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Identifikační údaje 
 

Název: MATEŘSKÁ ŠKOLA ZLÍN, DĚTSKÁ 4698, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

Sídlo: Dětská 4698, 760 05 Zlín 

IČO: 71006974 

REDIZO: 600112829 

Zřizovatel školy: Statutární město Zlín 

Ředitelka a zpracovatelka ŠVP PV: Mgr. Ivana Scharfová 

Na zpracování ŠVP PV se dále podílely: Mgr. Lucie Ondíková, Bc. Barbora Svobodová, Bc. 

Věra Divoká. 

 

ŠVP PV je zpracováno na období 2020 - 2023 

V roce 2017 a 2020 přepracováno dle Úpravy RVP PV a dle evaluace  

 

NÁZEV ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO PŘEDŠKOLNÍ 

VZDĚLÁVÁNÍ: 

PTÁČATA V HNÍZDĚ 
 

MOTTO ŠKOLY: 

Každý ptáček hnízdo má, vždy se vrací do něj rád. 

U nás v hnízdě ptáče své místo má, 

 zpívat, cvičit, kreslit se v něm učí rád. 

 

Č.j. MŠ – 204/2017 

Aktualizace č.j. MŠ – 275/2020 
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ROZLOŽENÍ TŘÍD V MATEŘSKÉ ŠKOLE: 

 

    1. třída SKŘIVANI                                     2.třída VLAŠTOVKY 

 

 

Seznámeni na pedagogické radě dne 25.8.2020 

 

Pedagogové:  

Mgr. Ivana Scharfová   …………………………………………………………. 

Mgr. Lucie Ondíková   …………………………………………………………. 

Bc. Věra Divoká    …………………………………………………………. 

Bc. Barbora Svobodová  …………………………………………………………. 

 

Další pedagogický personál:  

Bc. Martina Jandíková  ……………………………………………………….… 

Školní asistent – dotované místo 

Kateřina Smitec   ……………………………………………………….… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 

 

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

MŠ Dětská je jednou z 27 mateřských škol, které jsou zřizovány Statutárním městem Zlín.  Je 

umístěna v městské, sídlištní části Zlína s názvem Jižní Svahy. Budova MŠ Dětská stojí 

uprostřed velkého sídliště mezi vysokými činžovními doby. Budova MŠ Dětská je spojena 

s budovou Základní školy Zlín, Středová.   

Součástí budovy je rovněž školní zahrada o celkové výměře 3 141 m², která je rozdělena mezi 

obě školní zařízení. Rozměr zahrady pro účely MŠ Dětská činí 1 072 m².  

Objekt MŠ Dětská je jednopatrová, podsklepená budova. Ke sklepním prostorům je napojena 

hospodářská budova, ve které je umístěna kuchyň, zajišťující stravování také pro Základní školu 

Zlín, Středová.  

Hlavním vchodem do budovy vstoupíme do  atria -  vstupní místnost, kde si děti i rodiče 

odkládají obuv. Z atria se rovněž vstupuje do kanceláře paní ředitelky. Děti ve věku 3-4 let 

pokračují dále přes prosklenou chodbu do své vlastní šatny a následně vstupují opět přes chodbu 

do třídy. Děti předškolního věku se ubírají přes malou tělocvičnu do šatny a následně krátkou 

chodbou do třídy.  

Obě třídy disponují několika místnostmi, které se využívají pro výchovnou a vzdělávací činnost 

dětí: 

 Velká místnost- třída pro hrací a vzdělávací činnost, rozdělená prostorově na dvě části. 

První část je velká plocha s kobercem pro hrací a vzdělávací činnost, druhá část je 

vybavena stolečky a židličkami, zde se děti také stravují. 

 Herna, kde si děti mohou hrát, kde cvičí a také zde děti odpočívají v odpoledních 

hodinách. 

 Dva malé hrací kouty se zařízením, jako kuchyň, ordinace nebo obchůdek. Ve třídě 

Vlaštovek je poté jeden hrací koutek rozvržen a vybaven jako relaxační místnost s prvky 

Snoezelen.  

 

V tomto patře se dále nachází výdejna stravy, společná pro obě třídy, malý učitelský kabinet a 

zázemí pro personál jako jsou šatny a sociální zařízení.  
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Obě dvě třídy MŠ Zlín, dětská jsou běžného typu s celodenním provozem, s maximálním 

počtem do 28 dětí. Děti jsou do tříd zařazeny podle věku: 

 

1. třída SKŘIVANI  - děti 3-4 leté 

2. třída VLAŠTOVKY -  děti 5-leté a děti s odkladem školní docházky. 

 

Ve školním roce 2019/2020 a v období proběhly v naší MŠ tyto práce: 

 Vybudování bylinkového labyrintu – vše jsme si udělali sami. 

 Výmalba skladů v kuchyni. 

 

 

Zaměřujeme se na dostatek pohybu u dětí, otužování, pobyty dětí v přírodním prostředí: 

 předplavecký výcvik 

 fotbalový turnaj v rámci Den pro rodinu. 

 přenášení výchovně vzdělávacího procesu co nejvíce na školní zahradu 

 Den se Sporťáčkem – projekt sportovní olympiády pro MŠ 

 

V mateřské škole působí pedagogický personál, složený ze 4 učitelek a 6 správními 

zaměstnankyněmi. Dle potřeby asistenti pedagoga. 

 

V oblasti personálního zabezpečení mají všichni pedagogové vzdělání dle Zákona č. 563/2004 

Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění. Všichni 

pedagogové mají vysokoškolské vzdělání. 

Všechny PP se nadále vzdělávají v DVPP viz. příloha č. 1          

  

V organizaci nadále působí nepedagogičtí zaměstnanci: 

 Vedoucí stravování -  pracovní úvazek 0,6  

 2 zaměstnankyně jako kuchařky  - pracovní úvazek 1 

  Pomocná kuchařka - pracovní úvazek 1 

  Školnice  - pracovní úvazek 1 

  Uklízečka – pracovní úvazek 0,3 

 

 

Součástí mateřské školy je i školní jídelna, ve které paní kuchařky připravují jídlo, které 

odpovídá zdravé výživě i spotřebním košům, splňuje podmínky dietního vaření platným pro děti 

předškolního věku. Také zajišťují celodenní pitný režim pro děti. 
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KDYBYCH MĚLA SVÉ DÍTĚ VYCHOVÁVAT ZNOVU…      

Diane Loomansová 
 

Kdybych měla své dítě vychovávat znovu, 

vybudovala bych pro něj nejdřív sebeúctu a pak teprve dům. 

Prstem bych víc malovala a míň hrozila. 

Méně bych ho opravovala a víc si s ním vykládala. 

Nedívala bych se na hodinky, ale prostě bych se dívala. 

Nestarala bych se o učení, ale prostě bych se starala. 

Chodila bych víc na procházku a pouštěla víc draků na provázku. 

Přestala bych si hrát na vážnou, ale vážně si hrála. 

Proběhla bych víc polí a viděla víc hvězd. 

Víc bych ho objímala a míň s ním „válčila“. 

Viděla bych v žaludu častěji dub. 

Nebyla bych přísná, ale přístupná. 

Neučila bych ho lásce k síle, 

ale naučila bych ho síle lásky. 

 

 

P.S.:  Možnost vychovávat své děti máme jen jednou…jedinkrát!  

Nikdy nebudeme mít „druhou šanci“. 
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ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

Mateřské školy Zlín, Dětská 4698, příspěvková organizace 
Školní rok 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bc. Věra Divoká  

učitel MŠ 

 

 

Mgr. Lucie Ondíková 

učitel MŠ 

Bc. Barbora Svobodová 

učitel MŠ 

 

Bc. Martina Jandíková 

Asistent pedagoga 

Jitka Vajíková  

vedoucí stravování 

Mgr. Ivana Scharfová 

ředitelka školky  

 
Pedagog 1 

SPRÁVNÍ 

ZAMĚSTNANCI 

ŠKOLY 

PEDAGOGIČTÍ 

PRACOVÍCI 

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Radmila Skřivánková  

vedoucí kuchařka  

Ivana Hřebačková  

kuchařka 

Jana Pagáčová 

pomocná kuchařka 

Ing. Lucie Krupicová 

účetní 

Eva Šišková 

školnice 

Ludmila Krupová 

uklízečka 

Kateřina Smitec 

Školní asistent 
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POPIS PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ 

MATEŘSKÉ ŠKOLY 
 

 

MATERIÁLNÍ PODMÍNKY: 

 

 MŠ má dostatečně velké prostory a uspořádání, které vyhovuje veškerým činnostem dětí,  

 technický stav budovy je odpovídající době provozu, MŠ má vyměněna okna, a je 

zateplena.,  

 tělocvičné nářadí, umývárny, toalety jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům a 

odpovídají počtu dětí,  

 v každé třídě byly zřízeny koutky živé přírody, do každé třídy byl prořízen Africký šnek, 

o kterého se děti starají. 

 vybavení školy je dostatečné, splňuje i estetická hlediska, průběžně obnovujeme a 

modernizujeme hračky, pomůcky, náčiní i materiály. V současné době máme dva 

televizory, CD přehrávače, DVD přehrávače a počítač, interaktivní podložku 

 hračky, pomůcky, načiní a další doplňky nebo aspoň podstatná část je umístěna tak, aby 

děti dobře viděly, a mohly si, je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení,  

 na výzdobě interiéru školy se podílí děti svými pracemi a také pomáhají s instalací 

výstavek, čímž se rozvíjí jejich estetické cítění,  

 ve sklepních prostorech MŠ je samostatná kuchyně, obě třídy májí společnou  

výdejnu stravy s lednicí a mikrovlnnou troubou a myčkou,  

 kuchyně a třídy jsou propojeny výtahovou šachtou,  

 u kuchyně je šatna pro personál s WC a sprchovým koutem,  

 MŠ disponuje novou, zrekonstruovanou školní zahradou. Na zahradě nalezneme ze 

stávajících prvků smyslový chodník, vrbový tunel, dendrofón nebo lanové centrum. Nově 

na zahradě nalezneme vyvýšené záhony, dětské brouzdaliště, venkovní učebnu, dřevěný 

domeček na ukládání venkovních hraček, ale především velký herní prvek, jenž spojuje 

lanové prolézačky, skluzavky dvou velikostí, houpací koníky a především obrovské 

pískoviště s vyvýšeným ostrůvkem do jednoho kompletního multifunkčního celku.  

 prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.  
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HYGIENICKÉ PODMÍNKY: 

 

Životospráva: 

 dětem je poskytována chutná, plnohodnotná a vyvážená strava,  

  děti obědvají po třídách (ne současně),  

  do stravy zařazujeme potraviny zdravé výživy,  

  mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány doporučené intervaly,  

  je respektována individuální potřeba dětí, mají možnost výběru z více druhů zeleniny a 

ovoce,  

 ve 2. třídě Vlaštovek mají děti možnost nalévat si samy polévku a natírat chleba u 

svačinek,  

 děti NENUTÍME DO JÍDLA,  

 v průběhu celého dne je pro děti zajištěn pitný režim,  

  jídelníček je vyvěšen ve vstupní hale na nástěnce a internetových stránkách,  

  v denním programu se snažíme o to, aby byly respektovány individuální potřeby aktivity, 

spánku, odpočinku jednotlivých dětí. Dětem s nižší potřebou spánku jsou nabízené jiné 

klidové aktivity,  

 snažíme, o co nejvíce času strávit venku, délky pobytů venku přizpůsobujeme aktuálním 

povětrnostním podmínkám a okamžité kvalitě ovzduší.  

 

Psychohygiena:  

 umožňujeme dětem postupnou adaptaci v novém prostředí i za přítomnosti rodičů,  

 připravujeme prostředí takové, aby se dítě cítilo šťastné, spokojené a vyrovnané,  

 je zajištěn pravidelný denní řád, který je současně flexibilní a umožňuje tak organizaci 

činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci,  

 respektujeme potřeby dětí a reagujeme na ně a pomáháme v jejich uspokojení, nároky na 

děti jsou kladeny přiměřené věku,  

 rodiče mají možnost, po domluvě s třídní učitelkou, přivádět své dítě do MŠ kdykoliv 

podle své potřeby,  

 zajišťujeme dětem dostatečně dlouhý pobyt venku, přenášíme i výchovně vzdělávací 

činnosti do přírodního prostředí,  

 respektujeme individuální potřeby dětí při relaxaci na lůžku, NENUTÍME JE DO SPANÍ. 

Dětem jsou nabízeny klidové činnosti, aby nerušily ty, které odpočívají, 

 umožňujeme dětem soukromí při osobní hygieně,  

 všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a 

napomáhají v jejich uspokojování.  
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Psychosociální podmínky:  

 

 společně vytváříme pohodové a klidné prostředí, ve kterém se děti budou cítit bezpečně, 

spokojeně a šťastně! Děti jsou našim „zrcadlem“,  

 všechny děti mají rovnocenné postavení, nikdo není zvýhodňován ani znevýhodňován, 

 podporujeme dětská přátelství a spolupráci. Učíme je nebýt lhostejní k druhým, umět 

pomáhat, ale také si o pomoc říct. Odmítáme nezdravou soutěživost,  

 snažíme se, aby mezi dětmi a dospělými panovala vzájemná důvěra, tolerance a 

zdvořilost,  

 preferujeme pozitivní hodnocení, oceňujeme práci druhých, učíme je sebehodnocení, 

podporujeme jejich samostatnost, rozhodování, 

 dospělí zaměstnanci jsou dětem přirozeným vzorem.  

 

 

 

ORGANIZACE CHODU: 

 

Režim dne si učitelky vypracují jako součást třídních, vzdělávacích plánů dle potřeb jednotlivých 

oddělení a bude vyvěšen na nástěnce. 

 

Uspořádání dne: 

 

06,30 -  09,15:  ranní přivítání učitelkou 

   ranní přesnídávka (snídaně) 

   vzdělávací nabídky  -    nabídka cílené aktivity 

- komunitní kruh 

- diskuse, vytváření námětů a závěrů 

- pohybová chvilka 

průběžný pitný režim (během celého pobytu v MŠ)  

 

09,15 – 09,30:  dopolední svačina 

 

09,30 – 11,30:  pobyt venku 

11,30 – 12,00:  oběd 

 

12,15 – 14,00:  polední odpočinek 

14,15:               odpolední svačina 

   spontánní aktivity dětí 

   zájmové činnosti, cílené aktivity 

   pobyt na zahradě – dle možností 

16,30:            uzavření MŠ 
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1. mateřskou školu otvíráme    v 06,20 hodin 

mateřskou školu zavíráme    v 16,30 hodin  

 

2. dítě přivádí do mateřské školy zákonný zástupce, předává je PP ve třídě a teprve po 

osobním předání přebírá PP zodpovědnost za dítě, zákonný zástupce dítě také vyzvedává 

 

3. rodiče respektují ranní filtr, který provádí PP a jsou povinní pravdivě informovat a o 

případných zdravotních problémech dítěte  

 

4. rodiče jsou povinni platit školné a stravné ve stanovené výši a v odpovídajících termínech 

 

5. rodiče telefonicky omlouvají své dítě nejpozději do 7,30 hodin daného dne, kdy dítě 

nepřijde do mateřské školy 

 

6. děti mohou do školy nosit své hračky, ale škola nezodpovídá za případně poškození nebo 

ztrátu 

 

 

Pedagogičtí pracovníci: 

 

   Mgr. Ivana Scharfová  ředitelka 

   Mgr. Lucie Ondíková  učitelka 

   Bc. Věra Divoká  učitelka 

   Bc. Barbora Svobodová učitelka 

 Bc. Martina Jandíková asistent pedagoga 

    

 

Provozní pracovníci: 

  

   Eva Šišková   školnice 

   Ludmila Krupová  uklízečka 

 

Stravování: 

    

              Jitka Vajíková   vedoucí stravování 

   Radana Skřivánková  hlavní kuchařka 

   Ivana Hřebačková  kuchařka 

   Jana Pagáčová   pomocná kuchařka 

 

Personál na dotované místo ze Šablon: 

 

    

Kateřina Smitec  školní asistent 



 

13 

 

 

PERSONÁLNÍ PODMÍNKY: 

 

 4 PP mají odbornou kvalifikaci,  

 pedagogická sbor, respektive pracovní tým, funguje na základě jasně vymezených a 

společně vytvořených pravidel,  

 PP se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně,  

 ředitelka školy sleduje udržení a další růst profesních kompetencí všech PP. Služby PP 

jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech dětem 

zajištěna optimální pedagogická péče,  

 vedoucí stravování je absolventkou středního odborného učiliště,  

 kuchařky jsou vyučeny v oboru,  

 školnice je absolventkou středního odborného učiliště.  

 Překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů není možné při tomto počtu PP – i přesto 

se snažíme o co nejvíce překrývání a hlavní část výuky často provádíme při pobytu na 

zahradě. Jinak se domníváme, že děti vzděláváme celý den - není ustanoveno v zákonu je 

to doporučení.  

 
 

ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY: 
 

 

 zajišťuje ředitelka MŠ,  

 úkoly, povinnosti a pravomoci všech pedagogických i provozních zaměstnanců jsou jasně 

vymezeny a dány náplní práce a popisem dle platného Katalogu prací,  

 formou pedagogických rad a provozních porad, každodenním setkáváním tlumočením, 

aktuálních informací, navenek máme možnost každodenní konzultací s rodiči při 

předávání dětí nebo internetovými stránkami či elektronickou poštou,  

 kontrola a evaluační činnosti jsou voleny tak, aby zahrnovaly všechny stránky chodu  

MŠ a jsou pro další zkvalitnění a zefektivnění pedagogické práce užitečné a mají smysl,  

 plánované pedagogické práce a chodu MŠ využívá zpětné vazby předchozí analýzy 

evaluační činnosti jednotlivých tříd.  
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SPOLUPRÁCE S RODIČI: 

 

Rodiče jsou nejdůležitějšími partnery pro PP při výchově dětí. Proto nám velmi záleží na 

spolupráci s nimi. Aby byla kontakty vstřícné a konstruktivní pro co největší spolupráci, 

seznamujeme je se záměry PP, s náplní práce s dětmi a s možností spolupodílet se na dění v MŠ.  

 Veškeré informace, pozvánky apod. jsou vyvěšeny na nástěnkách,  

 v atriu na nástěnce je celoročně k dispozici, školní řád, jídelníček,  

 rozpracované týdenní plány a konkrétními činnostmi v centrech aktivit, básničky a 

písničky, které se dětí učí, jsou umístěny na nástěnce před třídou,  

 jsou zde i výstavy všech prací dětí – výkresy, pracovní listy,  

 články s fotodokumentací jsou rodiče informováni o průběhu každé akci,  

 spolupráce s rodiči při návrhu na odklad školní docházky,  

 dobrovolné vyplnění Dohody o spolupráci se školou při přijetí dítěte do MŠ,  

 spuštění webových stránek školy (aktuality, kalendář akcí školy, jídelníček, fotogalerie, 

dokumenty ke stažení, atd.),  

 dotazník pro rodiče,  

 adaptační program pro děti,  

 pořádání akcí pro rodiče i aktivní účast rodičů při akcích školy,  

 spolupráce při naplňování výchovně vzdělávacích cílů ŠVP a TVP,  

 sponzorství (finanční i materiální),  

 poradenský servis (nedáváme NEVYŽÁDANÉ rady!),  

 úklid a budování školní zahrady. 

 

PEDAGOGICKÁ PORADNA PRO RODIČE DĚTÍ: 

 osvěta v otázkách předškolní pedagogiky,  

 schůzky s rodiči – minimálně 2x ročně,  

 informace na nástěnkách,  

 nabídka literatury z oblasti předškolní výchovy,  

 zajištění přednášky o školní zralosti v MŠ (podle zájmu rodičů), popřípadě zjištění a 

zveřejnění termínu přednášky na pracovišti PPP v Zlíně.  

 

SPOLEČNÉ AKCE S RODIČI: 

 tvořivá odpoledne (Podzimní a jarní slavnosti na školní zahradě),  

 Den pro rodinu,  

 vánoční posezení u stromečku,  

 pasování předškoláků,  

 společný výlet 

 Lampiónový průvod 

 Charitativní akce – Den pro Zuzanku  
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ZAJIŠTĚNÍ PODMÍNEK BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ: 
 

 PP zodpovídají za děti, to do doby převzetí dětí od jejich zákonného zástupce nebo jím 

pověřené osoby až do doby jejich předání zástupci dítěte nebo jím pověřené osobě,  

 bezpečnost dětí při pobytu venku je zajištěna překrýváním služeb PP, ředitelka školy 

určuje při vyšším počtu dětí nebo při specifických činnostech (plavání, návštěva divadla, 

sáňkování a škola v přírodě) nebo při pobytu v prostředí náročném na bezpečnosti další 

zletilou osobou,  

 v případě neodkladného odchodu PP ze třídy, je učitelka povinna pověřit další zletilou 

osobu o dohled či dozor (může se jednat o jakéhokoli zaměstnance mateřské školy),  

 PP předává dítě pověřené osobě pouze na základě písemného pověření zákonného 

zástupce dítěte. PP si vyžádají od rodičů doplnění evidenčního listu nebo zmocnění 

vyzvedávání o údaje, kde bude zaznamenáno, kdo bude dítě do MŠ vodit a vyzvednout,  

 děti v naší mateřské škole jsou pojištěny proti úrazu u pojišťovny Kooperativa. V případě 

úrazu rodiče obdrží od ředitelky školy vyplněný Záznam o úrazu. Po skončení léčby 

ředitelka předá rodičům další předepsané tiskopisy, které rodiče nechají potvrdit u lékaře, 

a ředitelka pojistnou událost nahlásí a vyřídí u pojišťovny,  

 budova mateřské školy se z důvodu zajištění bezpečnosti dětí od 8,30 – 12,00 hodin a od 

12,30 – 14,00 hodin zamyká. Kdokoliv přijde do MŠ v této době, musí použít zvonku a 

vyčkat příchodu personálu.  

 

ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY:  

 

Organizační podmínky školy stanovuje Školní řád, který je zpracován dle zákona č. 561/2004 

Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

vyhláškou č.14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání a vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školním 

stravování.  

 

Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance Mateřské školy Zlín, Dětská 4698, příspěvková 

organizace i rodiče dětí navštěvujících tuto mateřskou školu. Zákonní zástupci jsou povinni se s 

obsahem Školního řádu seznámit vždy na třídní schůzce na začátku školního roku nebo 

individuálně na informační nástěnce školy. Následně podepíší, že se se Školním řádem 

seznámili. Školní řád je trvale k dispozici na informační nástěnce pro rodiče u vchodu do budovy 

školy i na webových stránkách školy, popřípadě u ředitelky školy.  

 

ŠKOLNÍ ŘÁD obsahuje tyto kapitoly:  

 Čl. 1 Vydání a obsah  

 Čl. 2 Cíle předškolního vzdělávání  

 Čl. 3 Podrobnosti k výkonu práce a práva a povinnosti, zákon. zástupců ve škole  

 Čl. 4 Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole  

 Čl. 5 Provoz a vnitřní režim  

 Čl. 6 Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí  

 Čl. 7 Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy  

 Čl. 8 Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí  

 Čl. 9 Poučení o povinnostech dodržovat školní řád  
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CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO 

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

PTÁČATA V HNÍZDĚ 
 

 

MOTTO: 

 

Každý ptáček hnízdo má, vždy se vrací do něj rád. 

U nás v hnízdě ptáče své místo má, zpívat, cvičit, 

kreslit se v něm učí rád. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

 

Naše mateřská škola nese název PTÁČATA V HNÍZDĚ, které mají z tohoto hnízda 

vylétnout, poznávat a otevřít si bránu do „velkého světa“, ve kterém je čeká spousta nového, 

krásného, tajemného, kouzelného… a my dospělí jsme ti, kteří mají za úkol být dětem průvodci, 

pomocníky a přirozenými vzory… těmi, kteří je budou při „vylétnutí“ z hnízda provázet, aby se 

cítily v pohodě a v bezpečí.  

 

Hlavním cílem ŠVP PPV nazvaného PTÁČATA V HNÍZDĚ je vytvoření takové vzdělávací 

nabídky, která bezprostředně souvisí s přirozeným životem a s konkrétním prostředím dětí, je jim 

blízká a srozumitelná. Dalším neméně důležitým cílem je citlivě a všestranně působit na 

osobnost každého dítěte tak, aby se po všech stránkách rozvíjelo a mohlo úspěšně vstoupit do 

základní školy.  

 

Z výše uvedených cílů nám vyplývají tři základní cíle korespondující a navazující na 

RVHP:  

 Cíl rozvoje – rozvíjet u dítěte schopnosti učení a poznávaní  

 Cíl hodnot – osvojení základní hodnot, na nichž je založena společnost  

 Cíl postoje – získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná 

osobnost působící na své okolí  

 

Nedílnou součástí ŠVP jsou klíčové kompetence - tedy soubor předkládaných vědomostí, 

dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého 

jedince.  

 Kompetence k učení  

 Kompetence k řešení problémů  

 Komunikativní kompetence  

 Sociální a personální kompetence  

 Činnostní a občanské kompetence  

 

 

,, VŠECHNO, CO POTŘEBUJI ZNÁT, JSEM SE NAUČIL VE ŠKOLCE “  
ROBERT FULGHUM. 

O VŠECHNO SE ROZDĚL 

HRAJ FÉR 

NIKOHO NEBIJ 

UKLÍZEJ PO SOBĚ 

NAUČ SE ŘÍKAT PROSÍM, DĚKUJI A PROMIŇ 

NEZAPOMEŇ SE RADOVAT A ŽASNOUT 

NEBER, CO TI NEPATŘÍ 

NAUČ SE ODPOČÍVAT 

MĚJ RÁD DĚTSKÉ KNÍŽKY – ROZVÍJEJ SVOU FANTAZII 

KAŽDÝ DEN SE NAUČ NĚCO NOVÉHO 
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Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání směřuje k tomu, aby si dítě bohatými 

prožitky utvářelo poznatky o životě ve společenství blízkých, o zákonitostech přírody, aby se 

orientovalo ve světě dětí, zdokonalovalo se v mateřském jazyce, vytvářelo si hodnotový systém, 

sdílelo prožívání druhých a vážilo si lidského zdraví a života.  

 

Vedeme děti k samostatnosti, k odpovědnosti, vnímavosti, k samostatnému řešení problémů, 

schopnosti požádat o pomoc, radu, když ji potřebují. Podporujeme jejich zdravé sebevědomí.  

 

Čas prožitý v mateřské škole by měl pro dítě být radostí, příjemnou zkušeností a dobrým 

základem do života a vzdělávání. Snažíme se nabízet vhodné vzdělávací prostředí, pro dítě 

vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, v němž se dítě bude cítit jistě, bezpečně, 

radostně a spokojeně a které mu zajistí možnost projevit se, bavit se i zaměstnávat přirozeným 

dětským způsobem.  

 

K naplnění našeho cíle používáme vhodné metody práce:  

 slovní (rozhovor, vysvětlování, vyprávění, práce s knihou),  

 prožitkové a kooperativní učení hrou,  

 situační učení – modely situací, do nichž se dítě může dostat,  

 činnosti založené na zážitcích, podporující zvídavost, radost z učení,  

 využívání spontánních dětských nápadů,  

 poskytnutí prostoru pro vlastní plány dítěte,  

 spontánní učení,  

 experimentální metoda aj.  

 

Základní učební aktivita dětí v tomto věku je hra. 
 

 

Spontánní a řízené aktivity jsou motivovány a dobře promyšleny, aby sloužily vytyčenému cíli. 

Řízené aktivity jsou založeny na principu vzdělávací nabídky. Na dítěti je, zda se aktivně zapojí 

do činnosti.  

 

Vzdělávací nabídka naší školy je uspořádána do několika integrovaných bloků, z koncepce 

školy, významných společenských událostí, zvyků a tradic. Integrované bloky jsou rámcové, 

nastiňují cíle a záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky a jsou rozdělen do       

podbloků popř. projektech v rámci Třídních vzdělávacích plánů, ve kterých se prolínají všechny 

oblasti vzdělání. Třídní vzdělávací plán je vytvořen tak, aby ho učitelky mohly přizpůsobovat a 

obohacovat o další vlastní nápady a doplňkové činnosti. 
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INTEGROVANÉ BLOKY 

Integrované bloky jsou zpracovány v souladu s požadavky RVP PV a s ohledem na konkrétní 

podmínky naší mateřské školy. 

Zahrnují všechny vzdělávací oblasti RVP PV: 

 dítě a jeho tělo 

 dítě a jeho psychika 

 dítě a ten druhý 

 dítě a společnost 

 dítě a svět 

 

Názvy našich integrovaných bloků, které se nadále člení na další pod-bloky 

 

1. PTÁČE A JEHO NOVÉ MÍSTO 

2. PTÁČE TRADICE A ZVYKY 

3. PTÁČE A SVĚT KOLEM NĚHO 

4. KDE SE VZALO PTÁČE 

5. PTÁČE OBJEVUJE 

6. PTÁČE VYLÉTÁ Z HNÍZDA 
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INTEGROVANÉ BLOKY 

VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PRO 

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

PTÁČATA V HNÍZDĚ 

BLOK č. 1: Ptáče a jeho nové místo  
 

Charakteristika integrovaného bloku:  

 

Prostřednictvím prvního integrovaného bloku se budou děti seznamovat s novými kamarády, 

autoritami, režimem třídy a školy, prostředím a okolím MŠ. U nových dětí se zaměříme na jejich 

zařazení do kolektivu kamarádů, na život ve školce, na osvojení si požadavků vyplývajících z 

prostředí MŠ, na zvládnutí chvilkového odloučení od rodiny. Společně se vytvoří pravidla 

soužití v hnízdě. Zjištění dovedností, schopností dětí.  

 

Klíčové kompetence:  

 

1. Kompetence k učení:  

 Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při 

tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů  

2. Kompetence k řešení problémů:  

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

problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem  

3. Komunikativní kompetence:  

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

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

4. Sociální a personální kompetence:  

 Samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej  

5. Činnostní a občanské kompetence:  

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

 Dokáže rozeznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky  
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Dílčí vzdělávací cíle a očekávané výstupy: 

Dítě a jeho tělo – 5.1 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností = zvládat sebeobsluhu a pracovní 

úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat 

jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.) 

Dítě a jeho psychika – 5.2. 

 5.2.1 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, schopnost vyjádřit se = umět 

pozdravit, představit se, naučit se jména kamarádů, umět je oslovit, zvládnout zpaměti 

krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, a pohádky), pojmenovat většinu toho čím je 

obklopen. 

 5.2.2 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájmu, radosti z objevování 

apod.) = vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení 

(zapamatovat si svou značku, skříňku) 

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

identity, získání sebevědomí, sebedůvěru, osobní spokojenosti) = odloučit se na určitou 

dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory 

Dítě a ten druhý – 5.3 

 seznámení s pravidly chování ve vztahu k druhému = navazovat kontakty s dospělým, 

kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, 

respektovat ho, seznamovat se s kamarády  

Dítě a společnost – 5.4 

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

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

základní hodnoty v tomto společenství uznávané = adaptovat se na prostředí ve škole, 

přizpůsobovat se společnému programu 

Dítě a svět 5.5 

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

k němu = orientovat se bezpečně ve známém prostředí (doma, v budově mateřské školy, 

v blízkém okolí) 
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Očekávaným výstupem je úspěšná adaptace v prostředí MŠ. Osvojit si a zvládat 

sebeobsluhu a pracovní úkoly (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, 

zvládat práce na zahradě). Naučit se jména kamarádů, učitelek, umět je správně oslovit, 

zvládnout zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky a pohádky). Vnímat, že je 

zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení. Navazovat kontakty s dospělým, 

kterému je dítě svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, 

respektovat ho. Naučit se orientovat bezpečně v okolním prostředí školy, na zahradě. 

Vzdělávací nabídka: 

Hlavní činností a příležitostí, které ve vzdělávání vytváříme, dítěti umožňujeme a nabízíme: 

 

 jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti, péče o sebe, své osobní věci, hračky aj.; 

 jednoduché seznamovací hry, hry se jmény v kruhu, s obměnami apod.;  

 lokomoční jiné činnosti (chůze, chůze ve dvojicích, běh, skoky, poskoky, hod, lezení, 

pohyb na lanáčku, herním prvku); 

 individuální a skupinové konverzace, vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle 

skutečnosti a podle obrázkového materiálu; 

 prohlížení obrázků a knížek; 

 námětové hry a činnosti, volné hry; 

 hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, fantazii / výtvarné, konstruktivní, 

hudební, taneční či dramatické aktivity; 

 vstřícná a citlivá komunikace; 

 hry na téma rodiny, povolání; 

 dostatek různých příležitostí k verbální i neverbální komunikaci dítěte s druhým dítětem a 

dospělým; 

 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému; 

 četba, vyprávění, poslech pohádek; 

 přirozené poznávaní rozmanitého světa přírody, kultury i techniky v prostředí mateřské 

školy, vycházky do okolí. 
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PTÁČE A 

JEHO 

NOVÉ 

MÍSTO 

Já a moji 

noví 

kamarádi 

Co už 

dovedu 

Moje nové 

pravidla 

soužití 

Moje 

nové 

místo 
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BLOK č. 2: Ptáče tradice a zvyky   
 

Charakteristika integrovaného bloku:  
 

Další integrovaný blok souvisí s tradicemi a lidovými zvyky, svátky. Dětem bude objasněn 

skutečný smysl tradic a zvyků u nás a ve světě. Maximálně využijeme kouzelnou atmosféru 

tradice adventního času – v čem spočívá skutečný smysl Vánoc v rodinné pohodě k posílení 

mezilidských vztahů. Seznámení se s biblickými příběhy, vyprávění o nich (uzpůsobeno věku 

dětí). Přiblížení dalších typických svátků jako jsou Velikonoce, Mikuláš, sv. Martin, Dušičky 

(Halloween), masopustní veselí. Tělesný rozvoj a zdraví dětí podpoříme pohybem na krásné 

školní zahradě a vycházkami do přírody.  

 

Klíčové kompetence:  

 

1. Kompetence k učení:  

 Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení  

2. Kompetence k řešení problémů:  

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

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

3. Komunikativní kompetence:  

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

(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)  

4. Sociální a personální kompetence:  

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

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

nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost  

5. Činnostní a občanské kompetence:  

 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, rozhodnout svobodně, ale že za svá rozhodnutí také 

odpovídá  

 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.  
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Dílčí vzdělávací cíle a očekávané výstupy:  

Dítě a jeho tělo – 5.1  

 Uvědomění si vlastního těla = správné držení těla, zvládání základních pohybových 

dovedností a orientace v prostoru, pochopit důležitost jednotlivých částí těla a jeho účel  

 Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky - 

běžné způsoby pohybu, v různém prostředí, pohybovat se ve skupině, koordinování lokomoci 

a další pohyby či poloha těla, jemná motorika je podporována při práci s materiálem  

 Osvojení si věku přiměřených praktických dovedností – zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat 

základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, 

přijímat stravu a tekutiny, umět stolovat, postarat se o sebe a své věci, oblékat se, svlékat, a 

obouvat apod.)  

 Rozvoj a užívání všech smyslů - 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.)  

 Osvojení si věku přiměřených dovedností a tím přispět k pohodové atmosféře – chovat se tak, 

aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou 

ani druhých, zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkoly  

 Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti – zachovávat správné držení těla, zvládnout překážky, 

házet a chytat míč, užívat různé načiní  

Dítě a jeho psychika – 5.2.  

 rozvoj řečových a jazykových dovedností receptivních a produktivních – správné vyslovování, 

ovládat dech, tempo a intonaci, sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve 

slovech, porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat 

jej ve správných větách)  

 rozvoj komunikativních dovedností - formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony 

slovně reagovat, domluvit se slovy i gesty  

 rozvoj produktivních jazykových schopností - naučit se zpaměti krátký text (reprodukovat 

říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)  

 rozvoj zpřesňování a kultivování smyslového vnímání, přechod od konkrétní myšlenky k 

myšlence logické (pojmové) – 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 souvislosti mezi nimi)  

 posilování přirozených poznávacích citů – vědomě využívat všech smyslů, záměrně 

pozorovat postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)  
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 rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě, získání relativní citové samostatnosti – 

uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je   
 postupné vytváření vztahu k intelektuálním činnostem a učení - záměrně se soustředit na 

intelektuální činnost a udržet pozornost po určitou dobu  

Dítě a ten druhý – 5.3  

 

 Posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem – přirozeně a bez zábran 

komunikovat s druhými lidmi, navazovat a udržovat dětská přátelství, odmítnout komunikaci, 

která je nepříjemná  

 Rozvoj kooperativních dovedností – spolupracovat s ostatními  

 Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností - přirozeně a bez zábran komunikovat s 

druhým, odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech  

 

Dítě a společnost – 5.4  

 

 Vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách - utvořit si základní dětskou 

představu o pravidlech chování a společenských normách, vyjednávat s dětmi i dospělými ve 

svém okolí, domluvit se na společném řešení (jednotlivé situace společně jinak s pomocí)  

 Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností - chovat se zdvořile, 

přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků s úctou k jejich osobě vážit 

si jejich práce, úsilí, vnímat umělecké a kulturní podněty, pořádně poslouchat  

 Vytváření podnětné prostředí pro získávání povědomí o základních všeobecných 

společenských a morálních hodnotách - uplatňovat návyky v základních formách 

společenského chování ve styku s dospělými a s dětmi  

 

Dítě a svět 5.5  

 

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

jejich rozmanitosti, o jejich vývoji a neustálé proměně, poznávání jiných kultur – všímat si 

změn a dění v nejbližším okolí, osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které 

jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné a zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné 

pro další učení a životní praxi, mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, 

kulturním i technickém prostředí, a i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a 

dostupných praktických ukázek v okolí dítěte  

 Osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o 

okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí, a k ochraně dítěte před jeho 

nebezpečnými vlivy - mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat 

si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní chovají, ovlivňují vlastní zdraví a životní prostředí, 

pomáhat pečovat o okolní životní prostředí  
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Očekávané výstupy:  

 

Být ohleduplný, pokorný, chovat se slušně a zdvořile k druhému, mít úctu k práci a úsilí 

druhého. Mít radost ze zážitků. Seznámit se s kulturními tradicemi. Naučit se chovat v divadle či 

kulturním zařízení. Koordinovat lokomoci a další pohyby či polohy těla. Vnímat rozlišovat 

pomocí svých smyslů (metoda snoezelen). Umět pomoci kamarádovi. Správně vyslovovat, 

ovládat dech, tempo a intonaci. Vnímat potřeby druhých, a respektovat je. Vytvářet základy pro 

pochopení světa nadpřirozeného a světa reality.  

 

Vzdělávací nabídka:  

 

Hlavní činností a příležitostí, které ve vzdělávání vytváříme, dítěti umožňujeme a nabízíme: 

 konstruktivní a grafické, výtvarné činnosti;  

 smyslové, psychomotorické a pohybové hry;  

 didaktické a jiné hry se zaměřením na rozvoj různých znalostí;  

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

činnosti, logopedické chvilky, orofaciální cvičení;  

 vyprávění zážitků, příběhů (komunitní kruh); 

 přímé pozorování přírodních jevů;  

 spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty; 

 námětové hry a činnosti;  

 hry a praktické úkony procvičování orientace v prostoru i v rovině;  

 vstřícná a citlivá komunikace;  

 vyřizování vzkazů a zpráv; 

 příprava pokrmů pro druhé (pečení cukroví, zdobení perníčků); 

 dostatek různých příležitostí k verbální i neverbální komunikaci dítěte s druhým dítětem a 

dospělým; 

 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému; 

 četba, vyprávění, poslech pohádek, příběhů (vánočních);  

 kooperativní činnost ve dvojicích, ve skupinách;  

 diskuse nad problémem;  

 činnosti, které jsou obohaceny o lidové zvyky a tradice.  
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Dušičky a 

Halloween 

Na 

svatého 

Martina 

Přišel 

k nám 

Mikuláš 
 

Adventní 

čas 

 

Svátky jara, 

Velikonoce 
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BLOK č. 3: Ptáče a svět kolem něho    
 

Charakteristika integrovaného bloku:  

 

Integrovaného blok souvisí s přírodou, seznámení se světem s živou a neživou přírodou, s 

dalšími přírodními jevy a úkazy na planetě i mimo ni. Objasnění pojmu Vesmír a postavení 

Země v systému Vesmíru. Proč je den a proč je noc. Budeme se v něm zabývat změnami v 

přírodě – barvami, tvary listů, plodů, dary přírody, nasazení a sklízení ovoce a zeleniny atd. V 

rámci jmenovaného bloku si děti sami vybudují svou malou zahrádku a budou se o ni starat. 

Nadále chceme, aby děti se seznámily a objevovaly svět zvířat a rostlin. Jak se o ně starat. 

Posilování vztahu ke všem živým tvorům a péči o ně ve svém okolí. Pohybové chvilky pro děti 

obohacujeme zdravotním cvičením s jógovými prvky. Samozřejmostí je pobyt na školkové 

zahradě, vycházky po sídlišti. 

 

Klíčové kompetence:  

 

1. Kompetence k učení:  

 Má elementární poznatky o světě lidí, kultuře, přírodě i technice, které dítě obklopuje, o 

jeho rozmanitostech a proměnách: orientuje se v řádu dětí v prostředí, ve kterém žije  

2. Kompetence k řešení problémů:  

 problémy řeší 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 dosavadních 

zkušeností, fantazii a představivost  

 

3. Komunikativní kompetence:  

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

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

komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou  

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

elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku  

4. Sociální a personální kompetence:  

 Ve skupině se dokáže 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  
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5. Činnostní a občanské kompetence:  

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

odpovědně, váží si práce i úsilí druhých  

 Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřený aktuálnímu dění  

 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  

 

 

Dílčí vzdělávací cíle a očekávané výstupy: 

Dítě a jeho tělo – 5.1 

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

pojmenování částí těla a znát jejich funkce, sladit pohyb se zpěvem, mít povědomí o těle a 

jeho vývoji (o narození, růstu těla a jeho proměnách, rozlišovat co prospívá zdraví a co mu 

škodí)  

 Ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí - vědomě napodobit jednoduchý pohyb 

podle vzoru a přizpůsobit je pokynu, sladit pohyb s rytmem a hudbou, koordinovat lokomoci 

a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou, ovládat dechové svalstvo  

 Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí – mít povědomí o některých 

způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc  

 

Dítě a jeho psychika – 5.2. 

 rozvoj řečových a jazykových dovedností receptivních a produktivních – vést rozhovor 

(naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se), 

domluvit se slovy i gesty, improvizovat  

 osvojení si některých dovedností, které předcházejí čtení i psaní - rozlišovat i znát některá 

písmena i číslice  

 rozvoj komunikativních dovedností - popsat situaci (skutečnou, podle obrázku), porozumět 

slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných 

větách)  

 postupné vytváření vztahu k intelektuálním činnostem a učení - záměrně se soustředit na 

intelektuální činnost a udržet pozornost po určitou dobu  

 rozvoj a kultivace představivosti a fantazie – vyjadřovat svou představivost a fantazii v 

tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných pohybových či dramatických i ve slovních 

výpovědích k nim)  

 rozvoj získáváni obecných poznatků – řešit problémy a úkoly a situace myslet kreativně, 

předkládat nápady  

 rozvoj paměti a pozornosti – potupovat a učit se podle pokynů  
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 získání schopností řídit své chování a ovlivňovat vlastní situaci - ve známých 

opakujících se situací a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své 

chování  

 postupné získávání zdravého sebevědomí – rozhodovat o svých činnostech, prožívat radost ze 

zvládnutého a pozvaného  

 posilování schopností rozvíjet citové vztahy v okolí – být citlivý ve vztahu k živým bytostem, 

k přírodě i k věcem,  

 

Dítě a ten druhý – 5.3 

 Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností - dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného 

soužití, a chování doma, v MŠ, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla, odmítnout komunikaci, 

která je mu nepříjemná  

 Vytváření prosociálního chování – respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se sním o hračky, 

pomůcky pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod. chápat, že všichni lidé mají stejnou 

hodnotu, přestože je každý jiný, osobní – osobní odlišnosti jsou přirozené  

 Získat schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci - přijímat pozitivní 

ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje pokroky, prožívat 

dětským způsobem co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování  

 

Dítě a společnost – 5.4 

 Seznámení se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž 

dítě žije - začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné 

vlastnosti, schopnosti a dovednosti, uvědomit si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování 

a mohou se chovat neočekávaně, proti pravidlům, odmítat společenské nežádoucí chování  

 Vnímat a přijímat základní hodnoty uznávané ve společenství - pochopit, že každý má ve 

společenství svou roli, podle které je třeba se chovat  

 Rozvoj společenského a estetického vkusu - vnímat umělecké kulturní podněty, pozorně 

poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení hodnotit svoje 

zážitky (říci co bylo zajímavé, co je zaujalo)  

 

Dítě a svět 5.5 

 Rozvoj schopností přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám – porozumět, 

že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem nás se mění, vyvíjí, pohybuje a 

proměňuje a že s těmito změnami je třeba i v životě počítat)  

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

poškozovat a ničit - rozlišovat aktivity, které mohou člověka i prostředí podporovat a které je 

mohou poškozovat, pomáhat pečovat o okolní životní prostředí  
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 Rozvoj úcty k životu ve všech formách - vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a 

pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý 

  Vedení k citlivému vnímaní světa přírody a zvířat - osvojit si elementární poznatky o přírodě a o 

životě zvířat  

 

Uvědomování si změn v přírodě – roční období, poznání jiných zemí a kontinentů. Vybudování 

citlivého vztahu ke všemu živému, k přírodě a i k věcem. Povšimnout si, jaký má svět svůj řád, 

jeho rozmanitost, nekonečnost a pestrost. Umět se domluvit, a vyjádřit své myšlenky, odhadovat 

podstatné znaky, nacházet společné znaky podobu a rozdíl. Uvědomovat si svou samostatnost, 

své názory, a postoje, jejich vyjádření. Komunikace s kamarádem, navazování přátelství, osvojit 

si spolupráci. Vědět co je dobré a co špatné. Vyjádření svých pocitů různými estetickými 

schopnostmi a dovednostmi. 

 

Vzdělávací nabídka: 

Hlavní činností a příležitostí, které ve vzdělávání vytváříme, dítěti umožňujeme a nabízíme: 

 manipulační činnost a jednoduché úkoly s předměty;  

 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, nápodoba a poslech zvuků;  

 zdravotně zaměřené činnosti;  

 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti;  

 individuální a skupinové konverzace, vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle 

skutečnosti a podle obrázkového materiálu;  

 přímé pozorování přírodních jevů;  

 samostatný slovní projev na určité téma;  

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

 námětové hry a činnosti (výprava do Vesmíru), spontánní hry;  

 hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, fantazii (výtvarné, konstruktivní, 

hudební, taneční či dramatické aktivity);  

 vstřícná a citlivá komunikace; 

 experimentální činnosti (pokusy s vodou); 

 přímé pozorování přírodních, kulturních a technických objektů, rozhovor o výsledcích 

pozorování;  

 dostatek různých příležitostí k verbální i neverbální komunikaci dítěte s druhým dítětem a 

dospělým; 

 činnosti zaměřené k seznámení s elementárními číslicemi a matematickými pojmy a  

jejich symboly;  

 činnosti zaměřené na poznávání různých lidských vlastností;  

 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému; 

 četba, vyprávění, poslech pohádek, prohlížení encyklopedií, map; 

 diskuse nad problémem; 

 přirozené poznávaní rozmanitého světa přírody, kultury i techniky v prostředí mateřské 

školy, vycházky do okolí.  
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BLOK č. 4: Kde se vzalo ptáče    
 

Charakteristika integrovaného bloku: 

Tímto integrovaným blokem chceme, aby děti poznaly své tělo, přiblížily si poznatky o lidech od 

narození až po stáří, co nejzajímavější formou. Jednoduchým způsobem dětem vysvětlit počátek 

života, rozlišení pohlaví na holku a kluka. Děti se dozví jak správně pečovat a dbát o své zdraví. 

Uvědomění si důležitosti rodiny, soužití dvou generací. Na vlastní kůži se seznámit s různým 

povoláním a znát povolání svých nejbližších.  

 

Klíčové kompetence:  

 

1. Kompetence k učení:  

 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  

2. Kompetence k řešení problémů:  

 Při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických a 

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  

 

3. Komunikativní kompetence:  

 Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní  

  Průběžně rozlišuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s 

okolím  

4. Sociální a personální kompetence:  

 Spolupodílí se na společném rozhodnutí, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, 

dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim  

 Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém 

okolí  

5. Činnostní a občanské kompetence:  

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

potřebu je zachovávat  

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

podílí a že je může ovlivnit  
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Dílčí vzdělávací cíle a očekávané výstupy: 

Dítě a jeho tělo – 5.1  

 

 Osvojení si poznatků „Jak jsem přišel na svět“ s uvědoměním si vlastního těla - mít povědomí 

o růstu těla, o jeho vývoji a změnách, znát základní názvy částí těla 

 Zdokonalování dovedností v oblasti jemné motoriky – ovládání koordinace oka a ruky, 

zvládání jemné motoriky  

 Vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu – mít 

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

 Osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví – mít povědomí o těle a jeho vývoji (o narození, 

růstu těla a jeho proměnách, rozlišovat co prospívá zdraví a co mu škodí)  

 

Dítě a jeho psychika – 5.2.  

 

 rozvoj ke smysluplnému a kultivovaného projevu – vést rozhovor, vyjadřovat samostatně své 

myšlenky, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách  

 rozvoj produktivních jazykových schopností - naučit se zpaměti krátký text, (reprodukovat 

říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.)  

 rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální - poznat 

některé písmena a číslice, poznat napsané své jméno  

 vytváření zájmů a pro práci s informací – vyhledávat, využívat informace v učení  

 rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání – přemýšlet, vést jednoduché úvahy, o 

čem přemýšlí a uvažuje, také vyjadřuje  

 rozvoj schopností zakončit započatou práci – vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a 

kontrolovat ji, dokončit co započalo  

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

příjemné a nepříjemné citové prožitky, rozlišovat citové projevy v důvěrném a cizím 

prostředí, prožívat radost ze zvládnutého, projevovat co cítí  

 

Dítě a ten druhý – 5.3 

 

 Rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem - utvářet si pozitivní kladný vztah na principech 

vzájemného porozumění, lásky, tolerance, respektu  
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Dítě a společnost – 5.4  

 

 Vytváření základů aktivních postojů ke světu k životu, pozitivních vztahu ke kultuře a  

umění, rozvoj dovedností umožňující tyto vztahy a postoje vyjadřování a projevovat - zachycovat 

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

technik  

 

Dítě a svět - 5.5 

  Rozvoj úcty k životu ve všech formách -  vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a 

pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý,  

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

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

proměnlivým okolnostem,  

Očekávané výstupy: 

 

Uvědomování si své tělo a jeho vývoj. Rozlišovat co tělu škodí a co prospívá. Zvládnout 

pohybové dovednosti a koordinovat lokomoci a další pohyby těla a jeho polohy. Znát 

pojmenování části těla, a některé orgány, vědět jejich funkce. Co je péče o tělo a zdraví, pohyb a 

zdravá výživa. Opakování dovedností na další etapu života. Umět napodobit jednoduchý pohyb, 

podle vzoru. Ovládání jemné motoriky, manipulace s nůžkami a jinými předměty. Rozlišovat 

některé symboly, chápat základní číslice. Uvědomovat si své pocity. Umět se bránit projevům 

násilí a následně hledat správné řešení v konfliktech. 

 

Vzdělávací nabídka:  

 

Hlavní činnosti a příležitosti, které ve vzdělávání vytváříme, dítěti umožňujeme a nabízíme:  

 

 manipulační činnost a jednoduché úkoly s předměty, třídění, vkládání apod.; 

 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, logopedické písničky, 

orofaciální cvičení u zrcadla; 

 vyprávění zážitků, příběhů, převyprávění příběhu podle předlohy; 

 přímé pozorování přírodních jevů;  

 námětové hry a činnosti (na domácnost, na ordinaci apod.), volné hry dětí;  

 příprava a realizace společných zábav a slavností; 

 aktivity podporující tvořivost, fantazii (výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či 

dramatické aktivity); 

  vstřícná a citlivá komunikace; 

 experimentální činnosti;  

 dostatek různých příležitostí k verbální i neverbální komunikaci dítěte s druhým dítětem a 

dospělým;  

 aktivita podporující sbližování dětí;  

 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému; 

 četba, vyprávění, poslech pohádek, prohlížení leporel, fotografií; 

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

 pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, diskuse nad problémem. 
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BLOK č. 5: Ptáče vylétá z hnízda    
 

Charakteristika integrovaného bloku: 

Opakování, zjišťování na jaké úrovni jsou znalosti, schopnosti dětí. Uvědomění, zda jsou 

připraveny na novou životní epochu – výlet z hnízda. Vydání se na novou cestu životem. Při 

malých nedostatcích dotáhnutí znalostí (spolupráce s rodiči). Děti skládají malou zkoušku, 

prověřujeme, co jsme se všechno naučili. U předškoláků zjišťujeme připravenost na školu - 

pasování na školáka.  

Blok zasahuje do prázdnin, proto si s dětmi povídáme, hrajeme, kam můžeme jet na dovolenou 

(vylétnout z hnízda), co je nutné vzít si na hory, k moři či na koupaliště. Na co si máme dát 

pozor, jakou bezpečnost musíme dodržovat. 

 

Klíčové kompetence:  

 
1. Kompetence k učení:  

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

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

2. Kompetence k řešení problémů:  

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

mezi nimi volit  

 Chápe, že vyhýbání se řešení problému nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé 

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

ovlivnit  

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

 

3. Komunikativní kompetence:  

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

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

4. Sociální a personální kompetence:  

 Při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně, nevhodné 

chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout  

 Je schopno chápat, že lidé se různí a umí být 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  
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5. Činnostní a občanské kompetence:  

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

lidé mají stejnou hodnotu  

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

a bezpečné okolní prostředí (přírodní a společenské)  

 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  

 

Dílčí vzdělávací cíle a očekávané výstupy: 

 

Dítě a jeho tělo – 5.1 

 Rozvoj psychické a fyzické zdatnosti – zlepšování tělesné zdatnost i pohybové a zdravotní 

kultury  

 Rozvoj lokomočních a jiných činností – koordinovat a rozvíjet lokomoci, zlepšovat se v chůzi, 

běhu, skocích, poskocích, najít si zalíbení i v jiných pohybových aktivitách (míčové hry, jóga)  

 

Dítě a jeho psychika – 5.2. 

 vytváření kladného vztahu a zájmu o knihy a zacházení s nimi – projevovat zájem o knihy, 

soustředěně poslouchat četbu, správné zacházení s nimi, otáčení stránek  

 prohlubování řečových schopností a dovedností - utvořit rým, poznat a vymyslet jednoduchá 

synonyma, homonyma, antonymy, formulovat otázku, hodnotit slovní výkony, slovně 

reagovat apod.  

 rozvoj schopností vyjádřit své myšlenky – přemýšlet o tom, o čem mluví, umět vyjádřit  

 upevnění pojmů prostorových vztahů - chápat prostorové pojmy  

 rozvoj schopností zakončit započatou práci – vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a 

kontrolovat ji, dokončit, co započalo  

 rozvoj kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání – zachytit a vyjádřit své 

prožitky, těšit se z hezkých příjemných zážitků, prožívat a dětským způsobem projevovat co 

cítí, uvědomovat si příjemné a nepříjemné prožitky  

 Získání schopnosti ovlivnit vlastní situaci chováním řízeným vůlí – vyvinout volní úsilí, 

soustředit se na činnost její dokončení, respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, 

přijímat vyjasnění a zdůvodněné povinnosti  
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Dítě a ten druhý – 5.3  

 

 Vytváření prosociálních postojů - chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přesto, že je 

každý jiný, bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.  
 

Dítě a společnost – 5.4 



 Rozvoj společenské a estetického vkusu - zachycovat skutečnosti ze svého okolí a  

vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik, vnímat umělecké 

díla a kulturní podněty  
 

Dítě a svět - 5.5  

 

 Prohlubování pozitivního vztahu k místu a prostředí, kde působím a žiji - zvládat běžné 

požadavky na dítě kladené, i jednoduché praktické situace, které se doma a v MŠ opakují, 

chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti  
 

Vzdělávací nabídka:  

 

Hlavní činnosti a příležitosti, které ve vzdělávání vytváříme, dítěti umožňujeme a nabízíme:  

 

 společná příprava na Den dětí, pasování předškoláků;   

 četba literatury dle výběru dětí; 

 manipulační činnosti s ověřováním znalostí ze všech oblastí RVP; 

 pohybové hry, zdravotní i relaxační cvičení, jógové hry; 

 smyslové a psychomotorické hry; 

 samostatný slovní projev na určité téma; 

 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy; 

 individuální a skupinové konverzace, vyprávění zážitků, příběhů;  

 přímé pozorování přírodních jevů; 

 práce s knihou encyklopedii;  

 motivované hravé aktivity a společenské hry; 

 námětové hry a činnosti, volné hry; 

 aktivity podporující tvořivost, fantazii (výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či 

dramatické aktivity),  

 vstřícná a citlivá komunikace;  

 estetická a tvůrčí činnost; 

 dostatek různých příležitostí k verbální i neverbální komunikaci dítěte s druhým dítětem a 

dospělým;  

 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému;  

 četba, vyprávění, poslech pohádek;  

 pohybové hry, jízda na koloběžce, odrážedle, lokomoce na lanáčku, herním prvku; 

 hry spojené s dopravní výchovou; 

 společný výlet z obou tříd. 
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  TRADICE, DOPLŇUJÍCÍ PROGRAMY 

A DALŠÍ AKTIVITY NAŠÍ MATEŘSKÉ 

ŠKOLY 
 

Hlavní vzdělávací nabídku se snažíme doplnit programy rozvíjející dovedností dětí:  

 

 logopedická péče - logopedické chvilky, skupinová logopedie 

 předškoláci - kroužek s Metodou dobrého startu  

 hudebně pohybové činnosti, jógové cvičení, hry  

 předplavecký výcvik 

 základy anglického a německého jazyka 

 ekologický program  

 výtvarné činnosti  

 práce na počítači, s interaktivními a didaktickými pomůckami  

 finanční gramotnost v rámci projektu – JÁ MOJE PRVNÍ PENÍZE  

 polytechnické vzdělávání a EVVO  

 

 

Tyto doplňkové činnosti probíhají v době poledního odpočinku, pro děti, které si již odpočinuly 

a nechtějí spát. Dětem jsou vždy nabídnuty dvě varianty činnosti a mohou si vybrat nebo 

doplňují hlavní vzdělávací program. 

 

Dalšími doplňujícími činnostmi se snažíme zpestřit vzdělávací nabídku. Jsou to:  

 

 vzdělávání s metodou snoezelen v multismyslové místnosti (po dohodě s rodiči),  

 Den se Sporťáčkem (sportovní olympiáda pro mateřské školy)  

 podzim na naší zahradě – akce s rodiči např. lampiónový průvod (setkání i s absolventy 

naší školky, které pravidelně zveme) 

 Mikulášská nadílka  

 Den pro Zuzanku (charitativní akce na podporu dětí s leukemií)  

 Vánoce v MŠ (vánoční dílničky pro rodiče i další rodinné příslušníky s dětmi se 

společným zpíváním koled), vánoční posezení s rodiči  

 Masopust v MŠ (karneval či rej masek v rámci tématu Halloween) 

 Den pro rodinu  

 brigády na školní zahradě – ve spolupráci s rodiči  

 výlety 

 oslava Dne dětí 

 Pasování předškoláků na školáky – slavnostní akce za účasti rodičů budoucích školáků 

 Předškolácké spaní v MŠ 

 Divadélka, kouzelnická představení v MŠ  

 výukové programy z nabídky občanského sdružení Líska, Vsetín 
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 založení a péče o koutky živé přírody  

 environmentální výchova – rozšíření  

 vzdělávací program – dravci, plazi, zvířata – ochranná stanice v Hošťálkové 

 dopravní výchova (program – na kole jen s přilbou) 

 práce s dětmi s odkladem školní docházky  

 seznamování s cizími jazyky  

 škola v přírodě 

 spolupráce s neziskovou organizaci Kamarád – Nenuda z.s. (Velká zlínská drakiáda, 

Tátafest atd.).  
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VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ 

SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 

POTŘEBAMI 
 

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 vyhovělo dětem, jejich potřebám i možnostem. Snahou nás pedagogů je 

vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s 

ostatními a pomoci mu aby dosáhlo co největší samostatnosti.  

 

Zajištění podmínek pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami:  

 

 doložení odborného vyšetření od lékařů a ŠPZ – podpůrné opatření, po projednání se 

školou a zákonným zástupcem  

 pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP  

 podpůrné opatření prvního stupně stanovuje MŠ  

 ve spolupráci s ŠPZ a rodiči dítěte vypracování individuálních plánů  

 úzká spolupráce s rodiči, dětskými a odbornými lékaři a s ŠPZ v průběhu docházky dítěte 

do MŠ  

 konzultace s rodiči dle potřeby  

 zajištění odpovídajících kompenzačních pomůcek (technické a didaktické)  

 zajištění podmínek v oblasti životosprávy dítěte (alergie, bezlepková dieta aj.)  

 zajištění přítomnosti asistenta podle stupně přiznaného podpůrného  

 podle potřeby snížení počtu dětí ve třídě  

 

Zajištění podmínek pro vzdělávání dětí se sociálně znevýhodněného prostředí:  

 

 předcházet možné šikaně a vyřazování dítěte z dětského kolektivu 

 individuální přístup k dítěti i k rodičům od všech zaměstnanců školy  

 plně respektovat zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění  

 možnost osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání  

 

Zajištění podmínek pro vzdělávání dětí mimořádně nadaných:  

 

 individuální přístup k dítěti umožňující rozvoj jeho talentu  

 nabídka dalších aktivit podle zájmu a mimořádných schopností či nadání dítěte  

 umožnění seberealizace dítěte v různých soutěžích  

 zajištění vhodných pomůcek, didaktických her, knih, encyklopedií atd. 

 zajištění odborné literatury pro pedagogy  

 v případě potřeby konzultace s rodiči a PPP - stanovení podpůrného opatření nadání 

podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí  
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Zajištění vzdělávání dětí od dvou do tří let  
 

 vybavení dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných 

pro dvouleté děti  

 zajištění bezpečnosti dětí pro volný pohyb a hru dětí  

 zajištění zázemí pro hygienu dětí  

 prostor pro uskladnění náhradních věcí  

 zajištění vyhovujícího režimu pro děti  

 zajištění adaptačního programu pro děti  

 pedagog uplatňuje laskavý, důsledný přistup k dítěti  

 

Děti s odloženou školní docházkou:  

 

 doložení zprávy z vyšetření PPP  

 ve spolupráci s rodiči a pedagogem vypracování individuálního plánu na základě zprávy 

z PPP  

 zajištění odborné literatury pro pedagogy  

 

Metoda dobrého startu – kroužek pro předškoláky a děti s OŠD  

 

 V rámci přípravy předškoláků pro vstup do ZŠ a především se zaměřením na děti 

s odkladem školní docházky využíváme Metodu dobrého stratu, jejíž autorkou je Phdr. 

Jana Swierkoszová. Metoda sleduje rozvoj psychomotoriky ve všech aspektech 

součinnosti se sférou emocionálně motivační a sociální, přispívá k rozvoji řeči. Metoda je 

zpracována do 25-ti lekcí. Nositelem děje je píseň. Od ní se odvíjí vyprávěný příběh a 

pohyb. Znakem, symbolem každé písně je grafický vzor. Grafický vzor koresponduje 

s rytmickým schématem. Reprodukce grafického vzoru s hudebním doprovodem a 

zpěvem dítěte je završením cvičení. Metodu dobrého startu realizujeme 1 krát týdně.  

 Každá z 25-ti lekcí má stejnou strukturu, kroky:  

 Zahájení – prostor pro činnosti, které rozvíjí společenské vztahy mezi dětmi 

(účastníky) 

 Posílení jazykových kompetencí a komunikativních dovedností (verbálních i 

nonverbálních) – výchozím krokem je poslech písně, která nás přivede 

k modelové situaci. Zastavujeme se u slov, necháme pracovat fantazii dětí, 

otevřeme cestu asociací a umožňujeme dětem vyprávět jejich osobní zážitky. 

 Specifická cvičení – posílení rozvoje zrakové a sluchové percepce, pravolevé a 

prostorové orientace. 

 Pohybová cvičení – poskytují dítěti dostatečný prostor k uvolnění, avšak 

v určitých fázích se jedná o náročnou činnost, která předpokládá porozumět 

instrukci, volit mezi variantami a samotný pohyb realizovat. Volíme i cvičení 

podporující rozvoj pomalého pohybu.  

 Píseň – Pohyb – cvičení pohybově akustická, s pomůckami (dva sáčky nejlépe 

kilogramové krup v látkovém obalu) 

 Píseň – Pohyb – Grafický vzor – nejobtížnější část, při kterém se spojuje pohyb, 

který zachycuje grafický vzor, který je doprovázen hudbou.  

 Závěr – hodnocení, sebehodnocení, sebepoznávání 
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Logopedická péče:  

 

 spolupráce s SPC  

 depistáž logopedického odborníka  

 skupinová logopedie v rámci dopoledního programu 

 provádění pravidelné preventivní logopedické péče 

 vypracování záznamu o logopedické péči logopedickou asistentkou 

 zajištění pomůcek a literatury pro provádění preventivních logopedických cvičení  
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TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

 
 

Třída …………………………………………………………………… 

Učitelka………………………………………………………………… 

Integrovaný blok……………………………………………………… 

Podtéma bloku………………………………………………………… 

 

 

Myšlenková mapa 
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Klíčové kompetence 

  

 

 

 

 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací aktivity 
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EVALUACE 
 

Hodnocení Třídního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávaní  

dále jen TVP PV  

Učitelky a další zúčastnění vyhodnocují naplnění cílů TVP PV po ukončení plánovaného 

integrovaného pod-bloku.  

Úkolem vyhodnocení je zjistit, nakolik zvolené činnosti dětí vedou k naplňování cílů a zda 

směřují skutečně k očekávaným výstupům, které byly v TVP VP vytyčeny.  

Učitelka by se měla v každé situaci ptát?  

 

 Co se s tím, co právě děláme, děti učí, jak se rozvíjejí? 

  S jakou morální či lidskou hodnotou se právě setkává?  

  Jaký prostor mají děti pro sovu samostatnost, svobodu, sebevědomí?  

 

Časový harmonogram evaluace  

 

Předmět evaluace/ struktura/  

 Školní vzdělávací program/ zdali naplňujeme RVP VP/ -  

 

Ředitelka  

 Třídní vzdělávací program / zdali respektuje a naplňuje požadavky ŠVP PV/  

- 1 krát ročně, průběžně slovně na pedagogických radách  

 

Vedoucí učitelka  

 Vzdělávací proces / zdali naplňuje vzdělávací cíle, použití metody, postupy/ 

po každém ukončení integrovaného bloku  

 Spolupráce s rodiči 1 krát ročně  

 

Všichni pedagogičtí pracovníci  

 Podmínky školy 1 krát ročně  

 

Všichni pedagogičtí pracovníci  

 Činnosti, které v MŠ probíhají 1 krát ročně  

 

Všichni pedagogičtí pracovníci 

 Výsledky, záznamy o dětech, 2 krát ročně  

 

Všichni pedagogičtí pracovníci  

 Hospitační činnost v průběhu roku dle hospitačního plánu paní ředitelky  

 

Vlastní hodnocení školy 1 krát ročně - ředitelka  
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K evaluaci se budou používat formy dotazník, rozhovor, rady, pozorování, hospitace a 

diskuse.  

 

Vytvoření hodnotící zprávy, písemné záznamy z pozorování / vyhodnocování dotazníků, 

záznamy o dětech…/. 

 

Další formy evaluace: 

 Zápisy do třídní knihy 

 Poznatky, zkušenosti, formou diskusí, rozhovorů, pozorování  - denně 

 Vyhodnocování denní činnosti dětmi – oblíbenost jednotlivých činností, zájmů, potřeby a 

přání dětí / zpětná vazba učitelka – dítě/, - slovně 

 Výměna zkušeností a poznatků mezi učitelkami slovně, popřípadě záznam v týdenním 

plánu projektu denně 

 Výstava dětských prací na chodbě, v šatně i ve vstupním atriu – celoročně 

 Fotografická dokumentace z různých činností a akcí pro děti – průběžně 
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EVALUACE 
 

Třída …………………………………………………………………… 

Učitelka………………………………………………………………… 

Integrovaný blok……………………………………………………… 

 

 
Byly naplněny cíle daného integrovaného bloku? ano ne částečně 

 

…………………………………………………………………………………..………………. 

 

Motivace ano ne částečně 

 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Samostatnost  ano ne částečně 

 

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

Aktivní zapojení dětí ano ne částečně 

 

……………………………………………………………………………………...…………… 

 

Náročnost ano ne částečně 

 

…………………………………………………………………………………………...……… 

 

Srozumitelnost ano ne částečně 

 

……………………………………………………………………………………. 
 

 

 
 


