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

 vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci “ne“ v situacích, které to vyžadují, odmítnout se podílet 

na nedovolených či zakázaných činnostech 

 uvědomovat si své možnosti a limity, vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její 

dokončení 

 být citlivý ve vztahu k živým bytostem, přírodě i věcem 

 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 

 dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, 

v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

 uvědomovat si, že všichni lidi respektují pravidla chování, že se mohou chovat 

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

společensky nevhodné chování 

 zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, knihami, hračkami, penězi 

 zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí výtvarných 

technik 

 vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat 

základní hudební dovednosti vokální i instrumentální 

 osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které je 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 

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

jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí 
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Vzdělávací nabídka: 

 lokomoční, pohybové a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti) 

 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, 

materiálem 

 činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým využitím 

 příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů 

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

činnosti 

 samostatný slovní projev na určité téma 

 prohlížení a „čtení“ knížek 

 činnosti a příležitosti seznamující děti s různými vzdělávacími prostředky 

 záměrné pozorování objektů a předmětů, určování a pojmenování jejich vlastností, 

charakteristických znaků a funkcí 

 konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání) 

 seznámit děti s jarními tradicemi a Velikonocemi 

 estetické a tvůrčí aktivity 

 hry na téma rodiny a přátelství 

 aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi 

 činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije 

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

 tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, 

dramatické apod., podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i 

vyjadřování, tříbení vkusu 

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

mateřskou školu 

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

chránit, využívání praktických ukázek varující dítě před nebezpečím 

 hry a aktivity na téma dopravy, cvičení běžného chování v dopravních situacích, 

kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých 

dalších situacích, které mohou nastat 

 práce s literárními texty, s obrázkovým materiálem, využívání encyklopedií 

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

k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice 

 smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní 

činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní 

prostředí, školní zahradu a blízké okolí 
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IV. IB

POHÁDKOVÉ 
LÉTO

Letní louka a 
pole

Léto ťuká na 
vrátka

Svátek slaví 
všechny děti,

děti světa

Tajemství 
lesa

Co najdeme ve 
vesmíru

Mořský svět

Indiáni, indiáni, 
malované děti

S létem přišel zas, 
na prázdniny čas
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Charakteristika: 

V tomto bloku se schylujeme k cíli výchovného a vzdělávacího působení na děti, 

prožijeme spolu dovádění na dětském dnu a rozloučíme se s předškoláky. Než skončí školní 

rok, přespíme ve školce a povíme si, kam a čím pojedeme na prázdniny. O prázdninách budeme 

většinu času trávit při hrách a pohybu venku, budeme si užívat sluníčka a všeho, co nám léto 

nabízí. 

Hlavní cíle: 

Vytvořit povědomí o mezilidských morálních hodnotách. Radostně prožívat oslavy dne 

dětí, posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním dětem. Navazovat nová dětská 

přátelství. Poskytovat dětem prostor pro využití vlastních spontánních nápadů. 

Dílčí cíle: 

 Dítě a jeho tělo 

Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování v oblasti hrubé i jemné motoriky. 

 Dítě a jeho psychika 

Rozvoj schopnosti sebeovládání. Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností 

verbálních i neverbálních. Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj 

a kultivace představivosti a fantazie. 

 Dítě a ten druhý 

Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností, verbálních i neverbálních. 

Posilování a tvoření prosociálních vztahů a postojů. 

 Dítě a společnost 

Vytváření základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte. 

 Dítě a svět 

Poznávání jiných kultur, národností a ras. 

Očekávané výstupy: 

 zachovávat správné držení těla, vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a 

přizpůsobit jej podle pokynu 

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

běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 

 porozumět slyšenému, sledovat a vyprávět příběh, pohádku, utvořit jednoduchý rým 

 postupovat a učit se podle pokynů 

 rozhodovat o svých činnostech 

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

a přizpůsobovat jim své chování 

 zorganizovat hru 

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

chování 
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 respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné 

povinnosti 

 chápat, že všechny děti mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, 

respektive osobnostní odlišnosti jsou přirozené 

 respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit 

si úkol s jiným dítětem 

 bránit se projevům násilí jiného dítěte 

 chovat se obezřetně při setkání s cizími dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě 

potřeby požádat druhého o pomoc 

 chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé 

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

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

 vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a 

různorodý – jak svět přírody, tak lidí 

 porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se běžně 

proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole 

Vzdělávací nabídka: 

 zdravotně zaměřené činnosti 

 činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí 

 vyprávění toho, co dítě slyšelo, nebo shlédlo 

 motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností 

 smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, 

zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti 

 hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti 

 cvičení organizačních dovedností 

 sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte 

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

 různorodé společenské hry a skupinové aktivity 

 aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost 

kultur 

 praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se 

kterými se dítě běžně setkává 

 výlety do okolí a přírody s využitím her a předem určeného cíle 

 rekreační hry a činnosti 
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6.3 Třídní vzdělávací program 

Učitelky v každé třídě vytváří třídní vzdělávací program formou týdenních plánů, které 

jsou v souladu se ŠVP a individuálními zvláštnostmi dětí tak, že rozpracovávají jednotlivá 

podtémata, ve kterých si určí konkrétní záměry a očekávané výstupy pro danou 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 konkrétními 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 mělo na konci předškolního vzdělávání zpravidla dokázat. 

Učitelky se snaží dodržovat vlastnosti očekávaných výstupů, kterými jsou:  

 komplexnost – očekáváné výstupy učitelka projektuje tak, aby rozvíjela všechny oblasti 

osobnosti dítěte; 

 konzistentnost – učitelka vychází z pedagogické zásady učení od nejjednoduššího ke 

složitějšímu, od konkrétního k obecnému; 

 kontrolovatelnost – pokroky dětí učitelky hodnotí v kontrolovatelné podobě, nikoliv 

obecně; 

 přiměřenost – vzdělávací aktivity učitelky plánují tak, aby byly pro dítě náročné, ale 

současně dosažitelné. 

Učitelky při tvorbě podtémat zohledňují individuální potřeby daného dětského kolektivu. 

Je tak zachována individualita každé třídy. 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, mohou se, vyskytne-li se potřeba, 

průběžně dotvářet až při samotné realizaci či podle průběžné myšlenkové evaluace a dialogu 

mezi učitelkami. Cíle usměrňují učitele, ale nesvazují. U tematického plánování je ponechán 

prostor pro neplánovaná, aktuálně zařazovaná témata spontánního prožitkového učení. 

Obsah vzdělávací nabídky a časová posloupnost jednotlivých podtémat je zcela 

v kompetenci TVP dle potřeb jednotlivých tříd. TVP je otevřený dokument. 



47 

Nedílnou součástí je evaluační činnost učitelek. Po splnění týdenního plánu následuje 

jeho evaluace. Dále každé tři měsíce provádí učitelky evaluaci integrovaného bloku. Zamyslí 

se nad tím, do jaké míry se jim podařilo naplňovat hlavní cíle, které si stanovily, vyhodnotí, 

jaké poznatky, dovednosti, hodnoty či postoje děti získaly. Na základě evaluační činnosti si 

učitelky plánují další výchovnou práci, případně se k některým podtématům z integrovaného 

bloku vracejí, avšak s ohledem na koloběh roku. Učitelky v jednotlivých třídách vzájemně 

diskutují o výchovné práci – pracují společně, radí se, vytváří týmovou práci. 
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7 DOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY A PROJEKTY 

Na přání rodičů nabízíme dětem množství činností, které vedou zkušené lektorky. 

KROUŽKY 

Výuka angličtiny – probíhá nenásilnou formou hry, pod vedením zkušené lektorky. Opět 

jednou týdně, v odpoledních hodinách. 

Logopedie – již pátým rokem spolupracujeme s klinickou logopedkou Mgr. Evou 

Kolesovou. V rámci logopedické prevence se zaměřujeme na děti s vadami řeči.  

Plavání – zpravidla probíhá v období duben až červen, v plaveckém bazénu Neratovice, 

pod vedením zkušených lektorek z plavecké školy. Je určen předškolním dětem. Plavání je 

zaměřeno především na otužování dětí, rozvoj pohybových dovedností a rozvíjení kladného 

vztahu k vodě. 

Škola v přírodě – od školního roku 2017/2018 naše škola pravidelně vyjíždí v jarním 

období na ozdravný pobyt do přírody. 

PROJEKTY 

Celé Česko čte dětem – chceme vytvářet pozitivní vztah dětí ke knihám, vzbuzovat 

zájem o prohlížení a „čtení“ knih, a proto jsme se zapojili do celostátní kampaně Celé Česko 

čte dětem. Ve třídách jsme vytvořili podnětné čtenářské koutky pro děti. V těchto koutcích si 

mohou děti nejen prohlížet knihy, ale také zahrát loutkové divadlo nebo deskové hry. V rámci 

této kampaně jsme si vytvořili projekt Křeslo pro hosta, který umožňuje babičkám, dědečkům, 

maminkám, tatínkům či sourozencům přijít do naší mateřské školy nejen předčítat z knih, ale 

také volně vyprávět a vymýšlet pohádky. Zváni jsou všichni, co chtějí přispět ke čtenářské 

pregramotnosti našich dětí v mateřské škole. Projekt nám zaštiťuje PhDr. Veronika  

Laufková, PhD. – odbornice z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. 

Recyklohraní – do tohoto projektu jsme se zapojili proto, že chceme naučit děti, jak se 

chovat k přírodě a jak správně recyklovat odpad. V naší MŠ máme box na použité baterie, 

elektrozařízení a tonery do tiskáren. Za nasbírané věci získáme body, za které si potom budeme 

moct objednat zajímavé hračky, hry, knihy, pomůcky apod. 
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Zdravá pětka – zdravý životní styl a zdravé stravovací návyky získáváme díky 

celorepublikovému vzdělávacímu programu Zdravá pětka. Zábavnou a interaktivní formou nás 

lektorka Zdravé 5 seznamuje se zásadami zdravého stravování. Díky nadačnímu fondu Albert 

je tento vzdělávací program poskytován zdarma. 

Medvídek Nivea – jedná se o integrační vzdělávací program pro děti předškolního věku 

a děti s odloženou školní docházkou. 
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8 EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY 

V evaluačním procesu průběžně vyhodnocujeme vzdělávací činnost, situaci a podmínky 

vzdělávání uvnitř mateřské školy. Hodnocení nám slouží jako prostředek k hledání optimálních 

cest vzdělávání jednotlivých dětí, odehrává se v několika na sebe navazujících a opakujících se 

fázích. 

Zásady: 

Důležitou zásadou je zachování tří postupných, stále se opakujících kroků, které je 

vhodné realizovat ve spolupráci s kolegyní, pedagogickým kolektivem, ale částečně i s dětmi 

a rodiči. 

 Naučit se uvědomovat si nedostatky. 

 Odhalení a konkrétní pojmenování příčin – proč tomu tak je. 

 Zvolení nových, účinnějších postupů – ty je nutno zpětně ověřovat a následně 

vyhodnocovat. 

 Vyhodnocení kompetencí – zjištění výsledků u dětí je prováděno denně myšlenkově, 

slovně konzultacemi obou učitelek na třídě, písemným týdenním zhodnocením plánu, 

formou porad, konzultací s rodiči a kolegyněmi, hospitacemi ředitelky a následném 

rozhovoru, hodnocení využívat pro další plánování. 

 Písemná evaluace je prováděna do záznamů o dítěti v oblasti základních dovedností 

a poznatků – poznávání barev, výslovnost, sebeobsluha, základní osobní  

dovednosti – pedagogická diagnostika, problémy, individuální posun dítěte kupředu dle 

svých možností, zápisy provádí učitelka, průběžně, příp. při jakékoliv změně u dítěte. 

Evaluace v mateřské škole: 

1. Vnější evaluace - názory rodičů, názory vedení školy a pedagogů 

 - zřizovatel, Krajský úřad školské poradenské zařízení 

 - Česká školní inspekce, hygienická stanice, další veřejnost 

2. Na úrovni školy - vlastní hodnocení školy 

 - hospitace pedagogů – ředitelka/učitelka, učitelka/učitelka 

 - kontrola práce personálu 
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 - hodnocení ŠVP, TVP, soulad s RVP PV 

 - hodnocení pedagogů na základě autoevaluace 

 - hodnocení spolupráce s ostatními subjekty 

 - písemné záznamy z pedagogických a provozních porad 

 - průběžné hodnocení podmínek školy, zápisy, objednávky, školení 

 - školení BOZ, revize 

3. Na úrovni třídy - diagnostika třídy, hodnocení TVP 

 - sebereflexe učitelů 

 - vyhodnocování individuálního vývoje dítěte, IVP, PLPP 

 - portfolio dítěte 

 - úroveň výzdoby školy, nástěnky, jednání s rodiči 

Četnost vnitřní evaluace: 

Výchovně vzdělávací práce 

a) zhodnocení výchovně vzdělávací práce, informace o dětech 

 Časová frekvence – denně 

 Forma – ústně 

 Zodpovídá – učitelé na třídě 

b)  evaluace týdenních témat 

 Časová frekvence – týdně 

 Forma – písemně 

 Zodpovídá – učitelé na třídě 

c) evaluace IB 

 Časová frekvence – čtvrtletně 

 Forma – písemně 

 Zodpovídá – učitelky na třídě 

d) evaluace ŠVP PV 

 Časová frekvence – ročně 

 Forma – písemně 

 Zodpovídá – pedagogové MŠ 
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e) záznam BOZ, předání TK ke kontrole ředitelce 

 Časová frekvence – zápis BOZ průběžně, kontrola třídní knihy čtvrtletně 

 Forma – BOZ písemně do třídní knihy, její předání ředitelce ke kontrole 

 Zodpovídá – učitelky na třídě 

f) individuální záznamy o dětech vyžadující zvláštní péči, IVP, OŠD, PLPP 

 Časová frekvence – průběžně, při aktuálních změnách 

 Forma – písemný arch 

 Zodpovídá – učitelky na třídě 

g) podmínky vzdělávání 

 Časová frekvence – průběžně, dle potřeby 

 Forma – rozhovory, pozorování 

 Zodpovídá – učitelé dle zadání 

h) hospitace ředitelky u pedagogů 

 Časová frekvence – dle plánu hospitací 

 Forma – písemný záznam, rozhovor 

i) vzájemné hospitace pedagogických pracovnic, zejména před akcí pro rodiče, veřejnost 

 Časová frekvence – dle potřeby, průběžně 

j) pedagogické a provozní porady 

 Časová frekvence – dle aktuální potřeby 

 Forma – písemný záznam, konzultace, rozhovory 

Provozní a věcné podmínky školy a vzdělávání 

a) vlastní hodnocení školy 

 Časová frekvence – při zásadních změnách, průběžně 

 Forma – ankety, rozhovory 

 Zodpovídá – všichni pracovníci školy 

b) kultura, klima školy 

 Časová frekvence – průběžně 

 Forma – ankety, rozhovory, 

 Zodpovídá – všichni pracovníci školy 
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Názory, připomínky, náměty rodičovské veřejnosti 

a) v souvislosti s přijetím nových dětí 

 při třídní schůzce, ankety, pohovory s rodiči 

b) cyklické zjišťování názorů, připomínek námětů 

 průběžně 

Vnější evaluace mateřské školy 

Hodnotiteli jsou: 

a) Rodiče – hodnotí nejčastěji ústně, příp. formou anonymních dotazníků, předmětem 

hodnocení je zejména informovanost rodičů, vzájemné rozhovory při každodenním 

styku, při společných školních akcích 

b) Zřizovatel, odborná veřejnost, ostatní veřejnost – zejména vzájemná spolupráce, 

celková úroveň školy 

c) Učitelé a ostatní zaměstnanci školy – hodnotí převážně ústně připravenost a pokroky 

jednotlivců, oblast spolupráce mateřské školy se ZŠ. Ze závěrů vyvozujeme důsledky a 

opatření, které vedou k optimalizaci a zkvalitňování práce mateřské školy. 


