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1. Identifikační údaje o mateřské škole 

 

 

Předškolní zařízení FOX CREATIVE  s. r. o., (MŠ LI.ŠKA, Litvínovská školka) bylo založeno společností  

FOX CREATIVE s.r.o.  v roce 2013,  je právnickou osobou v souladu s ustanovením obchodního zákoníku   

a řádně zapsáno ve školském rejstříku dne 13. 2. 2014 pod čj. 2451/SMT/2013/5. 

 

 

Název školy:                               FOX CREATIVE  s. r. o. 

Sídlo:                                      Masarykovo náměstí 41, Litvínov 436 01 

Identifikační číslo:     247 294 77 

Telefon:                 tel. Ředitelka MŠ - 724 243 019, tel. MŠ – 774 214 685 

Ředitelka:                           Mgr. Dagmar Coubalová 

Předškolní zařízení:  LI.ŠKA, Litvínovská školka  

Název ŠVP pro PV:  “Školka plná her a zábavy” 

Zpracovatel ŠVP:     Mgr. Dagmar Coubalová 

ŠVP zpracován podle:  RVP pro předškolní vzdělávání – září 2021 

Zřizovatel:                                  FOX CREATIVE  s. r. o. 

Právní forma:               společnost s ručením omezeným 

Datum vzniku společnosti:  07. 10. 2013 

E- mail:                                       dagmar.coubalova@centrum.cz 

WWW                                         www.msliska.cz 

Kapacita:                     25 

Typ zařízení:  jednotřídní  

Počet pedagog.  pracovníků:     1 + 2 (ředitelka + učitelky MŠ, resp. chůvy-asistentky)                                                         

Počet provoz. zaměstnanců: 1      

Počet tříd:    1 

Provozní doba:    7,00 hod. – 15,30 hod. 

Číslo jednací:   1/2014/FC-MŠ/ŠVP 

Platnost dokumentu:   1. září 2021 – 31. srpen 2024 

Aktualizace ze dne:  1. září 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:msboruvka@seznam.cz
http://www.msliska.cz/
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2.   Obecná charakteristika školy – věcné podmínky 

Mateřská škola se nachází v centru města Litvínova. Prostory školky, které jsou po rekonstrukci, se nachází 

v prvním patře budovy.  

hlavní herna     pro pohybové aktivity dle RVP,  hry, volné aktivity, práce u kulatého stolu 

jídelna     stolování, využívaná dale na pracovní a výtvarné činnosti 

ložnice    pro odpolední spánek, klidové aktivity, v případě potřeby další herna 

šatna       převlékání a odkládání ošacení, obuvi 

 terasa      venkovní pobyt při extrémním počasí 

Další prostory tvoří sociální zařízení pro děti a zaměstnance, výdejna stravy, sklad pomůcek, čistících 

prostředků a technická místnost. Podlahy v prostoru školy jsou  pokryty dlažbou, částečně v dětské herně, 

v šatně  a v ložnici je koberec. Sociální zařízení je zcela nové, je vybaveno dětskými záchody a umyvadly. 

V koupelně je sprchový kout. Školka je vybavena vhodným nábytkem, hračkami, hrami, knihami a didak-

tickými pomůckami, které jsou dětem stále k dispozici. Přes halu je přímý vstup na venkovní terasu krytou 

umělým trávníkem a dlažbou. 

 

2.1. Filozofie  mateřské školy  

Jsme mateřská škola rodinného typu, s menším počtem dětí, proto se můžeme věnovat každému z dětí 

individuálně a co nejlépe je tak připravit k prvním samostatným krůčkům následujícím po odchodu dítěte 

z mateřské školy. Cílem práce nás všech je ve spolupráci s rodiči rozvíjet děti v samostatné a zdravě 

sebevědomé jedince. Chceme položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem, každému individuálně 

podle jeho zájmů, schopností, možností, potřeb a dovedností. Vzdělávání a činnosti dětí zakládáme na jejich 

prožitcích, vycházejících ze samostatné činnosti a individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby 

objevovat. Děti mají možnost projevovat se, bavit se a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. 

  

Zaměření mateřské školy:  

Vytvářet pro děti, učitelky i rodiče atmosféru bezpečí, důvěry, vzájemného porozumění a spolupráce 

individuálně pracujeme s každým dítětem dle jeho potřeb, dovedností a schopností  

úzce spolupracujeme s rodinou (každodenní kontakt s rodič nebo zákonnými zástupci) 

zapojujeme co nejvíce  pohybových aktivit  

zajišťujeme volnost různých spontánních i řízených činností a odpočinku 

denně se učíme pravidlům slušného chování, stolování, hygieně 

dbáme na klidné, přirozené přechody mezi činnostmi 

zabezpečujeme dostatečnou délku pobytu venku (dle počasí) 

využíváme skupinové i individuální práce s dětmi, učíme se experimentováním, vlastním prožitkem,    

zařazujeme výtvarné a pracovní činnosti 

Dále nabízíme: 

denní pohybové cvičení (prolézací dráhy,  tanec) 

řečovou výchovu 

celodenní stravování - zaměření na ovoce a zeleninu 

pravidelná četba  pohádek  

portfolia výrobků dětí 

 

Usilujeme o spojení potřeby volnosti a řádu, který je nezbytný pro zdravý vývoj dítěte předškolního věku. 

Snažíme se u dětí rozvíjet sebedůvěru a samostatnost. Učíme je naslouchat jiným, vyjadřovat, co cítí, formu-
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lovat své myšlenky. Vedeme je ke vzájemné spolupráci. Máme společně s dětmi stanovená pravidla chování, 

která usnadňují vzájemné soužití s vrstevníky a učíme se i samostatně zhodnotit, co je správné a co ne. 

 

2.2. Spolupráce  mateřské školy: 

 

Rodiče 

MŠ spolupracuje s rodinou na základě vzájemné tolerance, partnerství a otevřenosti. Bere v úvahu 

sociální prostředí, ve kterém dítě žije, případně sleduje a kompenzuje nežádoucí vliv okolí na dítě 

MŠ vede rodiče k účasti na životě školy (kulturní akce v MŠ i mimo ni, sportovní akce, kroužky). 

V průběhu celého školního roku se mohou rodiče průběžně informovat o výchově a vzdělávání dětí, 

rodiče denně dostávají slovní informace, upozorňujeme na problémy se školní zralostí, vadou 

výslovnosti, doporučujeme odborná vyšetření. 

Místa v okolí MŠ 

Procházky s pozorováním a hrami na vhodných místech blízkosti MŠ (dětská hřiště, zámecký park s 

dětským hřištěm, Voigtovy sady s dětským hřištěm, ZOO koutek nádraží) 

Městská knihovna, Litvínovský zámek Valdštejnů, dětská hernička Sokolovna 

Zdravotnická zařízení 

Pedagogicko – psychologická poradna (PPP) 

Speciální pedagogické centrum (SPC) 

Úprava podmínek a harmonogram zlepšování: 

Pravidelná obnova hraček, her, knížek. Likvidace oškozeného vybavení.  

V období volna - sanitární dny - obnova nátěrů stěn.  

Pro zvýšení bezpečnosti zajistit s majitelem objektu možnost instalace kamerového systému. 

 

3.   Podmínky vzdělávání 

 

Tyto podmínky jsou zpracovány se zřetelem k těm podmínkám, které je třeba v rámci zajištění zdraví a 

bezpečnosti dětí a efektivního vzdělávání zachovat, upravit, zlepšit či vytvořit. 

 

3.1. Věcné vybavení 

 

Třída je prostorná, světlá. Dostupnost hraček, s možností jejich výběru, je přizpůsobena výšce a věku dětí. 

V herně jsou koutky, které děti inspirují k tvořivým hrám.  Mají zde dostatek prostoru pro svou hru a vlastní 

pohyb. Ke hrám mohou děti využívat plyšové hračky, panenky, zvířátka, námětové hračky, hračky 

k procvičení jemné motoriky, kreativní a tvořivé hračky, stolní hry, interaktivní hračky, magnetické 

skládanky, stavebnice, auta, vozítka a kočárky, kuchyňka, nářadí, kolejiště, knihy, míče . . . K výtvarným 

činnostem je využívána prostřední místnost, která zároveň slouží jako jídelna (dlažba na podlaze). Pro 

klidové činnosti a sledování televize je využívána “hajárna” (prostorná, vybavena kobercem, TV).  

 

3. 2. Životospráva dětí 

 

Strava 

Dětem je poskytována plnohodnotná, vyvážená, domácí strava dle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním 

stravování, (zaměřeno na ovoce a zeleninu). Učíme děti samostatnosti, sebeobslužnosti, čistotě, aby jedly 

s chutí, neošklíbaly se nad jídlem, aby vše alespoň ochutnaly (zásady správného stolování a zdravé 

životosprávy). Jsou respektována pravidla časových rozvrhů jídel – tříhodinové intervaly. 

Pitný režim 

Nápoje pro děti se připravují vždy z čerstvé - ovocné čaje, ovocné nápoje z koncentrátů, včetně čisté vody, 

doplňkem jsou mléčné nápoje (mléko, bílá káva, kakao, koktejly), jsou k dispozici celý den a mohou se napít 
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kdykoliv mají potřebu (starší děti samy, mladší s dopomocí). Učitelky děti nabádají k dostatečnému přísunu 

pitného režimu. 

 

 

Pohyb 

Cvičíme denně podle hudby, pohyb zapojujeme do písniček, spojujeme ho s rytmizací. Soutěžíme ve 

zdatnosti, skáčeme, běháme,  plazíme se, apod. Využíváme prolézacích prvků (tunely, domeček). Všímáme 

si zlozvyků dětí, nenásilnou formou je odstraňujeme (špatné držení těla při pohybu, při sezení...). 

K protahování a nácviku uvolnění používáme velký overbal.  

 

3. 3. Psychosociální podmínky 

 

Plně respektujeme zájmy a požadavky dětí i rodičů a každému se věnujeme individuálně (umožňuje nižší 

počet dětí). Denní režim je pružný, vychází z potřeb dětí. Do žádných činností nejsou děti nuceny, ale 

vhodnou motivací se snažíme zapojit co nejvíce jedinců. Kvalifikovaní pedagogové respektují potřeby dětí a 

snaží se tak vždy navodit u dětí pocit radosti, pohody a bezpečí.  

 

Snažíme se, aby se všichni příchozí cítili v naší MŠ dobře a spokojeně. U nově nastupujících dětí mají rodiče 

možnost postupně prodlužovat dobu pobytu dítěte v kolektivu tak, aby adaptační období nebylo 

traumatizující, ale aby si dítě postupně zvyklo na novou situaci, kamarády a učitelky. 

Na začátku školního roku bývají přítomny učitelky podle potřeby, aby situace při příjmu dětí nebyla 

chaotická a děti i rodiče nestresovala. 

 

Snažíme se respektovat individuální, vývojové i obecně lidské potřeby dětí – klid, relaxaci, nenásilné jednání 

(hlavně u nových dětí) – učitelka vychází z konkrétní denní situace. Dětem se dostává jasných a 

srozumitelných pokynů. 

 

Děti jsou seznámeny s pravidly pro pohyb ve třídě, po budově, na školní zahradě a snažíme se o jejich 

dodržování. Pedagogický způsob vedení dětí je podporující, vstřícný a je vyloučeno jakékoliv manipulování 

s dítětem. Dále vedeme děti k poznání, že se mohou sami rozhodovat, ale také za své rozhodnutí nesou 

zodpovědnost. Podporujeme zdravé sebevědomí dětí povzbuzením, pozitivním oceněním a vyhodnocujeme 

konkrétní situace. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno. 

 

Úprava podmínek a harmonogram zlepšování: 

 Analýza organizace a režimu dne s ohledem na potřeby dětí (zejména pravidelnost, dostatek času na 

realizaci plánovaných činností, dostatečný odpočinek) – průběžně 

       -     Doplnit věcné, materiální a organizační prostředí s důrazem na bezpečnost a s přiměřeným 

              množstvím podnětů. 

 

3. 4. Specifika předškolního vzdělávání 

 

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, 

aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou 

(kompetentní, způsobilou) zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, 

které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy), a zároveň i 

ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají. Instituce poskytující předškolní vzdělávání, resp. jejich učitelé, 

sledují při své práci tyto rámcové cíle (záměry):  

 

- rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání  

- osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost  

- získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 
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Tyto rámcové cíle vyjadřují základní orientaci pro předškolní vzdělávání i každodenní práci učitele. Je třeba 

je vnímat tak, že pokud jsou naplňovány, směřuje vzdělávání k utváření základů klíčových kompetencí, 

neboť zasahuje-li vzdělávání zároveň oblast poznatků, hodnot a postojů, získává dítě dovednosti mnoho-

strannější, dokonalejší a prakticky využitelnější. To je třeba mít na zřeteli nejen při tvorbě ŠVP, ale zejména 

ve vzdělávacím procesu samém. Učitel postupuje s plným vědomím, že tyto cíle jsou svým způsobem 

univerzální, přirozené a všudypřítomné. Znamená to, že nejen při činnostech plánovaných, ale při 

nejrůznějších spontánních činnostech, situacích za různých okolností působí učitel na dítě ve shodě se všemi 

rámcovými cíli a že svým chováním, jednáním a svými postoji dítě ovlivňuje. Má na zřeteli, že tak může 

záměrné naplňování těchto cílů podporovat a že tomu zároveň také může – třeba i bezděčně – naopak bránit.  

 

3. 5. Povinné předškolní vzdělávání dětí od 5 let 

 

 Od počátku školního roku, který nsleduje po dni, kdy dítě dosáhne páteho roku věku, do zahájení 

povinné školní docházky dítěte je předškolní vzdělávání povinné 

 Povinnost předškolního vzdělávání – povinnosti rodičů: 

Zákonný zástupce má povinnost přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání v místě trvalého bydliště, pokud 

zákonný zástupce nezvolí pro své dítě jiné předškolní zařízení nebo jiný způsob povinného předškolního 

vzdělávání. Nesplnění této povinnosti je přestupkem podle § 182a školského zákona a zákonný zástupce se 

vystavuje postihu 

 Forma povinného předškolního vzdělávání: 

Předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Děti jsou povinny se 

vzdělávat minimálně 4 hodiny denně. V naší MŠ jsou tyto hodiny stanoveny v době od 8.00 do 12.00 hodin. 

Povinnost se nevztahuje na období školních prázdnin v základních a středních školách.  

 Omlouvání neúčasti ze vzdělávání 

Způsob pro uvolňování a omlouvání dětí stanovuje Školní řád. Ředitelka MŠ je oprávněna požadovat 

doložení důvodů nepřítomnosti dítěte.  

 Jiný způsob plnění předškolního vzdělávání: 

 

Individuální vzdělávání 

 

Tuto formu vzdělávání může zákonný zástupce zvolit v odůvodněných případech. Individuální vzdělávání se 

uskutečňuje bez pravidelné denní docházky do MŠ. Pokud má být dítě individuálně vzděláváno převážnou 

část školního roku, musí tuto skutečnost zákonný zástupce oznámit nejpozději 3 měsíce před počátkem 

školního roku. V průběhu školního roku může být individuální vzdělávání zahájeno nejdříve dnem, kdy je 

oznámení zákonného zástupce doručeno ředitelce škloky.  

 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat tyto údaje: 

 jméno a příjmení 

 rodné číslo  

 místo trvalého pobytu 

 období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno 

 důvody pro individuální vzdělávání 

 

Ředitelka školy doporučí zákonným zástupcům oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno, tyto oblasti 

vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, jsou to osnovy, podle kterých se 

děti ve školce vzdělávají. 

Úkolem MŠ je pak sledovat a ověrovat úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech 

rozvoje dítěte, doporučovat postupy při vzdělávání a zároveň určovat způsob a termín ověření. Jedná se  

o povinné ověření získaných znalostí a dovedností dítěte, které musí být uskutečněno v období od 3. do 4. 

měsíce od začátku školního roku. Zákonný zástupce bude s termíny seznámen. 
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Zákonní zástupci mají povinnost zajistit účast dítěte u ověření. Pokud tak neučiní ani v náhradním termínu, 

ředitelka musí ukončit individuální vzdělávání. Dále už nelze dítě individuálně vzdělávat a je zařazeno  

k pravidelné docházce do mateřské školy. 

 

 

3. 6. Vzdělávání dětí od 2 do 3 let     

 

Rámcové cíle a záměry vzdělávání obsažené v RVP PV, jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou do tří let. 

Přihlížíme na specifika, související s dosahovanou úrovní ve všech oblastech vývoje dítěte. Dvouleté dítě 

projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje, poznává všemi smysly. Vymezuje se vůči 

ostatním, osamostatňuje se, bývá silně egocentrické. Neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností  

a situacemi, které ji naplňují. V pohybových aktivitách je méně obratné. Proti starším dětem má výrazně 

méně zkušeností.  

Pro dvouleté dítě je zařazení do mateřské školy nejčastěji první sociální zkušeností mimo širší rodinu. 

Obvykle se projevuje silnější potřebou vazby na dospělou osobu. Poznává nové vzorce chování dospělých i 

vrstevníků, vymezuje si vlastní prostor, přijímá vymezené hranice a nové role. Učitel zastává velmi 

významnou pozici, stává se zástupcem rodiče, jistotou a oporou dítěte v běžném dění i v budování vztahů s 

vrstevníky.  

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 organizace se střídáním nabídky činností, 

trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové 

aktivity.  

 

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let  

 

Předškolní období je zásadní pro utváření celoživotních návyků, respektování pravidel a norem. Ve věku 

dvou let je dítě zpravidla připraveno tyto aspekty rozeznávat a přijímat. Pro děti od 2 let máme zajištěny 

podmínky, které reagují na vývojová specifika, individuální potřeby, zájmy a možnosti těchto dětí. Dítě ve 

věku od dvou do tří let má některé potřeby jiné nebo intenzivnější než děti starší. Potřebuje stálý pravidelný 

denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více 

individuální péče, srozumitelná pravidla.  

 

 - Jsme  vybaveni dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných  
  pro dvouleté děti 

 - Ve věkově heterogenní třídě jsou pro zajištění bezpečnosti jiným způsobem znepřístupněny  
  bezpečnost ohrožující předměty 

 - Ve třídě jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek.  

 - 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   

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

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

 - Vytváříme podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami a ve spolupráci 

  se zákonnými zástupci 

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

 - Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně 

 - Učitelka uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup 

 - V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, vedoucík oboustranné důvěře  

  a spolupráci s rodinou.  

 

3. 7. Vzdělávání dětí nadaných 
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Mateřská škola je povinna vytvářet ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky k 

co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné 

míře i pro vzdělávání dětí nadaných. V předškolním věku dítě prochází obdobím nerovnoměrného a 

skokového vývoje, mnohdy je těžké odlišit při identifikaci nadání dítěte od akcelerovaného vývoje v určité 

oblasti.  

Dítě, které vykazuje známky nadání, musí být dále podporováno. Vzdělávání dětí probíhá takovým 

způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání 

mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet. Mateřská škola je povinna zajistit realizaci 

všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v 

rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.  

 

3. 8. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

RVP PV vychází ve své základní koncepci z respektování individuálních potřeb a možností dítěte. Z toho 

důvodu je RVP PV základním východiskem i pro přípravu vzdělávacích programů pro děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami, ať už jsou tyto děti vzdělávány v běžné mateřské škole, či v mateřské škole zřízené 

podle § 16 odst. 9 školského zákona.  

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k 

uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných 

opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 

školského zákona. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola.  

 

Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními  
 
Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při vzdělávání dětí 

se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovo-

valo dětem, jejich potřebám i možnostem. Snahou pedagogů je – stejně jako ve vzdělávání dětí ostatních  

– 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 je třeba mít na zřeteli fakt, 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 individu-

ální možnosti a schopnosti. Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami učitel zahrnuje do 

svých vzdělávacích strategií podpůrná opatření. Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje mateřská škola. 

Od druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ po projednání se školou a zákonným 

zástupcem dítěte. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška 

č. 27/2016 Sb.  
 
Závazný rámec pro obsahové a organizační zabezpečení předškolního vzdělávání všech dětí vymezuje RVP 

PV, který je východiskem pro tvorbu ŠVP. Podle ŠVP se uskutečňuje vzdělávání všech dětí dané mateřské 

školy. Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP 

a pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP. PLPP zpraco-

vává škola samostatně, IVP zpracovává škola na základě doporučení ŠPZ.  

 
Podmínkou úspěšnosti předškolního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je nejen volba 

vhodných (potřebám dětí odpovídajících) vzdělávacích metod a prostředků, které jsou v souladu se stanove-

nými podpůrnými opatřeními, ale i uplatňování vysoce profesionálních postojů učitelů i ostatních pracovní-

ků, kteří se na péči o dítě a jeho vzdělávání podílejí. Rozvoj osobnosti dítěte s přiznanými podpůrnými opa-

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

svých možnostech primárně omezeno. Proto je nutné vytvořit podmínky pro jejich pozitivní přijetí. K tomu 

je nutné, mimo jiné, navázat úzkou spolupráci s rodiči všech dětí, citlivě s nimi komunikovat a předávat 

potřebné informace.  

 

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje učitel s dalšími odborníky, využívá 

služby školských poradenských zařízení.  

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními v mateřské škole: 
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Mateřská škola stanoví:  

 pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP 

 pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP 

 náplň předmětů speciálně pedagogické péče 

 zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami;  

 pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.).  

Potřebné zabezpečení pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními: 

 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 

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských školách zřízených podle § 16 odst. 9 

školského zákona se uskutečňuje na základě školních vzdělávacích programů upravených podle speciálních 

vzdělávacích potřeb dětí.  

Cíl vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - Posilovat a podporovat individuální schopnosti 

dětí, podporovat vzájemné vztahy a spolupráci dětí.  

 

3.9. Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

 

Za stejných podmínek, jako občané České republiky mají přístup ke vzdělávání a školským zlužbám také 

občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci. Cizinci ze zemí třetích států (mimo 

EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám v případě, že mají právo pobytu na území 

ČR na dobu delší, než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o 

udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany.  

 

Děti-cizinci a děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, potřebují podporu učitele 

mateřské školy při osvojování českého jazyka. Pokud rodiče sami neovládají český jazyk na úrovni rodilého 

mluvčího, nemohou své děti v poznávání českého jazyka přímo podpořit a děti se ocitají ve znevýhodněné 

pozici. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby dětem s nedosta-tečnou znalostí českého jazyka 

začala být poskytována jazyková podpora již od samotného nástupu do mateřské školy. Mateřské školy 

poskytují dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka jazykovou přípravu pro zajištění plynulého 

přechodu do základního vzdělávání. Zvláštní právní úprava platí pro mateřské školy, kde jsou alespoň čtyři 

cizinci v povinném předškolním vzdělávání v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání.  

 

Bude-li přijato k předškolnímu vzdělávání takové dítě, vznikne potřeba mimořádných postupů. 

Při práci v kolektivu je třeba mít na vědomí, že se v něm nacházejí i děti, které se český jazyk učí jako druhý 

jazyk. Uzpůsobí se tomu didaktické postupy. Formy cílené podpory dětí v osvojování českého jazyka: 

 samostatné čvičení českého jazyka s pracovními listy- denně 15 – 30 minut - děti v povinném 

předškolním vzdělávání (názvy osob, zvířat, věcí, činností) 

rozvíjení slovní zásoby – činnost v čase, podstatná jména, přídavná jména 

 konverzační hry – v rámci komunitního kroužku – průběžně během celého dne – děti mladší 

(zaměření na správnou výslovnost a ohývání slov 

 předčítání krátkých textů (pohádky, řákadla) s porozuměním, převyprávění vlastními slovy 

 při pobytu venku – popis reálnách situací   

 

V případě, že budou alespoň 4 cizinci v povinném předškolním vzdělávání, zřídí ředitelka mateřské školy 

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

ve skupině pro jazykovou přípravu bude probíhat denně. 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 újmu kvality jazykové přípravy (děti 

z málo podnětného prostředí sociálně slabších rodin, smíšené vztahy).  

 

Cíl jazykové přípravy - při přechodu na základní školu by děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka měly 

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

a dosáhnout školního úspěchu.  

 

Úprava podmínek a harmonogram lepšování: 

-    Průběžné sledování nových metod ve specifických směrech předškolního vzdělávání – internet, semináře, 

     pedagogická literatura – nové postupy zařadit do vlastní práce - průběžně 

-   Vytvářet podmínky umožňující integraci dětí se speciálními vzdělávacími potřebami - průběžně 

-   V případě potřeby zajistit potřebné pomůcky pro dítě se speciálními vzdělávacími potřebami  

 

4. Organizace chodu 

 

Ředitelka školy je povinna prokazatelně seznámit všechny zaměstnance s provozním a školním řádem MŠ, 

bezpečnostními a dalšími předpisy. Zaměstnanci svým podpisem potvrdí, že byli s jednotlivými předpisy, 

popř. jejich aktualizacemi seznámeni. 

Pravidelný řád a rytmus je dostatečně flexibilní, aby umožňoval přizpůsobení se potřebám a aktuální situaci 

v průběhu dne a podle toho reagovat na organizaci činností – např. neplánované činnosti MŠ, přivádění dětí 

později nebo vyzvedávání dříve po domluvě s učitelkou apod. 

- uspořádání dne není striktně předepsáno, je jen rámcové 

- pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělání 

- je dodržováno časové rozmezí příjmu potravy 

- dětem s nižší potřebou spánku je nabízena náhradní činnost (klidná a nerušící), u dětí 

předškolního věku se délka pobytu na lehátku zkracuje a jsou připravováni na školu 

- doba pobytu venku je organizována dle povětrnostních podmínek, v teplých měsících se čas 

pobytu venku posouvá  

- děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru a možnost v ní pokračovat 

- snažíme se, aby děti měly soukromí, možnost uchýlit se do klidného koutku 

- děti mají možnost účastnit se společných činností v malých i různě velkých skupinách 

- spojování dětí se občas nevyhneme, rodiče jsou s tím obeznámeni. 
 

4.1.  Řízení mateřské školy 

 

Povinnosti a pravomoci všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny. Pedagogický kolektiv pracuje jako tým, 

domlouvá se na společných aktivitách, ale každý má dostatek prostoru a pravomocí na realizaci vlastních 

nápadů a názorů. Ředitelka vypracovává ŠVP ve spolupráci s ostatními členy. Třídní vzdělávací program si 

vypracovávají učitelky samy a mohou ho konzultovat s ředitelkou. Ředitelka vyhodnocuje práci zaměstnanců 

a dále je motivuje. 

Kolektiv MŠ spolupracuje jako tým, společně se podílí na pedagogických činnostech, průběžně navrhuje 

nové možnosti pro aktivity dětí.  

Charakter třídy – heterogenní 

Malé a velké děti mají v průběhu dne oddělené nebo společné kooperující činnosti. 

 

Úprava podmínek a harmonogram zlepšování 

- průběžné hodnocení práce z organizačního hlediska, režimu dne a práce všech zaměstnanců 

- přizpůsobení se při mimořádných okolnostech – hledání alternativních možností 

- případné neúspěchy projednat, navhnout možnosti vedoucí ke zlepšení a zdárnému úspěchu (na poradách) 
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4. 2. Personální a pedagogické zajištění 

 

Pedagogové mají předepsanou odbornou kvalifikaci nebo si ji průběžně doplňují. Dále se vzdělávají 

samostudiem (VŠ, knihy, semináře, webové stránky, periodika....).  

 

Pracovní doba pedagogů je rozvržena tak, aby při všech činnostech byla zajištěna dostatečná pedagogická 

péče a dohled. Mají rozvrženou pracovní dobu na přímou a nepřímou pedagogickou činnost. Pedagogické 

pracovnice  jednají profesionálně, mají několikaleté zkušenosti práce s dětmi. Navzájem si pomáhají a snaží 

se dělat svou práci co nejlépe. V případě potřeby můžeme zajistit speciální psychologické, logopedické, 

motorické cvičení. 

 

 Ředitelka    Mgr. Dagmar Coubalová 

   Učitelka    Lenka Ašenbrylová 

Asistentka pedagoga - chůva                   Květoslava Havlíková 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 
- samostudium (VŠ, odborná literatura, webové stránky, periodika....).  

- účast na seminářích a vzdělávacích akcích dle aktuální nabídky 

 

Úprava podmínek a harmonogram zlepšování 

- zvyšování kvalifikace pedagogických pracovníků   

- průběžně - sledování nových metod ve specifických směrech předškolního vzdělávání – internet, semináře, 

  pedagogická literatura – nové postupy zařadit do vlastní práce 

 

4. 3. Spolúčast rodičů 

 

Pedagogičtí pracovníci komunikují s rodiči a zákonnými zástupci obvykle při předávaní dětí, kladou důraz 

na vzájemné toleranci, partnerství a otevřenosti. Rodiče se vedou k účasti a spolurozhodování na chodu 

školky i činnosti mimo ni (kulturní a sportovní akce, kroužky). Rodiče se do aktivit zapojují, společně 

přicházíme na nové nápady, jak dětem co nejvíce zpříjemnit a obohatit pobyt v MŠ. 

Rodiče jsou v průběhu školního roku pravidelně informováni i formou plakátků a zpráv na tabuli v šatně.  

S rodiči vedeme  průběžné dialogy o dětech a jejich potřebách, o výchově a vzdělávání dětí, poukazujeme na 

problémy se školní zralostí, vadou výslovnosti, doporučujeme postupy k odstranění nedostatků, případně 

odkazujeme na odborná vyšetření, poradny apod. O pokrocích se vzájemně informujeme. Od rodičů 

získáváme zpětné evaluační procesy. 

Další způsoby komunikace se zákonnými zástupci – skupina na WatsAppu, SMS – messenger apod. 

 

Spolupracovat s rodiči tak, aby na dítě byly kladeny podobné nároky podobným způsobem.  

Podporovat učitelky v dalším profesním rozvoji (samostidium, DVPP) 

 

5. Organizace vzdělávání 

 

Organizace se řídí platnými školskými předpisy a školním řádem. Předškolní vzdělávání probíhá v 

jednotřídním kolektivu. Zápis do mateřské školy probíhá podle potřeby MŠ. Děti jsou přijímány během 

školního roku (do naplnění stanovené kapacity 25 dětí). Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je 

v případě nutnosti zabezpečena speciálně pedagogická podpora, spolupráce s PPP a SPC. 

 



 13 

 

 

 

 

5. 1. Kritéria pro přijetí dětí do MŠ (věk od 2 let, řádné očkování) 

 

Dítě, které má v MŠ již sourozence 

Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky a děti s odkladem povinné školní 

docházky (§ 34 odst.4 zákona č.561/2004 Sb. Školský zákon) s místem trvalého pobytu na území ČR 

Ostatní – do naplnění maximální kapacity 25 dětí  

  

5. 2.  Vnitřní uspořádání školy 

 

Příchody a odchody  - dle dohody s ředitelkou (učitelkou) může rodič přivést dítě do SMŠ v jakémkoliv 

předem domluveném čase. Při odchodu ze MŠ je dítě předáno jen určité osobě, označené v evidenčním listu 

dítěte. Pokud dítě odchází po obědě, je čas odchodu stanoven na 12,15 hod., po odpoledním odpočinku 

mohou rodiče své děti vyzvedávat již od 14,30 hod.. Rodiče při předávání dítěte upozorní učitelku na změny 

ve zdravotním stavu dítěte. Rodiče omlouvají dítě den předem osobně nebo telefonicky, nejpozději do 13,00 

hod. (Předem známá absence). 

 

herna  – pro plánované aktivity dle RVP PV. 

Nábytek je přizpůsobený výšce dětí, dosáhnou na knihy, na hračky. K dispozici jsou různě náročné 

stavebnice, dětské ponky, nebo vybavená malá provizorní kuchyňka, kde si děti mohou hrát. Příjemný a 

vzhled tvoří světle zelený koberec. Zdi jsou vymalovány teplými barvami, dozdobeny výrobky dětí a 

nástěnkami. K dispozici je velká bílá magnetická tabule, kterou s dětmi využíváme k přirozenému rozvoji 

logického myšlení.  

 

Jídelna - pracovna – stolování, pracovní a výtvarné činnosti u stolečků 

Stolky a židličky přizpůsobené velikosti dětí. Na podlaze je dlažba, která se snadno udržuje v čistotě. Zde je 

také vybavení pro zajištění pitného režimu. 

 

Základní formy vzdělávání: 

Po celou dobu pobytu v mateřské škole je dítě komplexně vzděláváno a učitelka cíleně na něj působí a roz-

víjí jeho individuální potřeby. 

Vzdělávání rozlišujeme na řízenou a volnou formu ve výukových blocích, kde učitelka připraví dle denního 

tématu situaci, materiál, náčiní, … a snaží se děti spontánně zaujmout (převládají spontánní činnosti nad 

řízenými). Nenutí je. Výuku přenáší volnou formou i do jiného prostředí (na zahradě, na procházce, výletu). 

Mimo výukové bloky mají děti možnost volné hry, kde si samy volí formu, prostředky, hračky. Učitelka hru 

pozoruje, aby nikoho neohrožovala. Do hry vstupuje pouze jako spoluhráč nebo obohacuje hru o nápady. 

Hru nepřerušuje, pokud nejsou překračována pravidla. 
 

Základní zásady: 

- Úsměv a v pohodě 

- Vytvářet pravidla vzájemného soužití 

- Každé dítě je originál 

- Vzájemná tolerance a ohleduplnost 

- Podpora zdraví je naše povinnost 

- Všechno, s čím se v život setká, by dítě mělo objevit ve školce 

- Profesionální komunikace 

- Dítě potřebuje rituály 

- Informace rodičům 

- Rodičům sdělujeme především pozitiva, s negativy se „popereme“ samy! 
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Za velmi důležitou považujeme profesionálně vedenou komunikaci s dětmi s následujícími pravidly: 

 projevovat empatii 

 popisovat činnosti, situace (nehodnotit chování dětí – šikovný, hodný, zlobivý) – využít tzv. 

životních dovedností 

 vyjadřovat své pocity, používat JÁ výroku 

 vyvarovat se trestů, nahradit věcnou zpětnou vazbou 

 využívat pozitivní komunikaci (nepoužívat zápory…) 

       -     podporovat samostatnost dětí, možnost výběru a vrácení otázek 
 

5. 3. Organizace dne 

 

Denní režim je pružný a individuální, vzhledem k potřebám každého z dětí. Děti nejsou nuceny do žádné 

činnosti, ale jsou vhodnou a zábavnou formou motivovány.  Režim dne nastavuje časovou formu, podle které     

se řídíme, zejména kvůli stravování.  

Ostatní činnosti na sebe vzájemně navazují a prolínají se, vždy jsou přizpůsobeny potřebám dětí. Všechna 

témata jsou dětem blízká a jsou zaměřena na jejich vnímání, prožívání a chování. Využíváme spontánního a 

prožitkového učení, řízené a frontální činnosti.  

Denně zařazujeme společný úklid hraček, pomáhání druhému, pochválení práce druhého, učíme se základní 

pravidla slušného chování, stolování, dbáme na hygienu, zaměřujeme se na správné držení těla při pohybu i 

při sezení. 

Pokud nám to dovolí počasí, snažíme se většinu svého času trávit venku (vycházky do okolí, terasa ...).  

O klidné začlenění dětí do kolektivu se snažíme pomocí úzké spolupráce s rodiči, podáváme denně 

informace o průběhu pobytu dítěte ve školce, o nových poznatcích dítěte, jeho pocitech, radosti, o nových 

zkušenostech. Děti vedeme k samostatnosti a to při všech činnostech během dne, ale nezapomínáme 

dodržovat zásady bezpečnosti. Snažíme se být dětem vzorem a to nejen při slovním projevu, ale také 

v chování. 

 

Činnosti, při kterých je zajištěno souběžné působení dvou učitelů ve třídě 

komunitní kruh 

pohybové chvilky, zpěv, předčítání 

výtvarné a pracovní činnosti 

společné hry  

sebeobsluha, hygiena, stolování 

vycházky    

 

Předškolní vzdělávání dětí v základním denním režimu 

    07,00 – 08,15 příchod dětí do MŠ a předávání pedagogickým pracovnicím do třídy,  

   spontánní + motivační hry 

    08,15 – 09,00  osobní hygiena, svačina 

    09,00 – 09,30   individuální a skupinové činností dle ŠVP 

    09,30 – 10,00   pohybové cvičení, činnosti řízené pedagogickými pracovníky, osobní hygiena 

    10,00 - 11,30    pobyt venku (dle povětrnostních podmínek), osobní hygiena 

    11,30 – 12,30 osobní hygiena, oběd, (odchod dětí z MŠ po obědě), ukládání dětí ke spánku 

    12,00 – 14,00  spánek dětí, odpočinek dětí s menší potřebou spánku - klidové činnosti 

    14,00 – 14,30  osobní hygiena, odpolední svačina 

    14,30 – 15,30  volné činnosti a hry, skupinové činnosti, popř.  pobyt venku (terasa), průběžný  

   odchod dětí z MŠ 

 

Denní režim je vždy možné flexibilně přizpůsobit potřebám dětí, povětrnostním podmínkám a dalším 

okolnostem. 
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V průběhu celého dne dochází k dodržování základních hygienických návyků, pitného režimu  

a rozvoje sebeobsluhy. 
 

 

 

Stravování 
Učitelka dohlíží na společné stravování dětí při obědě a svačinách. Snaží se je naučit zdravě jíst, 

sebeobsloužit se, správné stolování a ohleduplnosti k druhým. Ochutnají jídla, která nejsou v jeho rodině 

obvyklá. Děti se do jídla nenutí, ale motivují k ochutnání. Při dlouhodobém odmítání informuje rodiče. 

  

Odpočinek a hygiena 
Dítě si v mateřské škole upevňuje a postupně zdokonaluje hygienické návyky (čištění zubů, sebeobsluha na 

toaletě, mytí rukou). Paní učitelka dohlíží na správné postupy. Po obědě a osobní hygieně je čas odpočinku. 

Pro správnou regeneraci sil musí být místnost předem vyvětrána a se správnou teplotou. Dítě se učí 

soustředit při poslechu pohádky, zpracovávat informace. Dětem s nižší potřebou spánku je nabídnuta jiná 

klidová činnost. Předškoláci si zdokonalují grafomotoriku nebo jiné činnosti. 

 

Nepravidelné činnosti 
Při příležitostných akcích MŠ (besídky, návštěvy divadla, výstavy na zámku, výlety do ZOO koutku aj.) jsou 

rodiče včas informováni. Je zajištěna bezpečnost dětí a dopředu stanovena dozorující učitelka.  

Dochází k zpestření dění v MŠ, k propojování s vnějším světem a přírodou, děti získávají kulturní zážitky. 

 

Pobyt venku 
Děti mají dostatek volného pohybu na čerstvém vzduchu na vycházkách. Vycházky jsou využívány k 

pozorování okolí, sledování změn v přírodě a dalšího vzdělávání - bezpečnost dopravy, poznávat své město, 

…Využíváme též dětská hřiště v parku a ve Voigtových sadech.  

Na vycházky mimo MŠ dle vyhlášky č. 14 dohlíží jeden pedagog na maximálně 20 dětí, přičemž každé 2 leté 

dítě snižuje počet dětí o 2. 
 
Opatření při pobytu venku:  

- při pobytu dětí mimo území MŠ odpovídá jeden pedagog za bezpečnost max. 20 dětí smyslově, 

  tělesně a duševně  zdravých dětí starších 2 let.  

 - při pobytu dětí na dětském hřišti nedovolí učitelky dětem bez dozoru na průlezky, houpačky ani 

  jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu 

 - při vycházkách se děti učí chodit ve dvojicích tak, aby učitelka zajistila jejich bezpečnou chůzi, 

  chodí po chodníku 

 - učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, děti nosí reflexní vesty v první a poslední v řadě 

Opatření při úrazu: 

- všichni zaměstnanci jsou povinni poskytnout první pomoc při jakémkoliv úrazu, popř. zavolají 

  lékařskou pomoc 

 - učitelky jsou povinny informovat okamžitě ředitelku a zákonného zástupce zraněného dítěte 

 - rodiči je dítě předáno vždy ošetřené, popř. s lékařským potvrzením 

 - úraz musí být  zapsán do knihy úrazů 
 

Dbát na aktuální  

- informace rodičům při předávání dítěte 

- informace na nástěnkách v šatně, obnovu dětských prací 

 

5. 4.  Distanční vzdělávání 

 

MŠ LI.ŠKA poskytuje vzdělávání distančním způsobem,  je-li v důsledku krizových nebo mimořádných 

opatření (např. mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením – nařízení vlády apod. nebo z důvodu 

nařízení karantény) znemožněna osobní přítomnost dětí s povinným předškolním vzděláváním v MŠ.  

Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distanční. Doporučuje se, pokud to organizační možnosti 

školy dovolí, udržovat alespoň částečně distanční vzdělávání i ostatních dětí a to na základě jejich 

dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.  
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Zákonným zástupcům bude distanční výuka dětí nabízena prostřednictvím e-mailů, aplikace WhatsApp, 

SMS zpráv a to včetně aktivit a pracovních úkolů. 

 

 

 

 

6. Charakteristika vzdělávacího programu a cíle vzdělávání 
 

Předškolní vzdělávání je zaměřeno na individuální a obecné potřeby dítěte. Ovlivňuje celou jeho osobnost a 

poskytuje základy pro celoživotní učení, chování a jednání v duchu základních lidských a etických hodnot. 

Dítě získává schopnosti samostatné osobnosti, působící na své okolí. 

 

Cílem předškolního vzdělávání je připravit dítě na vstup do základní, aby v rámci svých osobních možností a 

předpokladů získalo přiměřeně věku fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a základy kompetencí, 

důležitých pro jeho další rozvoj a učení. U dětí se rozvíjí kulturně-sociální a hygienické návyky, prohlubuje 

se rozumová složka, hudební, výtvarná, tělesná, pracovní a dramatická výchova. Dítě se učí plnit úkoly 

zadané učitelkou, osamostatňovat se, udržovat pořádek ve svých věcech a projevovat se pozitivně ke 

svému okolí.  

 

Cíle předškolního vzdělávání: 

 - Rozvíjení dítěte, jeho schopnosti učení a radost z poznání  

- Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost  

- Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

Naším cílem je vytvořit dětem prostředí, kde bude respektováno jako individualita, aby děti byly veselé a 

spokojené, radující se, kamarádské a hlavně se do mateřské školy těšily. Vedeme je k respektování druhých, 

ohleduplnosti, aby byly připravené na další etapu života. Správné mezilidské vztahy zůstanou v dětech 

zakódovány po celý život. Vlastními zkušenostmi a prožitky jsou vedeny k porozumění přírody a ohledu-

plnosti k ní. 

Dítě získá znalosti, ve třech základních rovinách a naším cílem je ho i naučit je používat.  

Vše na úrovni věku předškolního dítěte. 

 

Cíle směřující: 1. k rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení, umět poslouchat 

  2. k osvojení si základních hodnot, na nichž je založena společnost 

  3. k získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná  osobnost. 

 

1. cíl:  - podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu při všech činnostech 

dostupnými prostředky, učitelka vychází z konkrétní denní situace fyziologických možností dítěte např. 

zařazení každodenního ranního cvičení, pohybové aktivity a naopak nezařazení ranního cvičení, čeká-li dítě 

během dne jiné náročné fyzické zatížení (návštěva ZOO). 

 - systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují proces jeho 

  dalšího rozvoje a učení (spolupráce s rodiči při nápravě řeči) 

 - podporovat dokonalejší chápání okolního světa a motivovat dítě k aktivnímu poznávání, vzbuzovat 

  zájem o vše nové okolo sebe (spolupráce na školní zahradě, péče o rostliny,…) 

 - umět přijímat povely a plnit je (umění naslouchat) 

 - rozvíjet poznávací tvůrčí schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání (návštěva divadelních  

  představení, výstav,…) 

2. cíl: - poskytovat dítěti možnost pozná vat hodnoty, jako je rovnost všech lidí, péče o druhé 

 - přispívat k udržování lidových tradic a bohatého kulturního dědictví – Vánoce, Velikonoce, pálení 

  čarodějnic, lidové pranostiky,… 

3. cíl: - každé dítě má své možnosti a potřeby, zajistit individuální přístup k dětem (individuální tempo dětí 

  pomalých i aktivních) 

 - rozvíjet a podporovat zdravé sebevědomí dítěte 

 - dítě chválit, povzbuzovat a oceňovat  

 - vést dítě k poznání, že může jednat svobodně, tak se i rozhodovat, ale za to co udělá, si odpovídá 
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7. Oblasti vzdělávání 
 

Vzdělávací oblasti slouží k rozvoji dítěte a jeho kompetencí. Tyto oblasti jsou vzájemně provázány a tím 

vytváří fungující celek. Dílčí cíle i kompetence se navzájem prolínají a doplňují, v rámci různých oblastí se 

opakují. Obsah předškolního vzdělávání je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí (biologické, 

psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální). Prioritními oblastmi vzdělávání jsou: 

 

1. dítě a jeho tělo 

2. dítě a jeho psychika 

3. dítě a ten druhý 

4. dítě a společnost 

5. dítě a svět 

 

8. Výchovně vzdělávací plán 
 

Stěžejní vzdělávací cíle, činnosti, očekávané kompetence jsou vybrány s ohledem na specifiku práce a 

různorodého složení dětí týkající se věku a předpokladů. 

Výchovné a vzdělávací strategie směřují k naplňování klíčových kompetencí formovaných ve školním 

vzdělávacím programu školy.  

 

Klíčové kompetence  
 

Klíčové kompetence reprezentují v současném vzdělávání cílovou kategorii vyjádřenou v podobě výstupů. V 

kurikulárních dokumentech jsou obecně formulovány jako soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, 

schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. Jejich pojetí i obsah 

vychází z hodnot přijímaných společností a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence přispívají 

ke vzdělávání, spokojenému a úspěšnému životu člověka a k posilování funkcí občanské společnosti.  
Kompetence představují soubory činnostně zaměřených a prakticky využitelných výstupů, které se propojují 

a doplňují, čímž se postupně stávají složitější, a tím i využitelnější (univerzálněji použitelné). Jejich 

osvojování je dlouhodobý a složitý proces, který začíná v předškolním vzdělávání, pokračuje v základním a 

středním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života.  

 

Klíčové kompetence představují cílové stavy, k jejichž naplňování by mělo společně směřovat veškeré 

vzdělávání. Každá vzdělávací etapa v tomto směru přispívá svým dílem a každá je dalšímu rozvoji a 

zdokonalování těchto kompetencí otevřená. Ve všech etapách je jedním z cílů vzdělávání vybavit každého 

jedince souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro něho dosažitelná. Proto je snahou, aby 

klíčové kompetence tvořily neopominutelný základ vzdělávání na všech úrovních a aby k jejich vytváření 

směřoval a přispíval veškerý vzdělávací obsah i aktivity a činnosti, které ve škole probíhají. Klíčové 

kompetence tak získávají ústřední pozici v rámcových vzdělávacích programech.  

 

Již v předškolním věku dítěte jsou vytvářeny základy klíčových kompetencí, sice elementární, avšak důležité 

a významné nejen z hlediska přípravy dítěte pro započetí systematického vzdělávání, ale zároveň pro jeho 

další životní etapy i celoživotní učení. Dobré a dostatečné základy klíčových kompetencí položené v 

předškolním věku mohou být podstatným příslibem dalšího příznivého rozvoje a vzdělávání dítěte, 

nedostatečné základy naopak brzdou, která dítě na počátku jeho životní a vzdělávací cesty může 

znevýhodňovat. Proto předškolní vzdělávání o jejich vytváření cíleně usiluje.  

 

 Za prioritní považujeme: 

 

- Kompetence k učení:  
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dítě se učí s chutí, započatou práci dokončí, vybírá a využívá pro efektní učení vhodné způsoby, klade si 

otázky a hledá na ně odpovědi. Zkušenosti uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení. 

ítě ukončující předškolní vzdělávání  

 

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

jednoduchých pojmů, znaků a symbolů  

 uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení  

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

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

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

věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z 

toho, co samo dokázalo a zvládlo  

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

při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno 

dobrat se k výsledkům  

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

 učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění  

 

- Kompetence k řešení problémů: 

 

Dítě si všímá dění i problémů, které ho motivují k řešení podobných problémů a situací, problém se snaží 

pochopit, přemýšlí o jeho příčině, promýšlí a plánuje řešení problému, chápe, že vyhýbání se problémů, 

nevede k cíli, rozlišuje správná a chtrá řešení, je kreativní, dovede se přizpůsobit změnám. 

dítě ukončující předškolní vzdělávání  

- si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je 

pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem  

- řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby 

či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého  

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

experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má 

vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost  

- užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; 

pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích  

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

souvislosti  

 -rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit  

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

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

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

 

- Komunikativní kompetence: 

 

Dítě ovládá řeč, otázky i odpovědi vyjadřuje vhodně formulovanými větami, umí vyjádřit vlastní názor, 

komunikuje bez ostychu s dospělými i s vrstevníky. Nezapomíná, že ke správné komunikaci také přísluší 

naslouchání druhým, komunikuje kultivovaně.  

 

dítě ukončující předškolní vzdělávání  

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

otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog  
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 se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, 

výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)  

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

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

komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou  

 ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní  

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

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

encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)  

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

předpoklady k učení se cizímu jazyku  

 

- Sociální a personální kompetence: 
 

Dítě se učí organizovat, odhaduje rizika svých nápadů, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, 

samostatně rozhoduje o svých činnostech uvědomuje si, že za ně odpovídá, nese důsledky, projevuje citlivost 

a ohleduplnost, rozpozná vhodné a nevhodné chování, podílí se na vytváření příjemné atmosféry ve třídě, 

dokáže se prosadit i podřídit, přijmout kompromis, respektuje dohodnutá pravidla a je schopno respektovat 

jiné.  

 

dítě ukončující předškolní vzdělávání  

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

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

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

chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost  

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

v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je 

schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy  

 napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí  

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

dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim  

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

komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout  

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

 chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že 

vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a 

ubližování  

 

- Občanské kompetence: 
 

Dítě si uvědomuje svá práva i práva druhých, vnímá nespravedlnost, agresivitu, šikanu a dovede se jim 

bránit. Chová se zodpovědně, dbá na osobní zdraví své i druhých. podílí se na rozvoji kvalitního životního 

prostředí, vnímá krásy přírody.  

 

dítě ukončující předškolní vzdělávání  

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

- dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky  
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- odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a 

přizpůsobovat se daným okolnostem  

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

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

váží si práce i úsilí druhých  

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

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

naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky  

- má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a 

normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat  

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

je zachovávat  

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

stejnou hodnotu  

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

je může ovlivnit  

- dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a 

bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)  

 

9. Očekávané kompetence a výstupy 

 

Co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže: 

 

9.1. Dítě a jeho tělo 
Očekávané výstupy  

 

- zachovávat správné držení těla 

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

 prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, 

 pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 

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

- vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

- ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

- 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.) 

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

 pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. 

 S tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotu, zacházet s jednoduchými hudebními 

 nástroji apod. ) 

- zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a pravotně preventivní návyky (starat se

 o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutiny, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, 

 oblékat se, svlékat, obouvat apod.) 

- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat 

 pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce) 

- 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 sportem 

- 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 

- 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 a o tom,kde v případě potřeby 

 hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem) 
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- zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním 

 a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pra-

 covními pomůckami. 

 

 

9.2 Dítě a jeho psychika – jazyk a řeč 
Očekávané výstupy  

 

- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči, pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

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

 lovaných větách 

- vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčká, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) 

- domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

- porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách) 

- formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 

- učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) 

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

 tickou úlohu apod.) 

- sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

- popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

- sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

- utvořit jednoduchý rým 

- rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) 

 a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci 

- sledovat očima zleva doprava  

- poznat některá písmena a číslice, popř. slova 

- poznat napsané své jméno 

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

 

9.3. Dítě a jeho psychika – poznávací schopnosti, představivost a fantazie 
Očekávané výstupy  

 

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

 chybějícího) 

- záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

- poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

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

- zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, 

 nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné sou-

 vislosti mezi nimi) 

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

- postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

- chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je 

 prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, 

 orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat 

 více, stejně, méně, první, poslední apod.) 

- chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za pod, nad u, vedle, mezi, apod.) 

 elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok) 

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

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

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

- nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, 

 pohybových či dramatických  i ve slovních výpovědích k nim 
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9.4. Dítě a jeho psychika – sebepojetí, city, vůle  
Očekávané výstupy  

 

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

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

- rozhodovat o svých činnostech 

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

 své chování 

- vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či 

 neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod.  

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

- přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch, vyrovnat se s ním, učit se hodnotit své osobní pokroky 

- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

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

- respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti 

- uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, 

 odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí 

- prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní 

 chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.) 

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

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

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

 improvizací apod.) 

 

9.5. Dítě a ten druhý  
Očekávané výstupy  

 

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

 způsobem, respektovat ho 

- porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

- přirozeně a bez zábran komunikovat s vrstevníky, navazovat a udržovat dětská přátelství 

- odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

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

- chápat, že všichni lidé i děti mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, 

 něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené 

- uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor,  

    respektovat jiné postoje a názory), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikty dohodou 

- spolupracovat s ostatními vrstevníky i dospělými 

- dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na 

 veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

- respektovat potřeby jiných dětí, dělit se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.  

- vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k mladšímu, 

 slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhé a soucítit s nimi, nabídnout pomoc) 

- bránit se projevům násilí, ubližování nebo ponižování od jiných dětí  

- chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat 

 druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) 

 

9.6. Dítě a společnost 
Očekávané výstupy  
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- uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i vrstevníky 

 (pozdravy při vítání a loučení, prosby, poděkování, vyslechnout sdělení, vzít si slovo až když druhý 

 domluví, uposlechnout pokyny, požádat o pomoc apod.) 

- pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině …) svoji roli, podle které je třeba 

 se chovat 

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

- začlenit se do kolektivu (třídy) mezi vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a 

 dovednosti 

- porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých 

- adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí a činností, přizpůsobit se 

 běžným proměnám, podílet se na nich. Podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému 

 programu, spolupracovat, přijímat autoritu. Spoluvytvářet ve společenství prostředí pohody 

- vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v jednoduchých situacích 

 samostatně, jinak s dopomocí)  

- 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 

- chovat se zdvořile, přistupovat k druhým jedincům bez předsudků a s úctou, vážit si jejich práce a úsilí 

- dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě 

- umět rozlišit a uvědomovat si, že ne všichni respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, 

 proti pravidlům a tím ohrozit bezpečí druhých, odmítat společensky nežádoucí chování (násilí, 

 nespravedlnost, agresivitu, lhostejnost) chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho 

 důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto projevují) 

- zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, knihami, věcmi denní potřeby 

- vnímat umělecké a kulturní podnět, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické nebo 

 hudební představení a hodnotit své zážitky (říci, co ho zaujalo, co se mu nelíbilo) 

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

 technik (kreslit, malovat, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, přírodnin a jiných materiálů) 

- vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a pohybových činností, zvládat základní vokální i instrumentální 

 dovednosti (zazpívat píseň, rozlišit rytmus, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji) 

 

9.7. Dítě a svět 
Očekávané výstupy  

 

- orientovat se bezpečně ve známém prostředí (doma, v budově MŠ, v blízkém okolí) 

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

 se přiměřeně a bezpečně ve známém i veřejném prostředí (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře ap.) 

- uvědomovat si nebezpečí, se kterými se může se svém okolí setkat a mít povědomí o tom, jak se prakticky 

 chránit  (vědět, jak se nebezpeční vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)  

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

 zajímavé a jemu pochopitelní 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 pozoruhodný, nekonečně pestrý – jak svět přírody, tak svět lidí 

 (mít povědomí o existenci různých národů, kultur, zemí, přírodních jevů, zvířecích světů, o planetě 

 Zemi, vesmíru apod.) 

- všímat si změn a dění v nejbližším okolí, chápat přírodu a její potřebu ochrany 

- porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (vše se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje se) a že 

 s těmito změnami je třeba v životě počítat (přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i 

 ve svém okolí) 

- mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka (přírody – rostlin i zvířat), uvědomovat si, že 

 způsob hování jej může ovlivnit  

- rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které jej mohou poškozovat, všímat 

 si nepořádku, škod, upozornit na ně  

- pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem 

 s odpady, vodou, starat se o rostliny, chránit živé tvory, přírodu v okolí apod.) 
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10. Evaluační systém 
 

Evaluační systém stanovuje postupy hodnocení a sebehodnocení práce v předškolním zařízení. Cílem eva-

luace je ověřování a zlepšování kvality veškeré činnosti předškolního zařízení. Jedná se o  proces neustálého 

vyhodnocování, zpětná vazba pro zkvalitnění vlastní pedagogické práce, systematické shromažďování infor-

mací o účinnosti školních a třídních plánů, o kvalitě činnosti a úloze pedagogů ve výchovném procesu, jeho 

formách a metodách a porovnávání s cíli ŠVP. Ověřuje se, do jaké míry se daří specifické cíle naplňovat. 

 

Oblasti autoevaluace  

- Vnitřní evaluace  

 - materiální, hygienické, psychohygienické podmínky 

 - personální podmínky 

 - organizace a provoz  

 - informovanost, přístup k informacím a jejich přenos, spokojenost rodičů 

 - vzájemné vztahy mezi školou a rodiči 

 - prezentace školy na veřejnosti 

- Výchovně vzdělávací činnost 

 - funkčnost ŠVP  

 - hodnocení jednotlivých integrovaných bloků ŠVP  

 - vzdělávací výsledky jednotlivých dětí 

 - naplňování cílů ŠVP v souvislosti s hodnocením pokroků dětí 

 - zvládání očekávaných výstupů 

 - vyhodnocování vzdělávacího procesu 

 - dílčí cíle a klíčové kompetence 

 - závěrečné hodnocení vzdělávacího procesu, porovnání výsledků s cíly ŠVP a RVP pro PV 

- Práce pedagogických pracovníků  

 - kvlita práce pedagogických pracovníků  

 - činnosti pedagogických pracovníků 

 - odborný růst pedagogických pracovníků 

 - vedení třídní a jiné dokumentace 

 - dodržování vnitřních předpisů  

 

Evaluační činnost probíhá v několika rovinách: 

  - hodnocení práce pedagogických pracovníků – hospitace, pohovory, diskuze, ústní ověřování 

- autoevaluační činnost (sebehodnocení jednotlivých období i celého ŠVP) - průběžně 

- hodnocení dětí v průběhu školního roku – záznamový list (dle oblastí rozvoje osobnosti dítěte,   

  konkrétních znalostí, dovedností a návyků), celkové hodnocení v závěru školního roku 

- sebehodnocení dětí v průběhu celého roku 

 - vnitřní hodnocení v průběhu celého roku, rozbory na provozních poradách   

Pravidla hodnocení dětí  

K hodnocení dětí se provádí písemné záznamy 4x ročně v záznamovém listu hodnocení dítěte - indivi-

duální výsledky vzdělávání dítěte ve všech oblastech vývoje. Průběžně jsou zaznamenávány zajímavé 

postřehy, zejména v čem je dítě nadané a naopak, v jaké oblasti potřebuje pomoci. Jde o materiál sloužící 

pedagogovi k další práci, ale i jako podklad pro konzultace s rodiči a jejich informovanost. Při pravidelných 

záznamech mohou být jednotlivé body konzultovány s rodiči. Průběžně zaznamenávané údaje o dětech 

slouží jako zpětná vazba. Tyto materiály se stávají východiskem pro další efektivnější práci s dětmi, slouží 

dále  k průběžnému sledováni a vyhodnocování rozvoje a učebních pokroků každého jednotlivého dítěte.  
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Hodnocení směrem k dětem provádíme průběžně, hodnotíme jednotlivé děti a jejich pokroky, úspěchy i 

nezdary. Hodnotíme aktivitu a zájem dětí, náměty, odchýlení od naplánovaného, plnění pedagogického 

záměru, své pedagogické působení a další. Hodnotíme nejen záměry, které jsme si naplánovaly, ale i to, co 

vzniklo nahodile. 

Prostředky autoevaluace , časový plán a odpovědnosti jednotlivých pracovníků:  

– viz tabulka 

CO 

hodnotit 

JAK                          
pomocí jakých 

nástrojů 

JAK ČASTO KDO           
bude 

zodpovědný 

KDY A KDO 

provede rozbor a 
stanoví plán do 

budoucna 

Sledování a hodnocení 
funkčnosti ŠVP 
(vzhledem k dětem a 
zaměstnancům) 

Rozbory, diskuze průběžně ředitelka Na provozních poradách 
ředitelka 

Hodnocení jednotlivých 
integrovaných bloků 
ŠVP 
 

Písemné záznamy 
(formulář) 

průběžně pedagogové Na provozních poradách 
ředitelka 

Podmínky materiální, 
hygienické, personální 
psychohygienické, 
organizace a provozu  

Pozorování, 
diskuse, hlášení 
poruch, zprávy 
BOZP 

průběžně všichni 
pracovníci 

Na provozních poradách 
ředitelka 

Sledování a hodnocení 
kvality práce 
pedagogických 
pracovníků 
 

pohovory 1x týdně ředitelka Na provozních poradách 
ředitelka 

Hodnocení 
vzdělávacích výsledků 
jednotlivých dětí  
 

Písemné záznamy 
(záznamový list - 
hodnocení dítěte) 

4 x ročně pedagogové 4 x ročně, ředitelka  

Hodnocení pedag. 
činností, naplňování 
cílů ŠVP v souvislosti s 
hodnocením pokroků 
dětí 
 

diskuze průběžně pedagogové Na provozních poradách 
ředitelka 

Zvládání očekávaných 
výstupů v ŠVP 

záměrné pozorování 
dětí, písemné 
záznamy 
 

průběžně pedagogové Na provozních poradách 
ředitelka 

Kontrola realizace 
hodnocení dětí a 
vedení záznamů  
 

písemné záznamy v 
hodnocení dětí 

4 x ročně pedagogové Na provozních poradách 
a pedagogických radách 
ředitelka 

Vyhodnocování  
vzdělávacího procesu  
 
 

diskuze, rozbory průběžně pedagogové Na provozních poradách 
ředitelka 

Závěrečné zhodnocení 
vzdělávacího procesu, 
porovnání průběhu a 
výsledků vzdělávání se 
vzdělávacími cíli ŠVP 

diskuse, rozbory 1x ročně ředitelka Na pedagogických radách 
ředitelka 
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a s cíli RVP pro PV 
 

Kontroly dodržování 
provozního, školního 
řádu a dalších vnitřních 
předpisů zařízení 
 

ústní ověřování, 
záznamy 

průběžně pedagogové Na provozních poradách 
ředitelka 

Odborný růst 
pedagogických 
pracovníků- semináře, 
samostudium, DVPP 

rozhovory, 
přihlášky, doklady o 
studiu, využívání 
seminářů v praxi 

průběžně pedagogové Na pedagogických radách 
ředitelka 

Kontroly vedení třídní a 
jiné dokumentace 
 
 

TK, dokumentace 1x měsíčně ředitelka Na proozních poradách 
ředitelka 

Evaluace dílčích cílů a 
klíčových kompetencí 
 
 

diskuze, ústní 
rozbory 

1x týdně pedagogové Na provozních poradách 
ředitelka 

Informovanost a její 
zkvalitňování, přístup k 
informacím a jejich 
přenos, spokojenost 
rodičů 

nástěnky, porady, 
diskuse, třídní 
schůzky, zápisy, 

průběžně pedagogové Na provozních poradách 
učitelky, ředitelka 

Vzájemné vztahy mezi 
rodiči a školou 
 
 

pozorování, 
rozhovory 

průběžně všichni Na provozních poradách 
ředitelka 

Prezentace školy na 
veřejnosti 
 
 

Webové stránky, 
tisk 

průběžně pedagogové Na pedagogických radách 
a provozních poradách 
učitelky 

 

 

11. Program pro celoroční předškolní vzdělávání 
 

Vzdělávací obsah je rozdělen do integrovaných bloků odvozených z RVP pro PV. Jde o souhrn vzdělávacích 

cílů, obsahu, prostředků vzdělávání, který ukazuje, jakým způsobem povedeme děti k rozvoji požadovaných 

celoživotních kompetencí. Uvědomujeme si, že není cílem splnit nějakou činnost, ale rozvíjet kompetenci 

každého dítěte podle jeho individuálních možností. Speciálně se přihlíží na dětí dvou až tříleté s ohledem k 

jejich věku a schopnostem. 

 

Vždy je akceptován a zohledňován věk dětí, MŠ navštěvuje část dětí ve věku 2-3 roky – obsah, metody i 

následné kompetence vzdělávání jsou přizpůsobeny jejich věkovým a vývojovým zvláštnostem, 

schopnostem a možnostem  

 

Klíčové kompetence:  

 - Komunikativní  

 - Sociální a personální  

- Občanské  

- K učení 

- K řešení problémů 
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12. Vzdělávací obsah, specifické cíle, očekávané kompetene 

12. 1. - PODZIMNÍ  ČAS 

Vítáme tě ve školce: Postupná adaptace na prostředí MŠ. Seznámení s novými kamarády, s prostředím třídy,                

s hračkami, umývárnou a toaletou, šatnou, poznávání značek dětí, seznamování s okolím školky, 

prohlubování znalostí jmen kamarádů a zaměstnanců školy. Vytváření pravidel společného soužití. 

 

Rodina, místo kam patřím: Upevňování vzájemných vztahů mezi dětmi, rodiči a prarodiči. Uvědomění o 

tom, kdo jsem, kam patřím a kde mě mají rádi. Posilování pozitivních vztahů k místu a prostředí, ve kterém 

dítě žije, pohybuje se. 

 

Léto končí, začíná podzim: Radostné prožívání podzimních dnů, společné pouštění draků, vedení dětí k po-

chopení souvislostí mezi počasím a ročním obdobím, tvoření draků a podzimních obrázků. Osvojování si 

dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody. Vytváření zdravých životních návyků  

a postojů.    

  

Podzim v lese a na poli: Určování názvů lesních a polních zvířat, poznávání jejich stop, krmení, vytváření 

vazeb děti k životnímu prostředí kolem sebe. Navážeme na sběr plodů a listů. Vzájemná spolupráce při 

vytváření přírodních koláží a staveb z přírodnin. Poznávání stromů a keřů a jejich širší rozlišování. 

 

Příroda neživá: Osvojování si nových poznatků z oblasti neživé přírody. Různé pokusy, při kterých se děti 

seznámí s některými vlastnostmi přírodnin. Dále se budeme učit novým materiálům a budeme zkoumat jejich 

vlastnosti. 

 

Vzdělávací cíle     

Dítě a jeho tělo 
* vzájemné přivítání všech dětí ve třídě, příprava radostného vstupu do školky plného očekávání 

* osvojení dovedností k podpoře osobní hygieny a pohody 

* zvládání pohybové dovednosti při překonávání překážek, rozvíjení fyzické zdatnosti 

* osvojování poznatků o svém těle a zdraví, uvědomování si vlastního těla 

 

Dítě a jeho psychika 
* laskavým přijetím usnadnit novým dětem vstup do školky, poskytování podpory dětem i rodičům 

   v orientací v novém prostředí 

* rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti (pochopení, vyjadřování), cvičit paměť, 

   pozornost, představivost a fantazii 

* kultivovat smyslové vnímání dítěte, podporovat přechod od myšlení názorného myšlení 

   k logickému 

* rozvíjet a upevňovat pozornost, paměť, představivost, fantazii 

* podpořit schopnosti a dovednosti vyjádřit své dojmy, pocity, prožitky apod. 

* rozvíjet přirozené poznávací schopnosti a city - zvídavost,  radost z úspěchu  

 

Dítě a ten druhý 
* vést děti k navazování kontaktů mezi svými vrstevníky, podporovat dětská přátelství 

* posilovat sociální chování ve vztahu k druhému v dětské skupině, ve třídě, v rodině 

* učit se chránit osobní soukromí a bezpečí ve vztahu s druhými lidmi 

* vytvářet schopnost rozlišit negativní jednání u vrstevníků 

 

Dítě a společnost 
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* rozvíjení schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobení, spolupráce, sounáležitosti 

* vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách 

* podpořit vyjádření svých představ prostřednictvím výtvarných dovedností, hudebních a 

   pohybových činností 

 

 

 

Dítě a svět 
* vytvářet a upevňovat vztah k prostředí, ve kterém dítě žije 

* mít poznatky o své osobnosti a rodině, o místě, kde žije  

* osvojit si jednoduché poznatky o světě, životě, přírodě a o jejich proměnách 

* rozvíjet schopnosti vážit si života ve všech jeho formách  

* osvojit si dovednosti chránící před nebezpečnými vlivy prostředí 

 

Očekávané kompetence 

 

Dítě a jeho tělo 
* zvládá sebeobsluhu, uplatňuje základní hygienické návyky (osobní hygiena, oblékání)      

* chová se uvolněně, vyjadřuje radost v kontaktu s ostatními, rád se zapojuje do činností ve třídě 

* cítí uspokojení z pohybu, překonávání překážek a zvládání nových cviků 

* poznává a pojmenuje jednotlivé části svého těla 

* chová se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo své zdraví, bezpečí 

   a pohodu (ani svých vrstevníků), rozlišuje, co prospívá zdraví 

 

Dítě a jeho psychika 
* rozlišuje základní komunikační symboly, porozumí jejich významu 

* vnímá správně všemi smysly, ovládá dech, tempo a intonaci řeči 

* umí pojmenovat většinu jevů a předmětů ve svém okolí, popíše jejich podstatné znaky a vlastnosti 

* zná prostorové vztahy (vlevo – vpravo), částečně se orientuje v čase 

* chápe základní matematické pojmy (porovnává více – méně – žádné – hodně) 

 

Dítě a ten druhý 

 

* přirozeně, bez zábran komunikuje s vrstevníky, navazuje a udržuje dětská přátelství, chová se 

   ohleduplně 

* oprostí se od nepřiměřených projevů sobectví vůči vrstevníkům, dělí si úkoly s ostatními 

* chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přesto ze je každý jiný, respektuje osobní odlišnosti 

* uplatňuje své individuální potřeby  

* umí požádat v případě potřeby o pomoc pro sebe i pro jiné, brání se projevům násilí a ponižování 

   od jiných  

 

Dítě a společnost 
* začlení se do kolektivu, respektuje jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti 

* zachází šetrně s hračkami, pomůckami, dodržuje pravidla her  

* osvojí si poznatky o své osobě, rodině, o životě a činnostech člověka, o společnosti 

* vyjednává s vrstevníky a s dospělými, domluví se na společném řešení 

 

Dítě a svět 
* vnímá, že svět je rozmanitý a pestrý, má svůj řád 

* osvojí si dovednosti potřebné k péči o své okolí  

* vnímá životní prostředí a uvědomuje si, že tím, jak se chová a žije, ovlivňuje vlastní zdraví i okolí 
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12. 2. - CO  NÁM  ZIMA  PŘINÁŠÍ 
 

Předvánoční čas: Seznamování dětí se světem lidových tradic. Těšení se na Vánoce, aktivní spoluúčast při 

vytváření příjemné atmosféry nadcházejících svátků, výzdoba třídy a školky, tvorba dárků a přáníček, 

zdobení stromečku, pečení cukroví. Radostné očekávání Mikuláše. Veselení dětí   k radostnému prožívání 

beze strachu a obav. Nácvik básní a písní pro Mikuláše. 

 

Hrajeme si se sněhem: Hry a stavění ze sněhu, pokusy se sněhem a ledem. Sáňkování, bobování a klouzání 

všeho druhu, otužování. Povídání o životě lesních zvířátek, která zimu prospí a naopak, která zvířátka zimu 

přežívají a kde. 

 

Lidské tělo: Uvědomění si vlastního těla, pojmenování jeho částí a některých orgánů. Vedení dětí k uvědo-

mění, že pohyb, sport a zdravý životní styl jsou důležitou součástí našeho života a udržují naše tělo zdravé  

a svěží. Povídání o tom, co našemu tělu škodí a co naopak prospívá. Zmíníme se o významu vitamínů  

v podobě konzumace ovoce a zeleniny a budeme nenásilně uvádět do praxe. 

 

Masopustní veselí: Seznamování s tradicemi, rozvoj dětské fantazie za pomoci různých činností, výroba 

masek. Spolupráce s rodiči při přípravě masek. Vytváření kulturních a zdvořilostních návyků. 

 

Vzdělávací cíle     

Dítě a jeho tělo 
* rozvíjet užívání všech smyslů 

* koordinovat a sladit pohyby s hudbu 

* osvojit si praktické dovednosti přiměřené věku dítěte 

* ovládat pohybový aparát a tělesné funkce 

* rozvíjet fyzickou zdatnost 

 

Dítě a jeho psychika 
* rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy v rodině, v kolektivu MŠ a ve svém okolí 

* rozvíjet pozitivní city ve vztahu k vlastní osobě 

* získávat schopností řídit a ovlivňovat vlastní chování  

* posilovat poznávací procesy 

* vytvářet základy pro práci s informacemi 

 

Dítě a ten druhý 
* rozvíjet sociální citlivost, respekt, toleranci, přizpůsobivost 

* rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti 

* posilovat prosociální chování  

* seznamovat se s pravidly chování ve vztahu s dospělými 

 

Dítě a společnost 
* pozitivně vnímat přítomnost vrstevníků, dospělých  

* rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních, spolupracovat a spolupodílet se na činnostech 

* rozvíjet kulturně estetické cítění ke svému okolí, ke světu, k životu 

* vytvářet si představy o lidských hodnotách 

* umět přijímat základní hodnoty uznávané ve společnosti  

* seznamovat se s lidovými a kulturními tradicemi a zvyky 

 

Dítě a svět 
* rozvíjet schopnost přizpůsobit se přirozenému vývoji 
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* osvojovat si dovednosti potřebné k výkonu jednoduchých činností, k spoluvytváření zdravého  

   a bezpečného prostředí, vytváření vztahu k místu, ve kterém žije 

* rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách 

* pochopit, že některé činnosti mohou poškozovat a ničit prostředí ve kterém žije, přírodu, krajinu 

* osvojovat si jednoduché poznatky o světě  

 

 

Očekávané kompetence 

     

Dítě a jeho tělo 
* vnímá a rozlišuje pomocí smyslů 

* vědomě koordinuje své pohyby, napodobuje jednoduché cviky, tance 

* zvládá sebeobsluhu a osobní hygienu 

* zvládá jednoduché pohybové dovednosti, prostorovou orientaci 

* pojmenuje části těla, má povědomí o růstu a vývoji těla 

 

Dítě a jeho psychika 
* formuluje otázky, vede jednoduchý rozhovor na dané téma, hodnotí slovní pokyny  

* učí se nová slova a aktivně je používá 

* vyjádří souhlas i nesouhlas 

* správně vyslovuje, porozumí slyšenému přiměřeně ke svému věku 

* učí se podle pokynů, soustředí se na činnost 

* odhadne, na co stačí a co zvládne 

 

Dítě a ten druhý 
* navazuje kontakty s dospělými, překonává stud 

* komunikuje přirozeně a bez zábran  

* uplatňuje své individuální potřeby  

* vnímá a respektuje, co si druhý přeje  

* požádá v případě potřeby o pomoc pro sebe i pro jiné 

* chová se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, brání se projevům násilí 

 

Dítě a společnost 
* začlení se do kolektivu, adaptuje se na prostředí školky 

* zachází šetrně s hračkami a věcmi denní potřeby 

* zachycuje skutečnosti ze svého okolí, vnímá kulturní a umělecké podněty, chápe tradice 

* poznává mravní hodnoty v jednání druhých  

* podílí se na vymezení pravidel soužití ve třídě  

 

Dítě a svět 
 * orientuje se ve svém okolí bez zábran 

 * všímá si rozmanitostí, změn a dění v nejbližším okolí 

 * chápe, že vše kolem se mění a vyvíjí 

 * rozlišuje aktivity, které člověku škodí a které ho podporují 

* uvědomuje si nebezpečné okolnosti (kontakt s cizími zvířaty, špatné povětrnostní vlivy, mani- 

   pulace s některými předměty apod.) 
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12. 3. - JARNÍ  PROBUZENÍ  PŘÍRODY 

Z pohádky do pohádky: Budeme vnímat kouzelnou atmosféru celé pohádky, rozeznávat co je dobré a co 

špatné. Rozvíjíme komunikativní dovednosti verbální i neverbální. Posilujeme dětské sebevědomí a zví-

davost. Podporujeme zájem o učení, poznáváme sami sebe. Seznamujeme děti  s kulturou jiné země, posi-

lujeme zvídavost. Budeme se vyjadřovat výtvarně i dramaticky. Vytváříme povědomí o mezilidských 

morálních hodnotách. 

 

Zimo, jdi pryč: Symbolické topení Moreny. Vítání jara, společné tvoření jarní koláže, vycházky do přírody, 

pozorování změn v přírodě. Přeneseme se k životu na statku, pojmenujeme domácí zvířata a jejich mláďata, 

rozvíjení pozitivních citů ve vztahu ke všemu živému. Navážeme na svět rostlin, poznávání jarních květin  

a rostlin. 

 

Svátky jara: Oslavy Velikonoc, vedení dětí k vnímání pravé podstaty svátků prostřednictvím praktických 

činností. Ke dni Matek popřejeme maminkám a poděkujeme jim za to, že jsou a že nás mají rády. Prožíváme 

radost z možnosti plnit přání druhých. Posilujeme vzájemné vztahy mezi školkou, dětmi a rodiči. Čarovné 

jaro nás překvapí strašidelným spaním ve školce spojeným s bobříkem odvahy. 

 

Dopravní školička: Poznávání dopravních prostředků a toho, kde se pohybují a některých dopravních značek. 

Získání základních vědomostí o bezpečnosti provozu na silnici i na ulici. Seznámení s prací policie, beseda  

o společném hledání smyslu správného chování na komunikacích.  

 

Vzdělávací cíle     

Dítě a jeho tělo 
* zvládat pohybové dovednosti při manipulaci s náčiním, házet a chytat míč 

* rozvíjet tělesnou zdatnost a jemnou motoriku 

* osvojit si dovednosti přiměřené věku 

 

Dítě a jeho psychika 
* získávat relativní citovou samostatnost 

* rozvíjet schopnost záměrně řídit své chování 

* vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení 

* posilovat citové poznávání 

 

Dítě a ten druhý 
* osvojit si poznatky a schopnosti důležité pro navazování vztahů k druhým lidem 

* rozvíjet vzájemnou komunikaci  

* chovat se slušně a zdvořile k vrstevníkům a dospělým 

 

Dítě a společnost 
* vnímat základní hodnoty ve společnosti lidí 

* rozvíjet společenské návyky 

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

   technik  

* odmítat společensky nežádoucí chování  

 

Dítě a svět 
* chápat, že svět má svůj řád  
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* uvědomovat si sounáležitost se světem  

* rozvíjet schopnost přizpůsobit se změnám ve svém okolí 

 * seznamovat se s různými místy v okolí i ve světě, vytvářet si k nim určitý vztah 

 

 

 

 

 

 

Očekávané kompetence 

     

Dítě a jeho tělo 
* vnímá a rozlišuje pomocí smyslů 

* ovládá koordinaci ruky a oka, zvládá jemnou motoriku 

* chová se tak, aby v běžných situacích neohrožovalo své zdraví a bezpečí, ani druhé  

     

Dítě a jeho psychika 
* rozpozná podstatné znaky a vlastnosti předmětů, nachází společné znaky 

* odpovídá za sebe, za své jednání ve známých situacích  

* vyrovnává se s neúspěchem 

* nachází charakteristické rysy předmětů či jevů 

* postupně si uvědomuje své nedostatky, přizná chybu 

 

Dítě a ten druhý 
* pohybuje se ve skupině dětí 

* chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přesto je každý jiný, osobnostní odlišnosti jsou 

   přirozené 

* uplatňuje své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého  

* přijímá a uzavírá kompromisy, řeší konflikty dohodou (přiměřeně ke svému věku) 

* respektuje dospělé 

 

Dítě a společnost 
* uplatňuje základní společenské návyky (neskáče do řeči, uposlechne pokyny) 

* jedná podle základních pravidel ve skupině  

* podřídí se názoru většiny, přizpůsobí se programu skupiny  

* chápe, že každý má ve společnosti svou roli, podle které je třeba se chovat 

* spoluvytváří v kolektivu pohodu 

 

Dítě a svět 
 * poznává rozmanitosti okolí, přírody, světa 

 * má povědomí o významu životního prostředí 

* odhaduje některá nebezpečí a snaží se jim vyhnout 

 * umí vyjádřit, co je zajímavé, co není a proč  
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12. 4. - LETNÍ RADOVÁNKY 
 

Děti mají svátek: Společné oslavy dětského dne, připomenutí si, kam patřím a kdo patří ke mně. Navážeme 

na svátek našich tatínků, popřejeme jim a poděkujeme za to, že jsou a že nás mají rádi. Posilujeme vzájemné 

vztahy mezi školkou, dětmi a rodiči. 

 

Prstem po mapě: I když stejně vypadáme, jinou barvu kůže máme. Pochopení rozdílů mezi různými národy, 

kulturami   a životním prostředím. Vedení dětí k pocitu sounáležitosti se světem. Navážeme na blížící se 

prázdniny a to, jak se dají letní prázdniny trávit. Hlavním tématem bude pobyt u moře. Poznávání nových 

míst, vedení dětí k vzájemné toleranci   a schopnosti odloučit se na delší dobu od známého prostředí. 

Seznámení s naší planetou Zemí. 

V Zoo: Vláčkem za zvířátky, která v přírodě nepotkáme. Děti poznají známé i méně známé savce, ptáky a 

plazy, dozvědí se základní informace o jejich způsobu života. Mají také možnosti osahat si různé přírodniny 

nebo například paroží. Dětem vysvětlíme, v čem spočívá smysl zoo, jaký je jejich význam, jaká je jejich 

činnost a proč je důležité je podporovat. Upevňování vztahů mezi dětmi  a zvířaty. Konec léta uzavřeme 

dětským táborem, jehož bližší informace upřesníme v letním období.  

 

Vzdělávací cíle     

Dítě a jeho tělo 
* rozšiřovat znalosti o svém těle, uvědomovat se jej 

* rozvíjet fyzickou zdatnost, pohybové dovednosti  

* rozvíjet grafomotoriku 

* provádět zdravotně zaměřené činnosti, vytvářet zdravé životní návyky 

 

Dítě a jeho psychika 
* rozvíjet řeč a jazykové dovednosti, kultivovaný projev 

* rozvíjet tvořivost 

* získávat schopnost řídit své chování vůlí, ovlivňovat vlastní jednání  

* rozvíjet citové vztahy k okolí 

 

Dítě a ten druhý 
* uvědomovat si práva svá i ostatních 

* oprostit se od nepřiměřených projevů sobectví vůči ostatním 

* vytvářet prosociální postoje k ostatním  

* chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi 

 

Dítě a společnost 
* poznávat hodnotu lidské práce, pomoc na přípravách společných oslav 

* vědět, co se ve společnosti smí a co ne, co je slušné a co ne (fyzické a psychické ubližování, 

   posměšky) 

 

Dítě a svět 
* vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem 

* osvojit si dovednosti vedoucí k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí  

 

Očekávané kompetence  

Dítě a jeho tělo 
* ovládá dechové svalstvo, sladí pohyb s hudbou 



 34 

* postará se o sebe i své věci 

* zvládá sebeobsluhu, jednoduché pracovní úkony 

* chová se tak, aby neohrožovalo zdraví a bezpečí své i druhých 

     

Dítě a jeho psychika 
* formuluje otázky, odpovídá, hodnotí slovní výkony 

* chápe slovní vtip a humor 

* přemýšlí, umí své myšlenky vyjádřit 

* využívá zkušenosti k učení  

 

Dítě a ten druhý 
* spravedlivě se rozdělí s jinými dětmi 

* vnímá, co si druhý přeje a vychází mu vstříc 

* požádá druhé o pomoc 

 

Dítě a společnost 
* vyjednává s vrstevníky i s dospělými na přiměřené úrovni 

* dodržuje pravidla her i jiných kolektivních činností  

* vnímá kulturní umělecké podněty  

 

Dítě a svět 
 * má elementární poznatky o sobě, rodině, vývoji, životě a přírodě 

* zná předměty a technické přístroje, které ho obklopují 

* má povědomí o životním prostředí  

 

13.    Závěrečné ustanovení 

 

Naším cílem  je, aby děti měly při výchově a vzdělávání k dispozici co nejvíce přirozených hravých činností, 

při kterých by se bavily a současně získávaly denně nové vědomosti a dovednosti. Věřím, že ŠVP děti 

zaujme a vědomosti i dovednosti v MŠ získané využijí jak při následném vstupu do ZŠ, tak i ve svém dalším 

životě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualizace dne 25. 08. 2021 

 


