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3. Obecná charakteristika školy 

Podle záznamů ve školní a obecní kronice bylo první předškolní zařízení v obci 

Těškovice zprovozněno v říjnu 1948 v přízemí základní školy. Postupem doby se zvyšovaly 

nároky na kvalitu a obsah výchovy a vzdělání a prostory stávající mateřské školy se staly 

nedostatečnými. Úřady bylo rozhodnuto postavit novou budovu, která by plnila všechny 

požadavky moderní výchovy. Výstavba nové budovy byla zahájena v roce 1976. Stavělo se 

v tzv. „akci Z“ za pomoci místních občanů. Provoz byl zahájen 2.1.1981.  

Mateřská škola je dvoutřídní s celodenním provozem. Kapacita podle Zřizovací listiny je 

60 dětí. Podle povolených počtů dětí ve třídě však můžeme přijmout maximálně 56 dětí. I když 

MŠ navštěvují kromě dětí místních i děti z vedlejších obcí Bítova, Výškovic, Tísku, Slatiny a 

z Kyjovic. Poslední dobou byla kapacita plně naplněna. 

Budova mateřské školy se nachází v centru obce v těsné blízkosti základní školy. Je 

dvoupatrová a v poslední době prošla řadou oprav a úprav. Od roku 2000 je do MŠ zavedeno 

plynové topení s automatickým provozem, výměna oken. Od 21. 6. 2015 byly ukončeny 

stavební práce na objektu MŠ, kdy se jednalo o projekt „Snížení energetické náročnosti objektu 

MŠ Těškovice“. Projekt byl spolufinancován EU – Fondem soudržnosti a Státním fondem 

životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí. Došlo k zateplení 

obvodových stěn, ploché střechy a výměně otvorových výplní. Od prosince  2015 do února 2016 

proběhla rekonstrukce hygienického zařízení pro děti v obou třídách. 

V srpnu 2016 došlo také k výměně osvětlení v hernách obou tříd, a položením nového koberce 

v herně v první třídě.  

 V přízemí se nachází zrekonstruovaná kuchyně vyhovující podmínkám EU a jídelna pro 

ZŠ. 

Součástí MŠ je školní zahrada, která je prostorná. Prostory školní zahrady jsou vybaveny 

tak, aby umožňovaly dětem rozmanité vyžití. Na zahradě jsou dvě pískoviště, věž se 

skluzavkou, dva dřevěné domečky, týpí se skluzavkou, prolézačky, šplhadla, stoly, lavičky, 

dostatečné množství zeleně. Děti mohou využívat víceúčelové hřiště, které se školní zahradou 

sousedí, i multifunkční sportoviště TJ Sokol. ZŠ i MŠ využívají multifunkční sportoviště ke 

sportovnímu vyžití dětí při pobytu venku a tělesné výchově. Hřiště je ale také využíváno 

veřejností, která má se souhlasem zřizovatele přístup na školní zahradu. Proto je vybavení 

zahrady více vystaveno devastaci.  

Děti naší mateřské školy mají rovněž možnost využívat nově zrekonstruované 

víceúčelové hřiště TJ Sokol, které se nachází asi 300 m od MŠ. Dětem poskytuje mnohostranné 

pohybové vyžití, protože je vybaveno dostatečným množstvím hracích prvků – prolézačky, 
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šplhadla, skluzavka, houpadla, lezecká stěna, pískoviště, tartanová dráha, hřiště s umělým 

povrchem. 

I když se MŠ nachází v centru obce, máme přírodu prakticky za zahradou. Hojně 

využíváme vycházek do okolí vesnice, která je obklopena lesy a loukami a dětem se tak naskýtá 

příležitost pozorovat a poznávat přírodu přímo, nezprostředkovaně. Mají možnost poznávat 

život v lese, na poli, na louce, u přehrady, u potoka či zatopeného lomu. Navštěvujeme 

hospodářství místních občanů, kde děti poznávají domácí zvířata a jejich mláďata, v zimě 

chodíme zakrmovat do krmelce. Protože jsme vesnická mateřská škola a děti mají užší kontakt 

s přírodou a obyvateli obce, zaměřili jsme školní program úžeji na enviromentální výchovu. 

Enviromentální vzdělávání obsahuje plán cílů týkajících se mezilidských vztahů, vztahů dětí 

k přírodě, životnímu prostředí, odpovědnosti za své chování, vytváření životních hodnot, 

spolupráce s rodinou. 

Pracujeme podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání, nabízíme kvalitní 

standardní péči o děti. Z nadstandardních aktivit nabízíme zájmové kroužky pro děti od 

společnosti Rytmik, plavecký výcvik předškolních dětí v Kravařích, angličtinu pro předškoláky, 

kterou vyučuje paní učitelka Bc. Parmová, logopedickou péči, kterou zajišťuje Mgr. 

Onheiserová, společné akce rodičů a dětí, výlety, návštěvy kulturních akcí dle aktuální nabídky. 

Filosofií naší školy je rozvíjet u dětí aktivní, rozhodné a odpovědné chování vůči 

přírodě, životnímu prostředí a světu. Vytvářet emocionálně bohatý vztah k přírodě, poznávání 

přírody jako organické části životního prostředí. Prohlubovat u dětí základy pro otevřený a 

odpovědný postoj k životnímu prostředí. Poskytujeme dítěti možnost prožívat radost a 

uspokojení z úspěchu a z překonaných překážek, aby samo sebe vnímalo jako plnohodnotného a 

schopného jedince, který je svým okolím uznáván a vnímán.  

Chceme dětem v dnešní uspěchané době umožnit prožít aktivní a šťastné dětství tím, že 

jim vytvoříme pohodové a přátelské prostředí bez zbytečného spěchu, kde se budou cítit dobře, 

kde bude kamarádská nálada, pochopení a láska. 

Důraz klademe na využití polohy školy vesnického charakteru, možnost propojení 

s přírodou. Snažíme se již od raného věku probouzet v dětech vztah k bydlišti a přírodě. 

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne 

vyskytnou vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje 

didakticky zacílená činnost, ve které naplňujeme konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i 

spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, na smyslovém vnímání, 

prožitkovém a interaktivním učení. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních 

poučení. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. 
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K rozvoji dětí s odkladem školní docházky využíváme individuálních plánu. Při jejich 

zpracování vycházíme z výsledků vyšetření PPP, pokud nám je rodiče poskytnou. 

4. Podmínky vzdělávání 

Věcné podmínky 

Budova MŠ se nachází v centru. Je dvoupatrová a v poslední době prošla řadou oprav a 

úprav. Její technický stav je dobrý. V přízemí budovy se nachází zrekonstruovaná kuchyně 

s přilehlými sklady a jídelna pro základní školu vybavením vyhovující podmínkám EU a 

plynová kotelna s automatickým vytápěním. Tyto prostory byly rekonstruovány v roce 2007. 

Vstupní hala slouží jako šatna dětí. Jsou zde umístěny šatnové bílé bloky a nástěnky 

s informacemi pro rodiče. Prostory prvního patra slouží pro děti 1. třídy – věkové složení 2 – 4,5 

roku, druhého patra pro děti ve věku 4,5 – 7 let.  

V herně 1. třídy jsou hračky a didaktické pomůcky, které slouží dětem této věkové 

kategorie. Herna 1. třídy slouží také jako ložnice mladších dětí, čemuž odpovídá prostorové 

uspořádání místnosti. Je zde umístěn televizor s videem a DVD přehrávačem. Pravidla sledování 

televize jsou zanesena v provozním řádu MŠ.  

Místnost, která dříve sloužila jako šatna dětí, je nyní nevyužitá, v budoucnu z ní chceme 

vytvořit relaxační koutek pro děti či úschovnu tělovýchovného nářadí. V patře je rovněž sociální 

zařízení, které odpovídá počtu dětí, soc. zařízení pro zaměstnance, šatny učitelek a školnice a 

výdejna stravy.  

Ve druhém poschodí se nachází třída, herna, která slouží zároveň jako ložnice, kancelář 

vedoucí učitelky, kancelář vedoucí školní jídelny, výdejna stravy, sociální zařízení odpovídající 

počtu dětí i jejich antropometrickým potřebám.  

Lehátka se denně v obou třídách uklízejí. Jsou umístěna v kovových regálech se 

zajištěným větráním. Dostatečně velké prostory a prostorové uspořádání vyhovují nejrůznějším 

skupinovým a individuálním činnostem. Denně je zajištěno dostatečné větrání podle právě 

probíhajících činností.  

Zařízení školy je starší, ale udržované. Stoly, židle a lehátka jsou uzpůsobeny 

antropometrickým požadavkům. Vybavení hračkami a pomůckami odpovídá počtu dětí. Je 

doplňováno a obměňováno v závislosti na přidělení finančních prostředků obcí a následně 

vedením školy.  

Minimální je vybavení tělovýchovným nářadím a náčiním a pomůckami pro relaxaci 

dětí. Díky staršímu nábytku se nám nepodařilo umístit všechny hračky tak, aby je děti viděly, 



 

 

7 

 

ale volný přístup mají k většině hraček, pomůcek i materiálu a děti je mohou dle potřeby 

používat. Vše je bezpečné a zdravotně nezávadné. Děti po sobě po ukončení hry (činnosti) 

průběžně uklízejí, učitelka respektuje „pracovní nepořádek“.  

Na výzdobě a úpravě školy se podílejí děti i učitelky. Dětské práce jsou vystaveny ve 

všech prostorách školy a jsou přístupné i rodičům. Velkou část výzdoby školy tvoří práce 

učitelek.  

Prostory školní zahrady jsou dostatečně velké a vybaveny novými herními prvky. Hojně 

využíváme nově zrekonstruované hřiště TJ Sokol. Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ 

splňují bezpečnostní a hygienické normy podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 
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Životospráva 

Dětem je poskytována plnohodnotná vyvážená strava. Je dodržována vhodná skladba 

jídelníčku, zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Mezi jednotlivými pokrmy jsou 

dodržovány tříhodinové intervaly. Strava je doplňována dostatečným množstvím ovoce a 

zeleniny. Je dodržováno plnění spotřebního koše.  

Děti do jídla nenutíme, ale požadujeme, aby alespoň ochutnaly. Starší děti se samy 

obsluhují, přinášejí a odnášejí talíře, chodí si pro svačinku, používají příbory. Mladším dětem 

pomáhají při stolování učitelky. Polévku nalévá kuchařka. Děti jsou vedeny k samostatnosti, 

dbáme na kulturu stolování. Pitný režim je zajištěn po celý den. Děti mají k dispozici konvici 

s čajem a hrníčky a mohou se napít dle svých individuálních potřeb. V letních měsících bereme 

nápoje i na pobyt venku mimo MŠ.  

Je zajištěn denní rytmus a řád, avšak je natolik pohyblivý, aby se přizpůsobil aktuální 

situaci – oslavy dětí, příchod dětí do MŠ, kulturní akce dle aktuální nabídky atd. Pevná je pouze 

doba pro jídlo a pobyt venku. Pobyt venku je uskutečňován denně cca 2 hodiny, jeho délka je 

závislá na ročním období. V zimě se zkracuje, v letních měsících se ven přesouvá většina 

činností. Překážkou je silný vítr, inverze, déšť, náledí nebo mráz -10 stupňů C.  

Venku mají děti dostatek prostoru pro volný pohyb – příroda, zahrada, hřiště, v MŠ je 

pohyb umožňován za účasti pedagoga. Děti jsou upozorněny na možnost úrazu, v rámci svých 

možností dodržují pravidla bezpečnosti.  

Spací aktivity jsou uzpůsobeny individuálním potřebám dětí. Dětem s nižší potřebou 

spánku jsou umožňovány klidové aktivity – prohlížení knih na lehátku, hry u stolečku ve třídě. 

Do spaní děti nenutíme.  

Teplotní režim je vyhovující. Plynové vytápění je řízeno elektronicky, nastavení je  

možné dle momentální situace. Je zajištěno pravidelné a dostatečné větrání všech prostor školy. 

V MŠ je dostatek přirozeného světla. Osvětlení je v obou třídách nové, vyhovující hygienickým 

předpisům. Nutná je výměna osvětlení v hernách, která by se měla realizovat v srpnu 2016. 

Všechny učitelky se chovají dle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem 

přirozený vzor. 
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Psychosociální podmínky 

Zaměstnanci vytvářejí dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě a 

bezpečně. Respektují individuální potřeby dětí.  

Uspořádání dne v MŠ je řešeno na základě vhodně sestaveného režimu dne, který 

umožňuje variabilní strukturu pedagogického programu a uspokojování biologických potřeb 

dětí.  

Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti a povinnosti. Volnost a osobní svoboda 

dětí je vyvážena nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád 

a učit děti pravidlům soužití. Škola má zpracovaný Školní řád, ve kterém jsou jasně vymezena 

práva a povinnosti všech zúčastněných. Ve třídách jsou dohodnuta pravidla chování, na jejichž 

vytvoření se podílely i děti.  

Děti jsou seznamovány s bezpečnostními pravidly pro pobyt ve třídě, na školní zahradě i 

v přírodě a v rámci těchto pravidel se pohybují. S jasnými pravidly chování ve skupině jsou 

seznamovány tak, aby se ve třídě vytvořil kolektiv kamarádů, kde jsou všichni rádi. 

Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní účastí dítěte při všech 

činnostech. Učitelky navozují atmosféru vzájemné důvěry a spolupráce. Vyřazujeme nezdravé 

soutěžení dětí. Převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme u dětí samostatnost a 

sebedůvěru. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, 

vzájemnou pomoc a podporu. Dostatečně se věnujeme vztahům ve třídě a nenásilně je 

ovlivňujeme prosociálním směrem (prevence šikany). 

Nově příchozím dětem je umožněn adaptační režim – zkrácený pobyt v mateřské škole, 

pobyt s rodičem apod. Vzdělávací nabídka je přizpůsobena věkovému složení tříd, mentalitě 

dětí, jejich individuálním potřebám a požadavkům. 
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Organizace chodu MŠ 

V MŠ máme pravidelný denní režim, který je však dostatečně flexibilní a umožňuje 

organizaci dětí během dne přizpůsobit aktuální situaci. Děti se scházejí od 6.15 do 8.00 hod, 

rodiče však mohou po domluvě přivést dítě i v jinou dobu dle jejich potřeb. 

Činnosti vycházejí z týdenních témat, které můžeme flexibilně dle zájmů dětí či 

momentální aktuální situace změnit. Děti mají dostatek pohybové aktivity, denně jsou 

zařazovány pohybové chvilky – zdravotně zaměřená cvičení (vyrovnávací, protahovací, 

uvolňovací, dechová, relaxační), mají dostatek přirozeného pohybu při pobytu venku v přírodě i 

na hřišti. 

V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí – pokud mají potřebu, mohou se 

uchýlit do klidových koutků a nezúčastnit se společných činností. Spojování tříd je omezováno 

na nezbytnou míru – pokud při nemocnosti dětí nebo o vedlejších prázdninách klesne počet pod 

20 dětí. Dále se třídy spojují při rozcházení dětí a to od 15.30 do 16.00 hod. 

Poměr spontánních a řízených aktivit je vyvážený. Zvýšená pozornost je věnována dětem 

s odkladem školní docházky, učitelky pracují podle vypracovaného individuálního plánu. 

Nabídka činností je volena tak, aby byla rovnoměrně využita práce individuální, skupinová i 

frontální. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti podněcovaly k vlastní aktivitě a 

experimentování, plně respektujeme individuální a věkové zvláštnosti dětí.  Děti mají dostatek 

času i prostoru pro spontánní hru.  

Plánované činnosti a aktivity vycházejí z potřeb a zájmu dětí, při sestavování nabídky 

činností vycházíme z evaluace vlastní pedagogické práce, neustále máme na zřeteli dílčí cíle a 

úkoly. Každodenní vzdělávací práci doplňujeme dalšími aktivitami – nadstandardní aktivity, 

návštěvy kulturních a společenských akcí, výlety, exkurze, společné akce s rodiči, veřejná 

vystoupení apod. 

Výčet činnosti, při kterých je zajištěno souběžné působení dvou učitelů v každé třídě. 

Řízení MŠ 

Mateřská škola je součástí příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 

Těškovice. Vedením MŠ je pověřena vedoucí učitelka Bc. Kateřina Parmová. Všechny 

pravomoci, povinnosti a úkoly jsou jasně vymezeny v Organizačním řádu mateřské školy. 

Snahou je vytvářet důvěrné a tolerantní prostředí, kde je všem zaměstnancům ponechán 

dostatek pravomocí a kde je respektován jejich názor. Vedoucí učitelka podporuje spoluúčast 
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všech pracovníků na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Všechny 

pedagogické pracovnice tvoří tým a zvou ke spolupráci i rodiče.  

Společně pracují na tvorbě ŠVP, z výsledků evaluace a hodnocení všech stránek chodu 

školy se snaží vyvozovat závěry pro další práci. 

Máme vytvořen funkční vnitřní i vnější informační systém. Preferujeme osobní živou 

komunikaci, užíváme informační nástěnky i vlastní webové stránky. 

Pedagogické porady svolává vedoucí učitelka co 14 dní, účastní se jich pedagogické 

pracovnice MŠ. Denně konzultujeme výsledky své práce na tzv. operativních poradách. 

Provozní porady svolává ředitel ZŠ a účastní se jich všichni zaměstnanci právního subjektu. 

Celá naše organizace spolupracuje se zřizovatelem a zájmovými složkami v obci – 

zajišťujeme kulturní programy na společenské akce v obci, jako jsou Valné hromady, výročí atd. 

Dále MŠ spolupracuje se ZŠ – společné kulturní akce, návštěvy dětí v ZŠ, návaznost MŠ – ZŠ, 

s Klubem rodičů – viz. Spoluúčast rodičů, s Plaveckou školou Kravaře, s Gymnastickým 

klubem Špičková Opava, s logopedem, s agenturou Rytmik. Velice dobrá je spolupráce s MŠ 

Kyjovice – společné návštěvy divadla, kina, vzájemné návštěvy. 

Personální a pedagogické zajištění 

Ředitelkou Základní školy a Mateřské školy Těškovice je Mgr. Soňa Jarošová. 

Vedoucí učitelka MŠ – Bc. Kateřina Parmová, pověřena vedením MŠ a zástupkyně ŘŠ. 

Na mateřské škole pracují 4 pedagogické pracovnice a dva správní zaměstnanci – školnice na 

plný pracovní úvazek, uklízečka na 6 hod. denně. Paní Sochorová je absolventkou SPgŠ, obor 

učitelství pro MŠ, paní Neuwirthová a Sroková absolvovaly SPgŠ Krnov obor učitelství pro 

MŠ. Paní Sroková má také kurz CŽV oboru Vychovatel a pedagog volného času na PF Ostrava. 

Kateřina Parmová vystudovala obor Učitelství pro MŠ na PF Ostravské univerzity. 

Pedagogické pracovnice se dle možností dále vzdělávají prostřednictvím nabízených 

akcí KVIC, jejichž poznatků je využíváno v praxi. Četnost DVPP je ovlivněna zajištěním 

provozu MŠ a výši finančních prostředků určených na vzdělávání. DVPP je považováno za 

důležité a vedením školy je podporováno. Pedagogické pracovnice si rovněž zvyšují odbornost 

samostudiem odborné literatury a časopisů (Informatorium, Učitelské noviny, Poradce ředitelky 

MŠ). Nově získané poznatky využívají pro další práci a plánování. 

Mateřská škola vychází vstříc rodičům, kteří mají zájem o nadstandardní aktivity. 

Kroužek gymnastiky vede kvalifikovaná trenérka Gymnastického klubu Špičková Opava, 

plavání vede kvalifikovaný trenér Plavecké školy v Kravařích, angličtinu pro předškoláky vede 

učitelka MŠ Bc. Kateřina Parmová, zájmové kroužky Rytmiku zajišťují proškolení lektoři, 
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logopedickou péči provádí Mgr. Jana Onheiserová , vzděláním speciální pedagog, obor 

logopedie, surdopedie. 

„Je podle možností a podmínek školy zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti 

učitelů ve třídě, optimálně alespoň v rozsahu dvou a půl hodiny.“ 

Povinnosti učitele mateřské školy 

Učitel mateřské školy odpovídá za to, že: 

• školní (třídní) vzdělávací program, který zpracovává, je v souladu s požadavky RVP PV; 

• program pedagogických činností je cílevědomý a je plánován; 

• je pravidelně sledován průběh předškolního vzdělávání a jsou hodnoceny jeho podmínky  

i výsledky. 

Učitel mateřské školy vykonává tyto odborné činnosti: 

• analyzuje věkové a individuální potřeby dětí a v rozsahu těchto potřeb zajišťuje 

profesionální péči o děti, jejich výchovu i vzdělávání; 

• realizuje individuální i skupinové vzdělávací činnosti směřující cílevědomě k rozvoji dětí, 

rozšiřování jejich kompetencí (schopností, dovedností, poznatků, postojů); 

• samostatně projektuje výchovné a vzdělávací činnosti, provádí je, hledá vhodné strategie  

a metody pro individualizované vzdělávání dětí; 

• využívá oborové metodiky a uplatňuje didaktické prvky odpovídající věku a individualitě 

dětí; 

• projektuje (plánuje) a provádí individuální výchovně vzdělávací činnosti s dětmi se 

speciálními vzdělávacími potřebami; 

• provádí evaluační činnosti – sleduje a posuzuje účinnost vzdělávacího programu, kontroluje 

a hodnotí výsledky své práce, monitoruje, kontroluje a hodnotí podmínky vzdělávání; 

• provádí pedagogickou diagnostiku, sleduje a hodnotí individuální pokroky dětí v jejich 

rozvoji a učení, výsledky evaluace samostatně uplatňuje v projektování (plánování) i v 

procesu vzdělávání; 

• odborně vede další zaměstnance mateřské školy, kteří se podílejí na péči, výchově 

a vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními;  
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• provádí poradenské činnosti pro rodiče ve věcech výchovy a vzdělávání jejich dětí v rozsahu 

odpovídajícím pedagogickým kompetencím učitele a možnostem mateřské školy; 

• analyzuje vlastní vzdělávací potřeby a naplňuje je sebevzdělávacími činnostmi; 

• eviduje názory, přání a potřeby partnerů ve vzdělávání (rodičů, spolupracovníků, základní 

školy, obce) a na získané podněty reaguje. 

Učitel mateřské školy vede vzdělávání tak, aby: 

• se děti cítily v pohodě (po stránce fyzické, psychické i sociální); 

• se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a současně byl podněcován 

jejich individuální rozvoj; 

• děti měly dostatek podnětů k učení a radost z něho; 

• bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti; 

• děti měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a cítit se ve skupině bezpečně; 

• byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich řeči a jazyka; 

• se děti seznamovaly se vším, co je pro jejich život a každodenní činnosti důležité; 

• děti mohly pochopit, že mohou prostřednictvím vlastních aktivit ovlivňovat své okolí; 

• děti obdržely speciální podporu a pomoc, pokud ji dlouhodobě či aktuálně potřebují. 

Ve vztahu k rodičům učitel mateřské školy: 

• usiluje o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči; 

• umožňuje rodičům přístup za svým dítětem do třídy a účastnit se jeho činností; 

• umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy i na jeho hodnocení; 

• umožňuje rodičům aktivně se podílet na adaptačním procesu; 

• vede s rodiči dítěte průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání, rozvoji a učení (pravidelná 

individuální konzultační činnost, práce s portfoliem dítěte, aj.). 

Spoluúčast rodičů 

Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých aktivit a podílet se na 

jejich organizaci. Pro rodiče organizujeme veřejná vystoupení, projektové dny, pracovní 

dílničky, dny otevřených dveří, výstavky, běžně se mohou účastnit pozorování svého dítěte při 

hře v kolektivu, je jim umožněn pobyt v MŠ při adaptaci dítěte.  
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Rodiče se spolupodílejí na organizaci mimoškolních akcí pro děti jako je maškarní ples, 

podzimní Drakiáda, Broučkiáda, Zamykání lesa, Dušičkové stezky odvahy, oslavy MDD, akce 

na zakončení školního roku – Pohádkový les, Cesta za pokladem, Šmouliáda, Indiánské 

odpoledne atd. Vztahy mezi rodiči a pedagogy jsou otevřené, vstřícné, projevuje se ochota 

spolupracovat. 

Rodiče jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje. Učitelky 

informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení. 

Domlouvají se na společném postupu při jeho výchově a vzdělání. Chrání soukromí rodiny a 

zachovávají patřičnou mlčenlivost, protože pracují s důvěrnými informacemi. Jednají s rodiči 

taktně a diskrétně. MŠ podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě. 

Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni. Na MŠ pracuje Klub rodičů, který se aktivně 

podílí na dění v MŠ.  

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

Naší snahou je přistupovat ke každému dítěti i rodiči individuálně a udržovat s nimi dosud velmi 

dobrou komunikaci. 

Na základě dlouhodobého a každodenního styku s dítětem i jeho rodiči plní předškolní 

vzdělávání i úkol diagnostický, zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětem nadaným. Předškolní vzdělávání poskytuje všem dětem optimální podmínky 

pro vlastní rozvoj. Dětem, které to potřebují, poskytuje předškolní vzdělávání, na základě 

znalosti aktuální úrovně rozvoje i dalších rozvojových možností každého dítěte, včasnou 

speciálně pedagogickou péči, a tím zlepšuje jejich životní i vzdělávací šance. 

 

5. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a 
dětí mimořádně nadaných 

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. 

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 
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poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná 

opatření realizuje mateřská škola.  

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti 

stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez 

doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ.  

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 vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem. Snahou 

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

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

s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. 

Při 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.  

Důležitou 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 stanovenými podpůrnými opatřeními, ale i uplatňování vysoce profesionálních 

postojů učitelů i ostatních pracovníků, kteří se na péči o dítě a jeho vzdělávání podílejí. Rozvoj osobnosti 

dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními závisí na citlivosti a přiměřenosti působení okolí mnohem 

více, než je tomu u dítěte, které není ve svých možnostech primárně omezeno. Proto je nutné 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. 

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.  

Vzdělávání dětí nadaných  

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 
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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. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných Při vzdělávání dětí v naší 

mateřské škole vytváříme podmínky, v rámci integrovaných bloků, podmínky, které stimulují 

vzdělávací potenciál všech dětí v různých oblastech. S ohledem na individuální možnosti dětí 

jsou jim, v rámci pestré nabídky aktivit, předkládány činnosti, které umožňují tento potenciál 

projevit a v co největší míře využít. Nečekáme na potvrzení identifikaci nadání, ale snažíme se 

podporovat všechny jeho projevy. Dětem, které projevují tyto známky, věnujeme zvýšenou 

pozornost na to, aby se projevy nadání v rozmanitých oblastech činnosti smysluplně uplatnily a 

s ohledem na individuální možnosti dětí dále rozvíjely. V případě, že se jedná o velmi výrazné 

projevy nadání navazujeme spolupráci s rodiči, za jejich podpory pro děti vytváříme plán 

pedagogické podpory. Pokud se u dítěte opravdu projeví mimořádné nadání v jedné, nebo více 

oblastech, doporučíme rodičům vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení. Do doby, 

než vyšetření proběhne a dříve než škola obdrží doporučení ke vzdělávání dítěte, vzděláváme 

dítě podle plán pedagogické podpory . Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech 

stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání, podle individuálních vzdělávacích potřeb 

dětí v rozsahu 1 - 4 stupně. Podpory (Vyhláška č. 27/2016 Sb. dále Školský zákon). Plán, co 

bychom chtěli zlepšit: Každý talent by měl být rozvíjen. Podporovat úlohu rodičů při rozvoji 

nadaného dítěte. 

Podpůrná opatření 

V etapě předškolního vzdělávání jsou osobnostní rozdíly mezi dětmi, a stejně tak i 

rozdíly v jejich individuálních výkonech, pokládány za přirozené a samozřejmé a že předškolní 

vzdělávání o jejich vyrovnání neusiluje; úkolem předškolního vzdělávání není vyrovnat výkony 

dětí, ale vyrovnat jejich vzdělávací šance.  

Dětem je poskytována nezbytná speciálně pedagogická podpora v souladu s právními 

předpisy (s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných).  

V rámci této podpory jsou poskytována tzv. podpůrná opatření, která musí být vždy v 

souladu s nejlepším zájmem dítěte, musí být poskytována včas, neprodleně po zjištění potřeby 
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podpory. Popisují charakter vzdělávacích potřeb pro příslušný stupeň podpory, kategorizují se 

podmínky k jejímu zajištění, specifikuje se, v čem spočívá poradenská pomoc školy a školského 

poradenského zařízení. Na základě doporučení školského poradenského zařízení se zpracovává 

Individuální vzdělávací plán (2 - 5. stupeň). Podpůrná opatření by měla být zvolena tak, aby v 

maximální míře odpovídala charakteru obtíží žáka a jeho speciálních vzdělávacích potřeb. 

Podpůrná opatření mají V. stupňů. Podpůrné opatření I. stupně vychází z předpokladu, že 

žáci mají ve vzdělávání řadu drobných obtíží, které mohou mít významný dopad na průběh 

vzdělávání. V tomto případě vypracovává učitel plán pedagogické podpory, který se stává 

nástrojem podporující práci s dítětem v rámci třídy. Plán má písemnou podobu. Dříve, než škola 

přistoupí k jeho vypracování, posílí přímou podporu pedagoga ve výuce. Poté, co se ukáže, že je 

tato podpora neúčelná, plán se vypracovává. Před jeho písemnou podobou probíhají konzultace 

mezi učiteli s cílem stanovit např. metody práce, způsoby kontroly osvojených potřebných 

dovedností, návyků atd. Plán zpracovává učitelka mateřské školy, na základě rozhodnutí 

ředitelky školy. Opatření se zpracovává bez doporučení školského poradenského zařízení a 

informovaného souhlasu zákonných zástupců (§ 21 školského zákona). V plánu učitelka upraví 

organizaci se vzdělávacím obsahem, hodnocení vzdělávání dítěte včetně různých úprav a 

možností zvolených metod výuky a forem práce, projedná jej s ředitelkou školy. Následně se 

uskuteční společná schůzka se zákonnými zástupci, kteří jsou s plánem seznámeni. Nastávající 

období je v duchu vzájemné spolupráce při naplňování stanovených cílů. Doba, po kterou se 

ověřuje správnost pedagogické strategie jsou 3 měsíce. V případě, že se po uplynutí této doby 

nepodařilo ovlivnit průběh vzdělávání žáka, je zákonnému zástupci doporučeno, aby navštívil 

školské poradenské zařízení. (pozn. Poradenské zařízení může navštívit kdykoliv dle svého 

uvážení.)  

Podpůrná opatření II. - V. stupně vycházejí z rozhodnutí školských poradenských 

zařízení. Tím jsou závěry lékařů a klinických odborníků, posuzují se požadavky na úpravu v 

průběhu vzdělávání žáků, vzdělávací potřeby a vyhodnocují se pro nastavení podpůrných 

opatření. Poskytnutí poradenské pomoci školského poradenského zařízení může nastat na 

základě vlastního uvážení zákonného zástupce, doporučení ředitele mateřské školy nebo 

OSPOD. Ředitel školy − zahájí poskytování podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po 

obdržení doporučení školského poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu 

zákonného zástupce. − průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření, nejméně však 

jeden krát ročně, v případě souvisejících okolností častěji. − ukončí poskytování podpůrného 

opatření 2. až 5. stupně je-li z doporučení školského poradenského zařízení zřejmé, že podpůrná 

opatření 2 až 5 stupně již nejsou potřeba. (V takovém případě se nevyžaduje informovaný 
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souhlas zákonného zástupce, s ním s nim se pouze projedná, viz.legislativa - § 16 odst. 4 

školského zákona a § 11, § 12 a § 16 vyhlášky č. 27/2016 Sb.). Individuálně vzdělávací plán (2. 

– 5. stupeň podpůrných opatření) je závazným dokumentem pro zajištění speciálně vzdělávacích 

potřeb. Zpracován nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost 

zákonného zástupce žáka.  

Dále pak jsou třetí, čtvrtý a pátý stupeň. 

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.  

6. Vzdělávání dětí od dvou do tří let 

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

vzdělávání, obsažené v RVP PV, jsou vhodné i pro vzdělávání/31 dětí od dvou do tří let. Je však 

nezbytné uvědomovat si 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. Rozdíly v 

jednotlivých oblastech vývoje dětí tohoto věku jsou velmi výrazné.   

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. 
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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. Pokud 

se v mateřské škole vzdělávají děti mladší tří let, je nutné zajistit kromě požadavků vymezených 

v kapitole 4 ještě další 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.  Prodlužuje se také adaptační režim.  

Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let jsou vyhovující, jestliže:  

• Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a 

pomůcek vhodných pro dvouleté děti.  

• Ve třídě s věkově homogenním uspořádáním pro dvouleté děti je použito více 

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

s věkově heterogenním uspořádáním. Tím je zajištěna bezpečnost dětí a předkládání 

přiměřeného množství podnětů pro tyto 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.  

• Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a 

hygienické potřeby.   

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

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

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

potřebami.  

• Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a 

jistoty.  
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• Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb 

a volby dětí.  

• Učitel uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá. 

• V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné 

důvěře a spolupráci s rodinou. 

Péče o děti od dvou do tří let musí být organizačně a provozně zajištěna v souladu s 

platnými právními předpisy. (Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, středním odborném a jiném 

vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 563/2004, o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů; zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (a příslušné 

prováděcí předpisy); vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; vyhláška č. 27/2016 Sb., 

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných; vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších 

předpisů a další) 

 

7. Organizace vzdělávání 

Zřizovatelem mateřské školy, která je součástí právního subjektu Základní škola a 

Mateřská škola Těškovice, je Obec Těškovice. 

Děti jsou do mateřské školy přijímány na základě písemné žádosti zákonných zástupců. 

O zařazení dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy ve správním řízení dle 

stanovených kritérií – viz. Organizační řád mateřské školy – Kritéria pro přijímání dětí do MŠ. 

Termín přijímacího řízení stanovuje ředitel školy po dohodě se zřizovatelem. O termínu 

zápisu je veřejnost informována prostřednictvím vývěsek, na webových stránkách, relací 

v místním rozhlasu.  

Mateřská škola je dvoutřídní. První třídu navštěvují děti ve věku 2 – 4 roky, druhou třídu 

děti ve věku 5 -6 /popř.7/ let.  

V první třídě převážně vytváříme u dětí základní hygienické, společenské a pracovní 

návyky, adaptujeme děti na pobyt v MŠ a na její organizaci. Jednoduchými hrami, písničkami a 

říkankami rozvíjíme základní komunikační dovednosti, zvýšená pozornost se věnuje správné 

výslovnosti dětí 

Ve druhé třídě již pracujeme cílevědomě na přípravě dětí na vstup do ZŠ. Dbáme na 

harmonický rozvoj dítěte, rozvíjíme jeho osobnost, dbáme na komunikační a sociální 

dovednosti, Individuálně pracujeme s dětmi, které navštěvují MŠ posledním rokem a s dětmi 

s OŠD a intenzivně je připravujeme je na vstup do ZŠ. 
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Dětem nabízíme kvalitní standardní péči s užším zaměřením na enviromentální výchovu. 

Naše mateřská škola je členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou, 

výchovu, enviromentální výchovu „MRKVIČKA“. 

Usilujeme o všestranný rozvoj dítěte, podporujeme stránku citovou, mravní, hudební, výtvarnou 

a pohybovou, úzce související se zaměřením učitelek. 

Organizace nadstandardních aktivit: 

• Plavání pro předškoláky – 10 lekcí 1x týdně 

• Logopedická péče – dle individuálních potřeb dítěte, zpravidla ½ hodiny 2x do měsíce 

• Angličtina pro předškoláky – únor – květen, 1 vyuč. hodina týdně, 10 lekcí 

8. POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ 
ROK 2017/2018 

Novelou školského zákona (č. 561-2004Sb.) vydanou pod číslem 178-2016 Sb. se s účinností od 

1.9.2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání, do kterého nastoupí děti poprvé od 1.9. 2017. 

Rodičům vzniká povinnost přihlásit dítě k zápisu do MŠ, dosáhne-li do 1. 9. 2017 pěti let. 

Povinné předškolní vzdělávání probíhá formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech v 

rozsahu čtyř hodin denně, zpravidla od 8:00 do12:00.  

Ve dnech školních prázdnin docházka povinná není. Dítě má samozřejmě právo pobývat v 

MŠ po celou dobu provozu. Předškolní vzdělávání nelze ukončit dle § 35 školského zákona, 

pokud je vzdělávání pro dítě povinné. Povinné předškolní vzdělávání je ukončeno začátkem 

povinné školní docházky. 

Povinností rodičů je omluvit nepřítomnost dítěte v mateřské škole a to buď ústně, 

telefonicky nebo emailem. Při opakovaném zanedbání bude vyžadováno doložení důvodu 

nepřítomnosti (lékařské potvrzení) nejpozději do tří dnů ode dne výzvy. V době prázdnin postačí 

pouhé oznámení nepřítomnosti. V odůvodněných případech se mohou rodiče rozhodnout plnit 

předškolní vzdělávání formou individuálního vzdělání bez pravidelné denní docházky do MŠ. 

To jsou rodiče povinni oznámit ředitelce školy do konce května.  

Vedení MŠ rodičům doporučí oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno. Škola má za úkol 

ověřit úroveň takového vzdělávání a případně rodičům doporučit další postup. Způsob 

ověřování a termíny, včetně náhradních termínů, budou stanoveny včas a rovněž budou 

zveřejněny na webových stránkách školy.  



 

 

22 

 

Úplata za předškolní vzdělávání a školné Podle novelizovaného ustanovení školského zákona se 

od 1.9.2017 dětem starším pěti let poskytuje vzdělávání bezúplatně. Znamená to, že i v 

případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se školné neplatí.  

9. Charakteristika vzdělávacího programu 

Vzdělávací program naší mateřské školy vychází z Rámcového programu pro předškolní 

vzdělávání. Dětem poskytujeme kvalitní standardní péči s užším zaměřením na enviromentální 

výchovu. Enviromentální vzdělávání obsahuje plán cílů týkajících se mezilidských vztahů, 

vztahů dětí k přírodě, životnímu prostředí, odpovědnosti za své chování, vytváření životních 

hodnot, spolupráci s rodinou. Prolíná celým vzdělávacím programem, odráží se ve všech 

činnostech školy. 

Vzdělání je uskutečňováno ve všech činnostech v průběhu celého dne. Probíhá na 

základě vlastních činností a prožitků. Formy vzdělání se během dne mění a prolínají. Jsou to 

činnosti spontánní, řízené, skupinové, individuální i frontální. Využíváme učení hrou, 

praktickou činností, pokusem. Učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém 

vnímání dítěte. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Mezi formy naplňující záměry 

vzdělávání patří také výlety, návštěva divadel, tematické vycházky, společné akce pro rodiče a 

děti, které organizujeme v průběhu celého školního roku.  

Popis zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let. 

Naším záměrem je dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby dle svých 

osobních předpokladů získalo přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost a 

základy důležité pro jeho další rozvoj a vzdělávání. Nenásilně děti připravit na zdárný vstup do 

základní školy. 

Ve vzdělávacím programu je respektována dominantní úloha hry a je preferován 

osobnostní rozvoj dítěte. Snažíme se, aby vzdělávací činnosti navazovaly na praktické 

zkušenosti dětí, aby rozvíjely fantazii a tvořivost. V činnostech se uplatňují prvky vzájemné 

spolupráce, dětem je poskytována svoboda prožívání, mají možnost dokončit činnost, mají 

prostor pro individuální i skupinovou práci. Třídy jsou dle možností účelně vybavovány 

hračkami a pomůckami. 

Program zasahuje všechny oblasti vzdělávání předškolního dítěte a nabízí taková témata, která 

seznamují děti s realitou. Jedním z hledisek při sestavování programu je i poloha MŠ – vesnická 

mateřská škola a možnosti, které nám vesnice nabízí. 

Z toho vyplývá náš záměr preferovat praktické činnosti, které: 
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• seznamují děti s přírodou a přírodními jevy, kladou důraz na bezprostřední kontakt 

s přírodou, na její pozorování a poznávání, napomáhají navazovat poznatky a znalosti 

z oblasti zemědělství, práce na poli, na zahradě – vycházky a výlety do přírody, orientace 

v okolí, sběr přírodnin, zimní krmení zvěře, péče o rostliny, experimentování, exkurze u 

místních zemědělců, návštěvy farem, záchranné stanice pro ohrožená zvířata, 

seznamování s ekosystémy - život v lese, na louce, u vody. 

• umožňují vnímat okolní svět všemi smysly, jsou založeny na prožitcích dětí – 

dodržování lidových tradic, návštěvy divadla, kulturních a společenských akcí, společné 

akce dětí a rodičů, seznamování s historií i současností – exkurze, výlety. 

• směřují na oblast enviromentální výchovy – aktivní ochranu přírody – sběr papíru, 

třídění odpadu, jarní úklid „našeho“ lesa, pomoc při údržbě zahrady /hrabání listí/ 

• vedou děti ke zdravému životnímu stylu – zdravá výživa, přirozený pohyb, odpočinek, 

otužování 

• podporují vytváření kladných vzájemných vztahů – vlídnost, ohleduplnost, vzájemná 

pomoc, slušnost – vlastnosti, které by si mělo dítě osvojit, aby mohlo přijímat informace 

a podněty z okolního světa 

Cílem environmentální výchovy na naší škole je umožnit žákům celistvé pochopení 

problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí, uvědomění si základních podmínek života a 

odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti.  

Cíle směřující k dovednostem a vědomostem žáků:  

• Žák dostává srozumitelné, utříděné a aktuální informace o přírodě, životním 

prostředí, o životních podmínkách v něm, o vztahu člověka a prostředí a o životě 

a roli člověka v něm.  

• Dostává informace o ochraně přírody a životního prostředí.  

• Seznamuje se základní terminologií oblasti ekologie, životního prostředí, ochrany 

přírody, učí se ji používat.  

• Vlastní zkušeností poznává přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí, učí se o 

nich uvažovat v souvislostech a rozpoznávat příčiny jejich poškozování.   

• Žák prostřednictvím vlastních zážitků oceňuje hodnotu přírody a vnímá její 

krásu.  

• Žák si prohlubuje vztah k místu, ve kterém žije.  
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• Žák si vytváří ohleduplný a odpovědný vztah nejen k místu, ve kterém žije, ale i 

k celé Zemi.  

• Žák je aktivní a tvořivý. Učí se toleranci. 

Záměrem vzdělávacího programu je vytvořit: 

• základy přiměřené psychické, fyzické a sociální samostatnosti 

• vytvořit základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu 

• základy pro schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v sociální 

komunitě 

• základy celoživotního učení 

• základy pro schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot 

Našim cílem je: 

• chápat dítě jako jedinečnou a neopakovatelnou bytost, která má již v tomto věku právo 

být sama sebou a jako taková být akceptována 

• v MŠ musí vzniknout dostatečný prostor k tomu, aby dítě mohlo uplatnit svou 

mnohostrannou aktivitu 

• poskytnout dítěti příležitost projevovat se a komunikovat 

• poskytnout dítěti možnost spolurozhodovat, souhlasit a oponovat, vstupovat do dění 

v MŠ jako plnoprávný subjekt 

• poskytnout dítěti možnost učit se prostřednictvím činností a to i v řízených formách 

učení 

Formy a metody vzdělávací práce: 

 
V pedagogickém procesu v mateřské škole využíváme různých organizačních forem 

činnosti dětí, které umožňují dosáhnout žádoucího vzdělávacího výsledku. Jejich promyšlené a 

účelné střídání činí život dětí pestrým a dynamickým, což odpovídá jejich fyziologickým 

potřebám a stadiu jejich psychického rozvoje.  

Vzdělávání je důsledně vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotlivých dětí, 

včetně vzdělávacích potřeb speciálních. Každému dítěti je poskytnuta pomoc a podpora v míře, kterou 

individuálně potřebuje, a v kvalitě, která mu vyhovuje. Proto je nutné, aby vzdělávací působení učitele 

vycházelo z pedagogické diagnostiky – z pozorování a uvědomění si individuálních potřeb a zájmů 

dítěte, ze znalosti aktuálního stavu jeho vývoje, konkrétní životní a sociální situace, pravidelného 

sledování jeho vývoje a vzdělávacích pokroků.   

Hlavní formou činnosti dítěte v předškolním období je hra. Hra je specifickým projevem 

aktivity dítěte, ovlivňovaným prostředím, v němž dítě žije a do něhož se hrou začleňuje. Hra 

přispívá k harmonickému formování dítěte, umožňuje dosahovat cílů všech složek vzdělávání, je 
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prostředkem vzdělávací práce. Je rovněž metodou vzdělávací práce. Hra odpovídá svým 

obsahem, formou a proměnlivostí osobností malého dítěte. Dovoluje tak učitelce včlenit různé 

metodické postupy k dosažení vytýčeného cíle vzdělávání. Učitelka ve své práci využívá všech 

stadií her – od her individuálních u nejmenších dětí, přes párové (kooperativní) až po hry 

skupinové a rovněž využívá všech druhů her. Jsou to především tvořivé hry, které si dítě vytváří 

samo, námětové hry, též dramatizující a konstruktivní. Učitelky pracují rovněž s hrami 

s pravidly, a to jsou hry pohybové a didaktické. 

           Děti předškolního věku mají potřebu žít v dětské společnosti. Dobře vedený dětský 

kolektiv působí výchovně. V procesu vzdělávání dětí používáme různých metod – slovní, 

názorné a praktické činnosti. 

           Výběr metody vždy závisí na didaktickém cíli. Ke slovním metodám patří například 

návody, vysvětlení, popis, vyprávění, rozhovor, beseda, předčítání a další. Efektivnost těchto 

metod závisí na kultuře řeči učitelky a její schopností působit na děti intonací a tempem řeči. 

Slovní metody vhodně spojujeme s praktickou činností. Do skupiny názorných metod patří 

především pozorování, předvádění, pokus, exkurze a vycházka. 

            Názorné metody často spojujeme s metodami praktické činnosti, například 

experimentování. Tyto metody přinášejí navíc dětem citový prožitek, který usnadňuje učení. 

V této fázi pak zařazujeme rovněž učení metodou navození problémových situací. 

             Při vzdělávání dětí zachováváme rovněž obecné zásady – cílevědomost, jednotnost a 

důslednost, přiměřenost, názornost, soustavnost a posloupnost, trvalost, individuální přístup. 

             Pro děti předškolního věku je velmi důležité, aby byly učitelkou vedeny k určitému 

vzdělávacímu cíli. Rovněž aby na ně všichni dospělí působili jednotně a shodně. Učitelky dobře 

znají věkové a individuální zvláštnosti dětí a mají na zřeteli přiměřenost jak v oblasti tělesného, 

tak i rozumového rozvoje dětí.  

Uplatňujeme také zásadu názornosti tak, aby děti poznávaly pokud možno všemi smysly, 

tudíž názorně. Poznávání umožňuje učitelka dítěti posloupně a vychází od jednoduchého ke 

složitějšímu. Trvalost těchto poznatků u dětí zajišťuje učitelka vhodnou motivací a působením 

na různé smyslové orgány. Učitelky také využívají ve vzdělávací práci kolektivu dětí, ale jsou si 

vědomy také nutnosti individuálního přístupu k dětem. 

 

Předškolní vzdělávání uskutečňujeme v následujících formách: 

• prožitkovým učením, využíváním spontánně vzniklých situací, účastí na aktivitách, které 

vycházejí z dětské volby, zvídavosti a potřeby objevovat 
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• učením hrou a činnostmi - volná hra, psychomotorická a grafomotorická cvičení, 

skupinová a individuální činnost s dětmi, smyslové vnímání, kooperativní a námětové 

hry, práce s přírodním a výtvarným materiálem, využíváme aktivity spontánní i řízené, 

didakticky zacílené činnosti 

• umožňujeme dětem dostatek pohybu, relaxační i odpočinkové činnosti. Pohybové 

aktivity hrají v životě člověka důležitou roli. Jsou dynamickým projevem života, 

vyjádřením sebe sama, prostředkem komunikace a interakce s druhými lidmi i 

prostředím, ve kterém se pohybujeme. Mají nezastupitelný význam pro zdraví člověka, 

celkovou duševní pohodu, zvládání zátěžových situací a prevenci civilizačních 

onemocnění. 

• využíváme neplánovaných a nahodilých aktivit 

• nabízíme další aktivity – plavání, angličtinu, logopedii, gymnastiku 

 

Pět pilířů vzdělávání naší mateřské školy:  

1.      Ve středu zájmu stojí děti, jejich prožitky a potřeby 

2.      Vzdělávání je činností, přirozenou pro dítě 

3.      Hlavními prostředky vzdělávání jsou činnosti 

4.      Dítě získává kompetence 

5.      Jádro vzdělávání neleží v řízených činnostech, ale ve všem, co se v MŠ děje 

Každá mateřská škola má:  

• usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu 

• rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví 

• rozvíjet jeho osobní spokojenost a pohodu 

• napomáhat mu v chápání okolního světa 

• motivovat je k dalšímu poznávání a učení 

• učit dítě žít ve společnosti ostatních 

• přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané 

 

V mateřské škole klademe důraz: 

• na potřeby dítěte 

• na prožitky dítěte 

• na individualitu dítěte 

• na klima v mateřské škole 

• na to, jak se dítě cítí, co prožívá 

• na zdravé sebepojetí dítěte 

• na osobnostní a sociální rozvoj dítěte  

• na aktivní učení dítěte 

• na přirozenou propojenost 
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Vzdělávací záměr: 

  

Vytvářet citovou jistotu u dítěte, založenou na individuálním přístupu s úzkou spoluprací 

s rodiči. Vést děti k samostatnosti, schopnosti rozhodnout se a přijmout odpovědnost, radovat se 

z úspěchu, ale učit se přijmout i neúspěch, k rozvoji logického myšlení, k aktivnímu 

jazykovému projevu. Respektovat rovnocenné postavení, kde není nikdo zvýhodňován. 

Prohlubovat u dětí vztah ke zdraví, veškerého života, aktivně se podílet na ochraně 

životního prostředí – dostatečným pobytem venku, přirozeným pohybem, zařazováním 

zdravotních cviků, plaveckým výcvikem. Položit dětem základy pro celoživotní učení. Vést děti 

k postupnému chápání elementárních vztahů a souvislostí mezi jevy a ději v přírodě i 

společnosti. Vytvářet u dětí potřebu pečovat o přírodu a život v ní, chránit ji jako 

nepostradatelnou součást životního prostředí člověka 

Rozvíjet dítě po stránce fyzické, psychické i sociální tak, aby ke konci předškolního 

období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno 

aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny zejména 

v prostředí jemu blízkém jako je rodina a škola a zároveň ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně 

očekávají. 
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10. Vzdělávací obsah 

Vzdělávání v mateřské škole je cílevědomý plánovaný proces, v němž se prolínají 

spontánní a řízené aktivity. Proces vzdělávání probíhá v průběhu celého dne, při všech 

činnostech a při veškerých situacích. Snažíme se o naplňování tří hlavních cílů předškolního 

vzdělávání: 

1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení a poznání, podporovat a rozvíjet tělesnou 

zdatnost, zdraví, dovednost, obratnost, schopnost myšlení, rozhodování, učení, řeč. 

2. Osvojení si základů hodnot, na kterých je založena naše společnost, svoboda a rovnost 

všech lidí, solidarita se slabými a ohroženými, hodnoty spojené se zdravím, životem, se 

životním prostředím, kulturní dědictví, tradice. 

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

působící na své okolí, rozvíjet a poznávat sama sebe, potřeba a zájmy, sebevědomí, 

sebedůvěra, učíme se spolupracovat, akceptovat a tolerovat druhé. 

Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené 

výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmu a 

potřeb. Vzdělávání je koncipováno tak, aby vyhovovalo individuálním potřebám dětí. Děti mají 

dostatek časového prostoru, pomůcek a aktivit, které ovlivňují jejich harmonický rozvoj 

osobnosti. Vhodně nabízené a volené činnosti během dne rozvíjejí všestranné znalosti, 

dovednosti a vědomosti. 

Vzdělávací obsah je zpracován do integrovaných bloků, které jsou rámcové, nastiňují 

cíle, záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky. Jejich podrobné rozpracování bude 

předmětem TVP. Současně s tím budou vstupovat do TVP dílčí vzdělávací projekty a doplňkové 

programy. Třídní vzdělávací programy jednotlivých tříd vymezují specifika těchto tříd, 

podmínky, které vstupují do výchovně vzdělávací činnosti, určují pravidla soužití jednotlivých 

skupin dětí, naznačují vzájemné spolupůsobení učitelek jednotlivých tříd, volby metod a 

postupů evaluačního procesu a další potřebná specifika pro tu danou třídu. 

Cílem pedagoga je vytvořit co nejpestřejší nabídku ze všech oblastí, skladbu vzájemně se 

ovlivňujících a propojených aktivit a činností, které budou ovlivňovat pohodu, spokojenost a 

radost dítěte, ale zároveň budou naplňovat hlavní cíle předškolní výchovy: 

• rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 

• osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

• získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí 
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Zároveň směřujeme k vytváření základů klíčových kompetencí. Je to soubor vědomostí, 

dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj dítěte. Vzdělávací činnost 

je založena na metodách přímých zážitků, využívá dětské zvídavosti a potřeby objevovat, vede 

děti k individuální práci. Probouzí také v dětech aktivní zájem a chuť dívat se kolem sebe, 

naslouchat a objevovat, ale i ukázat, co všechno už samo umí, zvládne a dokáže. Nepředkládá 

dětem jen hotové návody, ale naopak jim umožňuje hledat samostatné cesty tvořivým myšlením 

a vlastním nápadem. 

Naším cílem je vytvářet u dětí životní dovednosti, jako je flexibilita, komunikace, 

kreativita, schopnost řešit problémy. Přitom ale musíme respektovat potřeby a osobnost dítěte. 

Učitelka je tvůrcem, poradcem, partnerem a průvodcem učení dítěte. 

Po ukončení předškolního vzdělávání mají děti dosahovat k těmto kompetencím: 

• Kompetence k učení – objevuje a všímá si souvislostí, experimentuje, zkušenosti 

uplatňuje v praxi, má elementární poznatky o lidech, kultuře, přírodě, učí se s chutí nejen 

spontánně, ale také vědomě, vést k dokončení práce 

• Kompetence k řešení problémů – všímá si a řeší problémy, menší problémy řeší samo 

bez pomoci dospělého, používá pokus a omyl, experiment, využívá matematických a 

logických představ, ví, že může svou snahou a iniciativou situace ovlivňovat, odvaha 

chybovat  

• Kompetence komunikativní – ovládá řeč, vyjadřuje své myšlenky, reaguje na slovo, vede 

smysluplný dialog, dokáže vyjádřit své pocity, komunikuje verbálně i nonverbálně, ovládá 

dovednosti předcházející čtení, psaní, pracuje s knihami, počítačem, telefonem, 

komunikace bez ostychu a zábran,  využití informací a komunikat. prostředků – knihy, PC, 

telefon aj. 

• Kompetence sociální a personální – umí si vytvořit a vyjádřit svůj názor, chápe, že má 

odpovědnost za své jednání, rozpozná nevhodné chování, je empatické, k neznámým lidem 

a situacím je obezřetné, umí být tolerantní k odlišnostem jiných lidí, konflikt řeší dohodou 

ne agresí, neubližuje, neponižuje, dodržování dohodnutých pravidel, schopnost prosadit se 

i podřídit, chápání různosti a odlišnosti lidí, jejich jedinečnost. 

• Kompetence činnostní a občanské – učí se plánovat, organizovat, řídit a hodnotit hru, 

rozpozná své silné a slabé stránky, respektuje společná pravidla soužití ve třídě i 

společnosti, odhaduje riziko svých nápadů, zajímá se o druhé, má představu o tom, co je a 

není v souladu s normou společnosti, má povědomí o ochraně přírody, životního prostředí, 

práva a stejná hodnota lidí. 
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Vzdělávací obsah je členěn do několika vzdělávacích oblastí respektujících přirozenou 

celistvost osobnosti dítěte. Jejich obsahy se vzájemně prolínají, ovlivňují a podmiňují. 

Jednotlivé integrované bloky si učitelky v rámci svých třídních programů rozpracovávají do 

témat, které se dle aktuální situace každoročně obměňují a doplňují. Témata přispívají k rozvoji 

a vzdělávání dítěte ve všech pěti oblastech: 

1. Dítě a jeho tělo (biologická oblast) 

• záměrem vzdělávání je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, 

podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost, pohybové a 

manipulační dovednosti, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým 

životním návykům. 

• dílčí cíl -  uvědomění si vlastního těla, rozvoj pohybových schopností, užívání všech 

smyslů, osvojení si praktických dovedností. 

• vzdělávací nabídka - lokomoční pohybové činnosti, manipulační činnosti, zdravotně 

zaměřené činnosti, smyslové a psychomotorické hry, činnosti relaxační a 

odpočinkové. 

• Očekávané výstupy -  zvládnout základní pohybové dovednosti, koordinovat 

lokomoci, ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout sebeobsluhu, rozlišovat, co 

prospívá zdraví. 

• konkretizované výstupy – postavit se zpříma a udržet správné držení těla, 

pohybovat se dynamicky po delší dobu, pohybovat se rytmicky – dodržet rytmus, 

doprovázet pohyb zpěvem. Tužku držet správně – dvěma prsty s třetím podloženým, 

zvládat výtvarné činnosti, zacházet správně s rytmickými a hudebními nástroji. 

Pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony, 

postarat se o své osobní věci, udržovat pořádek – zvládat úklidové práce. Pojmenovat 

viditelné části těla, znát základní zásady zdravého životního stylu, projevovat 

bezpečný odstup vůči cizím osobám, bránit se projevům násilí. 

2. Dítě a jeho psychika (psychologická oblast) 

• záměrem je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost, rozvoj intelektu, řeči 

a jazyka, poznávacích procesů, jeho citů i vůle, povzbuzovat je v dalším rozvoji. 

• dílčí cíl - rozvoj řečových schopností a komunikativních dovedností, rozvoj 

smyslového vnímání, posilování poznávacích citů, získání citové samostatnosti, 

rozvoj schopnosti sebeovládání. 
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• vzdělávací nabídka -  artikulační, řečové a sluchové hry, samostatný slovní projev, 

záměrné pozorování běžných objektů, smyslové hry, spontánní hra, hry pro rozvoj 

vůle, estetické a tvůrčí aktivity, dramatické činnosti. 

• očekávané výstupy -správně vyslovovat, ovládat dech, vést rozhovor, formulovat 

otázky, vědomě využívat všech smyslů, vést jednoduché úvahy, učit se podle 

pokynů, uvědomovat si svou samostatnost, prožívat radost ze zvládnutého. 

• konkretizované výstupy – vyslovovat všechny hlásky správně a vyslovovat 

zřetelně, používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, dodržovat pravidla 

konverzace, sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, rozkládat slova na slabiky, 

vyčlenit hlásku na počátku a na konci slova, znát možnost dorozumívat se cizími 

jazyky. Zaregistrovat změny ve svém okolí, rozlišit zvuky-melodie-slova-tvary-barvy 

a jejich odstíny, správně reagovat na světelné a akustické signály, rozlišit známé 

chutě a vůně i zápachy, rozlišit hmatem vlastnosti předmětů. Soustředěně poslouchat 

pohádku, udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech, zapamatovat si krátké 

říkanky-básničky-pohádku, pamatovat si postup řešení stavby-labyrintu, zapamatovat 

si zvuky zvířat a předmětů, uplatňovat postřeh. Rozvíjet a obohacovat hru podle své 

fantazie, vyjádřit vlastní pohybové představy, tvořivě využívat přírodní materiály, 

navrhnout další varianty řešení, improvizovat. Rozlišit některé jednoduché obrazné 

symboly, poznat napsané své jméno a podepsat se, napodobit základní geometrické 

znaky. Rozlišovat vpravo-vlevo a základní prostorové pojmy, orientovat se 

v prostoru a v časových údajích v rámci dne, rozlišovat roční období. Rozumět a 

používat základní pojmy označující velikost a hmotnost, orientovat se v číselné řadě 

1-10, chápat jednoduché souvislosti, řešit labyrinty. Samostatně se rozhodnout 

v některých činnostech, verbalizovat myšlenkové pochody, projevovat zájem o nové 

věci, odlišit hru od systematické povinnosti. Zapojovat se do činností, samostatně 

splnit jednoduchý úkol, umět se rozhodovat o svých činnostech, umět kooperovat – 

dohodnout se s ostatními, přijmout roli ve hře. Reagovat přiměřeně dané situaci, 

přijímat drobný neúspěch, umět se přizpůsobit změnám. Odložit splnění osobních 

přání na pozdější dobu, plnit činnosti podle instrukcí, přirozeně projevovat radost 

z poznaného. 

3. Dítě a ten druhý (sociální oblast)   

• záměrem je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, 

kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto 

vztahů. 
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• dílčí cíl -  seznamovat s pravidly chování ve vztahu k druhému, posilování 

prosociálního chování, rozvoj kooperativních dovedností, ochrana osobního 

soukromí a bezpečí 

• vzdělávací nabídka -  sociální a interaktivní hry, kooperační činnosti, společná 

setkávání a naslouchání druhému, hry zaměřené na poznávání sociálního prostředí 

• očekávané výstupy -  navazovat kontakty, překonat stud, uvědomovat si svá práva, 

spolupracovat s ostatními, bránit se projevům násilí jiného dítěte, chovat se obezřetně 

při setkání s neznámými dětmi i dospělými. 

• konkretizované výstupy – navazovat kontakty s dospělým, respektovat dospělého, 

rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání. Chápat a respektovat názory jiného 

dítěte – domlouvat se a vyjednávat, spolupracovat při hrách, všímat si, co si druhý 

přeje či potřebuje, chápat – že každý je jiný a chovat se citlivě a ohleduplně, cítit 

sounáležitost s ostatními, spoluvytvářet prostředí pohody. 

4. Dítě a společnost (sociokulturní oblast) 

• záměrem je uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, 

pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti a umožnit mu aktivně se podílet na 

utváření pohody ve svém sociálním prostředí. 

• dílčí cíl -  poznávání pravidel společenského soužití, rozvoj schopnosti žít ve 

společenství ostatních lidí, vytvoření základů aktivních postojů ke světu. 

• vzdělávací nabídka -  běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory chování, 

různorodé společné hry, tvůrčí činnosti slovesné, literární, výtvarné, dramatické a 

hudební. 

• očekávané výstupy -  pochopit, že každý má své společenství, začlenit se do třídy 

mezi své vrstevníky, vyjednávat s dětmi i dospělými, domluvit se na společném 

řešení. 

• konkretizované výstupy – umět pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, 

rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci, chápat podstatu hry, 

pojmenovat povahové vlastnosti, pochopit funkci rodiny a jejich členů. Vnímat 

odlišnosti mezi dětmi, navazovat s dětmi vztahy, být schopné přistoupit na jiný názor 

a podřídit se potřebám skupiny. Pozorně poslouchat a sledovat uměleckou produkci, 

vyjádřit a zhodnotit prožitky, všímat si kulturních památek. 

5. Dítě a svět (environmentální oblast) 

• záměrem v environmentální oblasti je založit u dítěte povědomí o okolním světě 

a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí. 
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• dílčí cíl -  seznamování s místem a prostředím, ve kterém žije, pochopení změn 

způsobených lidskou činností, rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách. 

• vzdělávací nabídka -  přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, 

hry a aktivity na téma dopravy, praktické užívání technických přístrojů, hraček a 

pomůcek. 

• očekávané výstupy -  orientovat se bezpečně ve známém prostředí, zvládat běžné 

činnosti, uvědomovat si nebezpečí se kterým se může ve svém okolí setkat, vnímat, 

že svět má svůj řád. 

• konkretizované výstupy – orientovat se ve školním prostředí a vyznat se 

v blízkém okolí, uvědomovat si různorodost přírody naší planety, mít poznatky o své 

zemi a o zvycích a tradicích kraje, mít poznatky o přírodě živé i neživé. Zajímat se o 

dění v okolí, umět komentovat proměny v přírodě, ctít oslavy narozenin – svátků - 

slavností, vědět – že se stále něco děje a přizpůsobit se tomu. Znát, co je škodlivé a 

nebezpečné, uvědomovat si vzájemné ovlivňování člověka a přírody, všímat si 

nepořádku a chápat význam třídění odpadu, být citlivý k přírodě, spoluvytvářet 

pohodu prostředí. 

V podstatě je program navržen tak, aby vycházel z ročních období, svátků, 

společenských událostí i každodenního života. Protože jsme vesnická mateřská škola a děti mají 

užší kontakt s přírodou a obyvateli obce, zaměřili jsme školní program úžeji na enviromentální 

výchovu. Volba činností je organizována s ohledem na individuální a věkové zvláštnosti dětí, 

program je otevřen spolupráci s rodinou. Předškolní pedagog musí při plánování své konkrétní 

nabídky aktivit a činností respektovat hlavní cíle předškolního vzdělávání, ale zároveň má 

možnost ve svých programech konkretizovat svou vlastní cestu, jak naplnit záměry a cíle při 

vzdělávání dětí. 

Obsah ŠVP je dále rozpracován a konkretizován v TVP. Témata a podtémata si vytváří 

každá třída dle věkového složení třídy a individuálních potřeb dětí. Vyházejí z přirozeného 

střídání ročních období ve spojení s lidskou činností, zvyky, tradicemi. Jsou zde stanovené dílčí 

vzdělávací cíle a očekávané výstupy. Podtémata nejsou pro učitelky časově zavazující, je 

možná obměna. Základní nabídka konkrétních činností je podrobně rozpracována v týdenních 

plánech a jsou orientační (lze je měnit podle daných situací). 

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně 

šťastné a spokojené. 
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11. Obsah integrovaných bloků programu „Krůček sem, 
krůček tam, do světa se podívám…“ 

A. Po prázdninách, kluci, holky, spěchejte do naší školky! 
 

Okruhy poznatků a činností: 

• Přivítání dětí ve třídách, seznámení s prostředím třídy a celé mateřské školy, školní 

zahrady.  

• Adaptace na MŠ – spontánní a námětové hry 

• Poznávání nových kamarádů, seznamování se s jejich jmény, se jmény zaměstnanců 

MŠ a jejich profesemi.  

• Seznamování dětí s hračkami a pomůckami, jejich uložení, kde budu jíst, kde se budu 

převlékat, kde budu spát. 

• Dodržování smluvených pravidel společného soužití v kolektivu a pravidel chování. 

• Důsledné dodržování základních hygienických návyků a sebeobsluhy. Uvědomování 

si rozdílu mezi mateřskou školou a rodinou. 

• Seznámení s prostředím, kde dítě žije, orientace v obci a jejím okolí – vycházky po 

vesnici a okolí, kdo kde bydlí, návštěvy zajímavých míst v obci, seznámení 

s veřejnými budovami, exkurze 

Dílčí vzdělávací cíle: 

• rozvoj psychické zdatnosti 

• rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného 

projevu 

• posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování…) 

• získání relativní citové samostatnosti, a schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a 

plně je prožívat 

• rozvoj sebeovládání 

• seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému 

• rozvoj dovedností a schopností pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým 

lidem 

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

třídě) 

• vytváření prosociálních postojů (citlivost, tolerance, respekt, přizpůsobivost….) 

• vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 
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• vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 

• seznamování s místem a prostředím, ve kterém žije 

 

B. Podzim se nám nahlásí: Nesu chladné počasí! 

 
Okruhy poznatků a činností: 

• Pozorování a uvědomování si charakteristických znaků podzimu.  

• Pojmenovávání ovocných stromů a jejich plodů. Seznamování s prací na zahradě, v sadu 

a na poli, sklizeň zeleniny a ovoce.  

• Rozeznávání rozdílu mezi stromem listnatým a jehličnatým, znát názvy jejich plodů. 

Tvořivé činnosti s přírodninami, výrobky s přírodnin. Pozorování měnící se barevnosti 

listů na stromech, znát základní a některé doplňkové barvy – všímat si barev, zvuků, 

tvarů kolem sebe 

• Změny počasí – jak vzniká déšť, mlha, sníh. Rozvoj vědomostí o ochraně zdraví při 

nepříznivých vlivech chladného počasí.  

• Seznámení s lidským tělem, s hygienickými návyky, předcházení nemocem, vedení ke 

zdravému životnímu stylu.  

• Jak se na zimu připravují zvířátka. Odlet ptáků na jih, starost člověka o domácí i volně 

žijící zvířata příprava krmení na zimu.  

• Poslech povídek, pohádek i bajek, v nichž vystupují zvířátka. 

• Akce s rodiči např. Drakiáda, Zamykání lesa, Halloween aj. 

Dílčí vzdělávací cíle: 

• osvojení si elementárních poznatků o přírodě v podzimním období 

• rozvoj a užívání všech smyslů 

• posilování přirozených poznávacích citů /zvídavosti, zájmu, radosti z objevování atd. 

• rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání 

• rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 

• rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky 

vyjádřit 

• rozvoj tvořivosti a estetického vnímání 

• vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije 

• rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se)  
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C. Já se krásně mám, vím, že nejsem sám! 
 

Okruhy poznatků a činností: 

• Rodina – funkce rodiny, její členové a vztahy mezi nimi, život v rodině, dům, ve kterém 

žiji, jména členů rodiny, bydliště, znát povolání svých rodičů 

• Vztahy mezi dětmi, mezi dětmi a dospělými, kamarádství, přátelství, ochrana osobního 

bezpečí, základní společenské návyky, ochrana zdraví, emoce 

• Předměty denní potřeby, jejich vlastnosti, využití a funkce, prostorové pojmy a 

souvislosti - manipulace s předměty, třídění, uspořádání, plošné a prostorové vytváření 

• Mít povědomí o elementárních časových pojmech a souvislostech, orientace v časových 

a prostorových pojmech, znalost geometrických tvarů, orientace v názvech části dne 

• Význam lidské práce- domácí práce, rozdělení funkcí v rodině, práce dospělých - 

sebeobsluha, úklid, jednoduché pracovní činnosti 

• Seznamování s lidovými tradicemi, zvyky a obyčeji, slavení svátků, poznávat jiné 

obyčeje – Advent, svátek sv. Mikuláše, Vánoce, vnímat atmosféru – oslava svátků v MŠ, 

veřejné vánoční vystoupení v kostele, účast na vánoční výzdobě školy, vánoční 

výstavky, umět vyjádřit vztah k ostatním lidem-dárky, překvapení 

Dílčí vzdělávací cíle: 

• Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře osobní pohody a pohody 

prostředí 

• Rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu 

• Rozvoj receptivních i produktivních jazykových dovedností 

• Rozvoj představivosti a fantazie 

• Prohloubit vztah k tradicím a hodnotám společnosti 

• Rozvíjet schopnost získané dojmy a prožitky vyjádřit, sdělit 

• Rozvíjet citové vztahy a city plně prožívat 

• Vytváření prosociálních postojů 

• Rozvoj úcty k životu 

• Vytvářet si povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

• Rozvoj estetického cítění 

• Osvojovat si základní poznatky o kultuře, umění a tradicích 

 

 



 

 

37 

 

D. Zimo, zimo, zůstaň ještě, půjdem spolu na kluziště! 

Okruhy poznatků a činností: 

• Seznámení s přírodními jevy (sníh, led, mráz, náledí, jinovatka), hlavní znaky zimy, 

pozorování změn v přírodě – pokusy, pozorování experimentování, vlastní zkušenost 

• Vliv zimního počasí na lidské zdraví, poznávání lidského těla a jeho funkcí, ochrana 

osobního zdraví, péče o své zdraví, prevence před úrazy, zdravé životní návyky, zimní 

sporty, pohybové činnosti, ochrana před úrazem 

• Péče o ptáky a volně žijící zvířata v zimě – sypání ptáčkům, vycházky ke krmelci, 

využití „darů“ podzimu 

• Bezpečnost na silnicích v zimě, doprava a dopravní prostředky, jejich účel  

• Zimní radovánky na sněhu a se sněhem – koulování, stavění sněhuláků, malování do 

sněhu, sáňkování, bobování, vycházky 

• Zimní radovánky v teple – karneval, kouzlo pohádek a příběhů – poslech, dramatizace, 

námětové hry, taneční a hudební činnosti 

• Příprava k zápisu do ZŠ – návštěva v ZŠ, samostatné plnění drobných úkolů, hravou 

formou dětem přiblížit školní prostředí 

Dílčí vzdělávací cíle: 

• Uvědomění si vlastního těla, osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových 

činnostech, ovládání pohybového aparátu 

• Rozvoj zájmu o pohybové a dramatické činnosti 

• Seznamovat děti se znakovou podobou řeči – písmena, čísla 

• Rozvoj paměti, pozornosti, pojmového myšlení, tvořivého myšlení 

• Uvědomovat si vlastní identitu, rozvoj sebevědomí a sebedůvěry 

• Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností 

• Utvářet si základní kulturně společenské postoje 

• Přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí 

• Vytváření základů pro práci s informacemi  

• Rozvíjení estetického vnímání a prožívání  

• Podporování seberealizace v oblasti tvořivosti  

• Zdokonalování kooperativních dovedností  

• Vytváření pohodové atmosféry v kolektivu 
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E. Poslouchej ptačí švitoření, takové je jarní pohlazení! 

Okruhy poznatků a činností: 

• Seznamovat s přírodními jevy (obleva, duha, bouřka), určovat hlavní znaky jara, 

přibližovat proměny a vývoj, počasí, změny v přírodě, návrat ptáků z teplých krajin 

• Přírodní živly – slunce, voda, vzduch – vliv na přírodu a člověka, koloběh vody v 

přírodě 

• Příroda živá i neživá, rostliny – pěstitelské činnosti, setí a klíčení semen, dlouhodobá 

pozorování (strom, pole), živočichové – ptáci, domácí zvířata a jejich mláďata – 

exkurze, návštěvy farem, domácího hospodářství, pozorování zelenající se přírody, 

kvetoucích stromů, pojmenování jarních květin,  

• Život na louce, život u vody, život v úlu- vycházky, pokusy, přímá pozorování, beseda 

• Ochrana životního prostředí – třídění odpadu, sběr starého papíru, co patří – nepatří do 

přírody, úklid „našeho“ lesa 

• Oslavy jarních svátků, Velikonoce – tradice, zvyky, obyčeje, velikonoční dílničky, 

výstavka, Den matek – veřejné vystoupení pro maminky 

Dílčí vzdělávací cíle: 

• Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

• Rozvoj a užívání všech smyslů (vůně květin a kvetoucích stromů, krása barevnosti a 

svěžesti přírody, zpěv ptáků aj.) 

• Seznámení s tradicí jarních svátků 

• Osvojování si schopnosti sdělit poznatky formou vyprávění, výtvarnou, pohybovou i 

hudební 

• Rozvoj vnímání, naslouchání, vyjadřování 

• Posilování zvídavosti, radosti z objevování, tvořivosti 

• Rozvoj schopnosti sebeovládání, záměrně řídit svoje chování 

• Rozvoj kooperativních dovedností 

• Vytvoření základů aktivních postojů k životu, ke světu 

• Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

• Pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, ale i 

zhoršovat 

• Vytvořit elementární povědomí o okolním světě a jeho dění 

• Vytvořit povědomí o rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách života 

• Vytvořit povědomí sounáležitosti s živou i neživou přírodou 
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• Posilování radosti z objevovaného, probouzení zájmu a zvídavosti dítěte 

 

F. Jen si děti, všimněte, co je krásy na světě! 

Okruhy poznatků a činností: 

• Země- modrá planeta – světadíly, moře, lidské rasy, cizokrajná zvířata, cizokrajné 

rostliny – práce s knihami, encyklopediemi, fotografie, vlastní zážitky z cestování, 

cestopisné filmy, příprava na cestování, dovolenou, varování na nebezpečí, které na nás 

může ve světě číhat – neznámý prostor, cizí lidé 

• Naše vlast, zajímavá místa u nás, seznámení s hlavním městem, návštěva nejbližšího 

města, výlety do okolí – vlastní zkušenost 

• Poznávání historie a současnosti – návštěva zámku v Raduni, v Hradci nad Moravicí, 

Dětský ranč Hlučín 

• Oslava MDD s rodiči 

• Rozloučení s předškoláky – Veselá maturita, se školním rokem – společné odpoledne 

s rodiči plné her, sportování a dobré nálady vždy na jiné téma - Indiánské odpoledne, 

Šmoulí branné odpoledne, Pohádkový les, Cesta za pokladem, Zahradní slavnost atd. 

Dílčí vzdělávací cíle: 

• Rozvíjet fantazii a představivost 

• Vzbudit přirozenou zvídavost o zájem dítěte o poznání naší planety 

• Mít povědomí o tom, ve kterém státě žiji, poznávat nová místa v kraji 

• Mít povědomí o tom, že existují různé jazyky, různé kultury a národy, vhodnou a 

přiměřenou formou s nimi děti seznamovat 

• Rozvoj sociální citlivosti, tolerance, přizpůsobivosti 

• Vést děti k vědomí, že všichni jsou si rovni, mají stejná práva, ale i povinnosti 

• Pěstování pozitivního chování ve vztahu k druhým  

• Rozvíjení schopností směřujících k navazování vztahů  

• Vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách  

• Rozvíjení schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí  

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

ale také ničit a poškozovat 

• Umět požádat druhého o pomoc 
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Očekávané výstupy 

❖ Hrubá motorika 

Hrubou motorikou označujeme schopnost dítěte koordinovaně používat tělo jako celek. 

Systematicky se rozvíjí pohyby trupu, těla, končetin, hlavy. Zvládnutí hrubé motoriky má 

základní význam pro plný rozvoj jedince. Dovednosti, které jsou zaměřeny na tuto oblast, 

pomohou dítěti získat sebedůvěru, zdokonalit koordinaci pohybů a prohloubit samostatnost. 

Neupevní-li si dítě koordinované pohybové návyky v oblasti hrubé motoriky v rané fázi svého 

vývoje, v pozdějších letech pro ně bude zvládnutí těchto dovedností obtížnější. 

2 - 3 roky 

• dítě bez přidržování kopne vestoje silně do míče, leze po nábytku, překonává překážky, 

• chodí po schodech nahoru a dolů s přidržováním,  

• od třiceti měsíců věku je schopné při chůzi nahoru střídat nohy, ve třech letech střídá 

nohy i při chůzi dolů;  

• poskakuje snožmo na místě, vydrží stát jednu sekundu na jedné noze bez přidržování, 

• jezdí na tříkolce. 

3 - 5 let  

• dítě chytne velký míč do ohnutých paží, jde bez držení po schodech nahoru i dolů,  

• skočí snožmo 20 cm daleko, poskakuje po jedné noze, vydrží stát na jedné noze  

• od tří let skáče - udělá "dokonalý skok", překoná vzdálenost. 

5 - 6 let  

• dítě při chůzi pokládá jednu nohu před druhou systémem špička - pata, vyhazuje míč do 

výšky,  

• vstane z lehu na zádech, aniž by se opíralo o ruce, pohybuje se podle hudby, ve dvou ze 

tří pokusů se trefí tenisovým míčkem ze 2 m do kruhu o průměru 25 cm. 

❖ Motorika rukou 

Jedná se o jemné pohyby, při kterých jde o souhru rukou a zraku. Tato schopnost 

umožňuje dítěti provádět přiměřený prostorový odhad a dobře koordinovat pohyby rukou v 

závislosti na vizuálním vyhodnocení situace. Jemná motorika je rozvíjena při pohybech dlaní a 

prstů. Její zvládnutí je nutným předpokladem pro úspěšné zahájení především psaní, ale i dalších 

manuálních aktivit ve školním prostředí. 

2,5 roku 

• dítě staví věž ze čtyř kostek, hází míčem s rukama nad hlavou,  

• zasune tyč do roury, vysypává korálky z láhve, listuje stránkami knížky. 
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3 roky  

• dítě používá příčný úchop s nataženým ukazováčkem, jí vidličkou, chytá míč oběma 

rukama,  

• hází míčem v určitém směru, maluje zakulacené tvary, přelévá tekutinu z pohárku do 

pohárku,  

• skládá papír, navléká korálky na drát. 

3,5 roku  

• dítě drží tužku prsty, kreslí kruh, staví věž z osmi kostek, rozbaluje bonbony, otevírá 

krabičku od zápalek,  

• svléká si oblečení. 

4 roky  

• dítě dovede uchopit štětec, chytá malý míček, stříhá nůžkami, zapíná a rozepíná 

knoflíky. 

4,5 roku  

• dítě kreslí kříž, skládá jednoduché obrazce ze zápalek. 

5 let  

• dítě chytá malé míčky s rukama nad hlavou, navléká nit do jehly, stříhá podle linie 

• dítě chytá vyhozený míč, chytá míč jednou rukou, hází za současného pohybu těla 

6 let 

• dítě kreslí se správným držením tužky, navíjí nit na cívku, kreslí dům, strom, slunce a 

podobné obrázky, samostatně se obléká 

• dítě kreslí postavu asi s osmi detaily, váže uzel okolo tužky 

7 let  

• dítě napodobí 10 písmen, kreslí kosočtverec, dotkne se palcem špičky prstu, vystřihuje 

tvary. 

❖ Grafomotorika 

Grafomotorika je ovlivněna úrovní vývoje jemné a hrubé motoriky, pohybovou 

koordinací, senzomotorickou koordinací a psychickou úrovní dítěte. 

2 - 3 roky  

• při kreslení má dítě pohyby koordinovanější a jemnější, formy jsou rozmanitější, zprvu 

hranaté, pak kulaté 

• začíná zdůrazňovat používání prvních prvků písma, může listovat stránkami  

• ve třiceti měsících napodobí kresbu horizontální čáry, pokouší se o nápodobu křížku  

• ve 3 letech kreslí kruh, vertikální i horizontální čáru podle předlohy 
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3 - 4,5 roku  

• dítě začíná používat pravidelné kontinuální pohyby při kreslení, zlepšuje tvarové variace, 

používá příčný úchop s nataženým ukazováčkem, může kreslit čáry izolované i klikaté, 

může provádět pohyby orientované určitým směrem, takže vznikají různě orientované 

tvary, korektury a linie jsou diferencovanější  

• dítě může skládat papír, tužku drží v prstech, může kreslit kruhy, pohyby může cíleně 

vracet k výchozímu bodu, začíná pojmenovávat obrázky, umí vymalovat kruh  

• ve 4 letech nakreslí hlavonožce představujícího panáčka, napodobí kresbu křížku 

4,5 - 5 let  

• dítě, zvětšuje rozmanitost forem, grafické formy uspořádává tak, že dávají smysl, dovede 

uchopit štětec, spojuje dva body čarou, umí nakreslit kříž  

• u dítěte je možné dosáhnout vědomé změny směru při pohybu tužkou, jsou možné 

nepřetržité, nazpět směřující pohyby  

• v pěti letech nakreslí čtverec, při kresbě postavy nakreslí jen hlavní části trupu 

5 - 6 let  

• dítě umí obkreslit a také namalovat velké postavy, kreslí se správně uchopenou tužkou, 

nakreslí postavu cca s deseti detaily 

• v šesti letech nakreslí trojúhelník 

6 - 7 let  

• dítě může psát a kreslit v linkách, kresbu a písmo postupně zmenšuje 

❖ Zrakové vnímání včetně vizuomotoriky 

Jde o schopnost vnímat svět pomocí zraku. Vývoj zrakového vnímání není izolovaným 

dějem, probíhá kontinuálně s ostatním smyslovým vnímáním, s vývojem motoriky, řeči i s 

rozumovým vývojem.  

2,5 roku  

• dítě roztřídí dva páry obrázků, třídí lžíce a vidličky, poznává sousedy a návštěvy, 

přiřazuje k sobě dva tvary, dvě barvy, dvě velikosti 

3 roky  

• dítě rozlišuje jeden kus a mnoho kusů, poznává činnosti na obraze, rozpoznává místa, 

najde ukryté věci, zná své vlastní oblečení, třídí čajové lžičky od velkých lžic,  

• pojmenuje barvu, zasouvá geometrické tvary do otvorů, z kostek staví most. 

• dítě se orientuje venku, dosazuje pět tvarů, roztřídí pět párů obrázků, tři délky a základní 

barvy. 

4 roky  
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• dítě sestavuje puzzle ze dvou částí, řadí opticky detaily do celku a skládá do páru, 

• rozeznává chlapce a dívky, třídí auta, zvířata, jistěji zrakem fixuje, rozliší odlišný 

obrázek ve skupině stejných. Z kostek staví bránu. 

• dítě napodobuje vztyčení obou palců, rozeznává zmenšení, seřadí pět párů zvířat. 

5 let 

• dítě přiřadí pět detailů k nákresu postavy, dosadí deset tvarů, chápe souvislosti jedné 

věci,  

• umí pojmenovat barvy 

• z kostek staví schody 

• dítě nakreslí postavu se všemi detaily, přiřadí hlavy ke čtyřem zvířatům, doplňuje vzory, 

poznává dvě mince. 

6 let  

• dítě poznává číselné symboly a dopravní značky, vybarvuje předkreslené obrázky, 

roztřídí deset velikostí a délek, správně určí počet tří předmětů 

• dítě napodobuje prsty znak "V", vidí, co chybí na obrázku, rozlišuje stejné od podobného 

7 let  

• dítě poznává, co je nelogické, vybere to, co nepatří do stejné kategorie, pozná hodiny 

❖ Sluchové vnímání 

Jde o schopnost orientovat se ve světě pomocí sluchu, vnímat ho. 

2 - 3 roky  

• dítě rozumí krátkým příběhům, rýmům a písničkám, dokáže zopakovat dva řádky 

básničky zpaměti,  

• uposlechne dva příkazy v jedné větě, uposlechne příkazu: "Dej mi jedno, případně 

několik...". 

3 - 4 roky  

• dítě napjatě poslouchá příběhy, upozorní na samohlásku "a",  

• chápe významy slov unavený, hladový, ráno, večer apod., ukazuje na všechno, co létá 

4 - 5 let  

• dítě chápe, když se apeluje na jeho rozum, chápe významy tenký, tlustý, rovný, křivý, 

více, nejvíce, šikmý, rovný atd.,  

• upozorní na něco nelogického 

5 - 6 let  

• dítě neprodleně plní ústní příkazy, umí vyřídit tři jednoduché úkoly, které přímo 

souvisejí,  
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• chápe významy rychlý/pomalý, krásný/ošklivý, včera/zítra... 

6 - 7 let 

• dítě zná roční období, zná pojmy vpravo a vlevo, upozorní na to, co nepatří do kategorie 

❖ Vývoj řeči 

Přiměřeně rozvinutá řeč je předpokladem pro zvládnutí požadavků školy. V expresivní 

řeči sledujeme artikulaci, slovní zásobu, správnou gramatiku, mluvní pohotovost, tempo a 

plynulost řeči.  

V řeči je více než v kterékoli jiné oblasti patrná výrazná variabilita vývoje mezi 

jednotlivci. Je třeba si uvědomit, že některé děti začínají mluvit velice brzy, jiné naopak později, 

ovšem v průběhu jejich dalšího vývoje se úroveň řeči jednotlivců zpravidla vyrovná. 

2 - 3 roky  

• dítě kombinuje 2 - 3 slova, verbalizuje děje, ukončuje žvatlání, resp. svůj dětský žargon 

• v polovině druhého roku již některé děti ovládají jednoduché říkanky 

• od počátku třetího roku začíná dítě hovořit v první osobě ("já") 

• ve třech letech většinou zná své jméno, na dotaz umí uvést své pohlaví  

• označí hlavní barvy 

• užívá asi 700 - 900 slov 

• chápe pojmy velký - malý, nahoru - dolů, hlasitě - tiše 

3 - 4 roky  

• ve třech letech bývá výslovnost nedokonalá, během čtvrtého roku se zdokonaluje  

• dítě vede dlouhé monology, začíná užívat podřadná souvětí  

• vzrůstá počet říkanek, které ovládá  

• vydrží naslouchat krátkým povídkám i ve skupince dětských posluchačů  

• mnohé děti dovedou zazpívat písničku 

4 - 5 let  

• začíná se zcela vytrácet dětská patlavost 

• dítě tvoří dlouhé věty, neustále klade otázky 

• kolem pěti let podá jednoduchou definici známých věcí, většinou prostřednictvím 

charakteristiky materiálu, tvaru, účelu 

5 - 6 let  

• dítě se ptá na význam slov, mluví zřetelně a správně 

• začíná užívat řeči k regulaci svého chování. 

6 - 7 let  
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• dítě vypráví, co si samo vymyslelo, definuje dva rozdíly, používá výmluvy 

 

❖ Na konci období v MŠ: 

• Zvládá pohybové dovednosti a prostorovou orientaci 

• Umí házet a chytat míč 

• Umí sladit pohyb s hudbou 

• Zvládá jemnou motoriku 

• Umí zacházet s nůžkami, barvami, grafickým materiálem, modelovací hmotou 

• Umí zacházet s jednoduchými hudebními a rytmickými nástroji 

• Zvládá sebeobsluhu, úklid svých osobních věcí a hraček 

• Umí otevírat a zavírat dveře, pustit a zastavit vodu 

• Používá samostatně WC 

• Samostatně se umyje a vyčistí zuby 

• Používá příbor, ví, jak se chovat při jídle 

• Sestavuje a obkresluje podle předlohy 

• Dodržuje pravidla hry 

• Umí se vyrovnat s prohrou, neúspěchem, úspěchem 

• Vydrží u hry, činností 

• Odpovídá na otázky 

• Respektuje dospělého, má k němu úctu 

• Umí pozdravit, poděkovat, požádat 

• Správně vyslovuje hlásky 

• Umí vyjadřovat své požadavky, sdělovat poznatky 

• Porozumí slyšenému, sleduje děj, slovně reaguje 

• Dokáže se učit nová slova, pak je používá, ptá se čemu nerozumí 

• Dokáže se naučit text, reprodukovat pohádky, básničky 

• Rozliší hlásku na začátku i na konci slova 

• Umí sledovat očima zleva doprava 

• Pozná napsané své jméno 

• Má zájem o nové poznatky, knihy 

• Umí vyprávět podle obrázků 

• Zná pojmy nad, pod, vedle, před, za, první, poslední, nahoře, dole, uprostřed, mezi, 

vpravo, vlevo 

• Zná číselnou řadu 1 -10 

• Třídí věci podle daného pravidla 
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• Pozná a pojmenuje základní a doplňkové barvy 

• Dokáže vnímat všemi smysly 

• Částečně se orientuje v čase 

• Umí postupovat podle pokynů a instrukcí učitelky 

• Umí rozhodnout o svých činnostech 

• Umí vyjádřit svůj souhlas, nesouhlas 

• Navazuje kontakt s dospělým, kterému je svěřeno 

• Přirozeně bez zábran dokáže komunikovat s druhým dítětem 

• Umí odmítnout komunikaci, která mu je nepříjemná 

• Umí přijmout názor druhého 

• Dokáže uplatnit základní společenské návyky 

• Dokáže se adaptovat na nové prostředí 

• Umí se přizpůsobit společnému programu skupiny 

• Má představu, co je špatně, co je správně, co se smí, co ne 

• Má základní poznatky o sobě, o rodině, zná svou adresu, jména rodinných příslušníků 

• Umí se orientovat ve svém okolí, ví, co je město, vesnice 

• Dokáže si osvojit poznatky o své obci, své zemi, o jiných kulturách 

• Má povědomí o ochraně přírody 
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12. Evaluace 

Hodnocení rozvoje a učení dítěte a hodnocení práce pedagoga. Jedná se o hodnocení MŠ 

a její práce, o vzdělávací proces, o podmínky, které jsou v MŠ vytvořeny. O činnosti, které v 

MŠ probíhají, o výsledky, které škola dosahuje.  

Hodnocení je prostředkem k hledání optimálních cest vzdělávání jednotlivých dětí. 

Východiskem pro stanovení evaluačních kritérií je RVP PV, který lze chápat jako soubor kritérií 

pro: 

• hodnocení podmínek vzdělávání 

• hodnocení naplňování cílů a záměrů ŠVP 

• hodnocení práce pedagogů 

Jde o průběžné vyhodnocování vzdělávacích činností, situací a podmínek v mateřské 

škole, které nám poskytuje zpětnou vazbu o kvalitě vlastní práce. Jde o systematický proces, 

jehož výsledky využíváme ke zlepšování vzdělávacího procesu a podmínek, za kterých se tento 

proces uskutečňuje. 

Sledujeme: 

• naplňování cílů školního programu 

• způsob zpracování a realizaci obsahu 

vzdělávání 

• průběh vzdělávání 

• kvalitu podmínek vzdělávání  

• kvalitu práce pedagogů 

• výsledky vzdělávání

 

Učitelka hodnotí svou práci, hodnotí jednotlivé děti, hodnotí integrované bloky, 

vyvozuje závěry pro svůj další postup.  

• hodnocení tematických celků – po ukončení, zda činnosti vedly k plnění cílů, získané 

zkušenosti, rizika.  

• individuální sledování rozvoje dítěte – viz. záznamy o dětech, které učitelka průběžně 

doplňuje. 

• hodnocení podmínek vzdělávání – spolupráce s rodiči, individuální rozhovory, 

dotazníky. Účast rodičů na společných akcích, třídních schůzkách, důvěra rodičů a jejich 

přístup. 

Zásady pro hodnocení: 

• dávat dětem prostor pro hodnocení 

• snažit se, aby byly hodnoceny činnosti, ne děti 

• průběžně hodnotit všechny své činnosti 
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• sledovat individuální pokroky každého dítěte 

• sledovat pokroky třídy jako celku 

• do hodnocení zapojit i rodiče (rozhovor, dotazník) 

Oblasti evaluace (její předmět): 

• naplňování cílů programu 

• kvalita podmínek vzdělávání 

• způsob zpracování a realizace obsahu vzdělávání (zpracování a realizace jednotlivých 

tématických bloků) 

• práce pedagogů 

• výsledky vzdělávání 

Prostředky k hodnocení (metody a techniky): 

• denní a týdenní hodnocení učitelek – rozbory 

• individuální pokroky jednotlivých dětí (záznamový arch) 

• pravidelné porady s vedením školy 

• závěrečné hodnocení pokroku třídy 

• informovanost rodičů o dění v MŠ (prostřednictvím nástěnek, individuálních rozhovorů, 

schůzek pro rodiče) 

• vlastní práce pedagoga, individuální práce s dětmi, sledování klimatu třídy, rozhovor, 

diskuze, pozorování  

• hospitace, rozbor dokumentace školy, analýza dětských prací – pracovní sešity dětí, 

grafické cviky, pracovní listy, portfolia dětí, učitelek, záznamy o dětech, záznamy 

v pracovních plánech 

• kontrolní činnost ředitele a jím pověřené vedoucí učitelky, pedagogické porady, 

dotazníky, anketa, akce pro rodiče a děti spolupráce se ZŠ a s veřejností 

Časový průběh hodnocení:  

• Průběžně budeme hodnotit jednotlivá témata, sledovat, co se nám daří a co ne, a 

následně zdůvodňovat příčiny úspěchů či neúspěchů. 

Stanovení zodpovědnosti: 

• denní a týdenní hodnocení-učitelka na ranní směně (TVP) 

• individuální pokroky dětí-obě učitelky ve třídě 

• závěrečné hodnocení-obě učitelky 

• informovanost rodičů-obě učitelky 

• dotazník pro rodiče-kolektiv učitelek MŠ 
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• pravidelné porady-vedoucí učitelka 

Zdroje informací: 

• děti a jejich spontánní reakce, rodiče, pedagogický sbor a další odborníci, zřizovatel, ZŠ, 

veřejnost, hodnotící zprávy ČŠI 

Časový plán: 

• hodnocení konkrétních činností, výsledků, hry jedince či skupiny provádí učitelka 

společně s dětmi – průběžně 

• podmínky a kvalitu výsledků práce v rámci třídy hodnotí učitelky – průběžně 

• hodnocení chování dítěte i cele skupiny, individuální rozvoj a relativní posun dítěte 

provádí učitelky – záznamy o dětech – průběžně 

• hodnocení učitelek provádí vedoucí učitelka na základě hospitací – 2x ročně a 

pedagogických porad – dle potřeby 

• sebehodnocení provádí učitelka rozborem své práce – průběžně 

• evaluace integrovaného bloku, jeho průběhu a výsledků provádí učitelky – vždy po jeho 

ukončení 

• kontrolu třídní dokumentace provádí vedoucí MŠ a ředitel ZŠ a MŠ – 1x za měsíc 

• kvalitu a efektivnost vzdělávacího procesu provádí vedoucí MŠ a učitelky na 

operativních poradách – průběžně 

• podmínky vzdělávání hodnotí učitelky – průběžně 

• ohlasy na práci školy zjišťují učitelky dotazníkem – 1x ročně, rozhovory s rodiči – 

průběžně 

• vyhodnocení vzdělávacího obsahu ŠVP a TVP na úrovni tříd provádí učitelky – závěr 

školního roku 

• evaluaci školního programu a vyhodnocení vzdělávacího obsahu na úrovni školy provádí 

učitelky a vedoucí MŠ 

 

 

Ze závěrů vyvozujeme důsledky, které vedou k optimalizaci a zkvalitňování práce v MŠ. 
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13. Desatero pro rodiče dětí předškolního věku 

Přehled základních dovedností propojuje a sjednocuje cíle rodiny a školy. Proto je velmi 

důležitá spolupráce rodiny a školy, která se podílí na vzdělávání dítěte. 

 

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být 

samostatné v sebeobsluze  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                                          

• pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží 

rovnováhu na jedné noze, běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně) 

• svlékne se, oblékne i obuje (zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničky, 

oblékne si čepici, rukavice) 

• je samostatné při jídle (používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, požívá 

ubrousek) 

• zvládá samostatně osobní hygienu (používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si 

ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě) 

• zvládá drobné úklidové práce (posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, 

připraví další pomůcky, srovná hračky) 

• postará se o své věci (udržuje v nich pořádek) 

 

2.  Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

• zvládá odloučení od rodičů 

• vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas 

• projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách 

• ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na 

pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti či situaci) 

• je si vědomé zodpovědnosti za své chování 

• dodržuje dohodnutá pravidla 

 

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

• vyslovuje správně všechny hlásky (i sykavky, rotacismy, měkčení) 

• mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod. 
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• mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, času, tvarů, slov, 

předložek aj.) 

• rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí 

• má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

• přirozeně a srozumitelně hovoří s dětmi i dospělými, vede rozhovor, a respektuje jeho 

pravidla  

• pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno (označí si výkres značkou nebo 

písmenem)  

• používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.) 

• spolupracuje ve skupině 

 

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:  

• je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji 

(pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, 

nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.) 

• zvládá činnosti s drobnějšími předměty (korálky, drobné stavební prvky apod.) 

• tužku drží správně, tj. dvěma prsty třetí podložený, s uvolněným zápěstím 

• vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé, (obkresluje, vybarvuje, v kresbě 

přibývají detaily i vyjádření pohybu) 

• umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různé 

tvary, (popř. písmena) 

• rozlišuje pravou a levou stranu, pravou i levou ruku (může chybovat) 

• řadí zpravidla prvky zleva doprava 

• používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky 

uplatňuje (je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák) 

 

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:                     

• rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, 

materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky 

• složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů  

• rozlišuje zvuky (běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých 
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hudebních nástrojů) 

• rozpozná rozdíly mezi hláskami (měkké a tvrdé, krátké a dlouhé)  

• sluchově rozloží slovo na slabiky (vytleskává slabiky ve slově) 

• najde rozdíly na dvou obrazcích, doplní detaily 

• rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky 

s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy) 

• postřehne změny ve svém okolí, na obrázku (co je nového, co chybí) 

• reaguje správně na světelné a akustické signály 

 

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se 

v elementárních matematických pojmech  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

• má představu o čísle (ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí 

počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet) 

• orientuje se v elementárních počtech (vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků 

minimálně v rozsahu do pěti (deseti) 

• porovnává počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků (pozná rozdíl 

a určí o kolik je jeden větší či menší) 

• rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.) 

• rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů  

• třídí, seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria (korálky do skupin podle barvy, 

tvaru, velikosti) 

• přemýšlí, vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá („přemýšlí nahlas“) 

• chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní 

příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty 

• rozumí časoprostorovým pojmům (např. nad, pod, dole, nahoře, uvnitř a vně, dříve, 

později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost (např. dlouhý, krátký, 

malý, velký, těžký, lehký) 

 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si 

zapamatovat a vědomě se učit 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

• soustředí pozornost na činnosti po určitou dobu (cca 10-15 min.) 

• „nechá“ se získat pro záměrné učení (dokáže se soustředit i na ty činnosti, které nejsou 
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pro něj aktuálně zajímavé) 

• záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno si toto po přiměřené době 

vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit 

• pamatuje si říkadla, básničky, písničky 

• přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, 

dokáže vyvinout úsilí a dokončit je 

• postupuje podle pokynů 

• pracuje samostatně 

 

8.  Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné 

soužití s vrstevníky ve skupině 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

• uplatňuje základní společenská pravidla (zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)  

• navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, 

s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí 

• nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých 

• je ve hře partnerem (vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a 

mění si role) 

• zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se 

názorům a rozhodnutí skupiny 

• vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor 

• ve skupině (v rodině) dodržuje daná a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je 

srozuměno se jimi řídit 

• k ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně (dělí se o hračky, pomůcky, 

pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje) 

• je schopno brát ohled na druhé (dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci 

mladším) 

 

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost  

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

• pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramatické či hudební 

představení 

• zaujme je výstava obrázků, loutek, fotografii, návštěva zoologické či botanické zahrady, 

statku, farmy apod. 
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• je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, 

sportovních akcí   

• svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej 

zaujalo, co bylo správné, co ne 

• zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny  

• zná celou řadu písní, básní a říkadel 

• zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus (např. vytleskat, na bubínku) 

• vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, vyrábí 

• hraje tvořivé a námětové hry (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže 

hrát krátkou divadelní roli  

 

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě 

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže: 

• vyzná se ve svém prostředí (doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí (ví, 

kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi 

apod.) 

• zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává (např. dovede 

vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na 

to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, 

zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)  

• ví, jak se má chovat (např. doma, v mateřské škole, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, 

v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to 

dodržovat 

• má poznatky ze světa přírody živé i neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho 

praktických zkušeností (např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho 

části i některé orgány, rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, 

rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví, k čemu jsou peníze, zná jména 

některých rostlin, stromů, zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních 

prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, 

jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává (např. počasí a jeho změny, proměny 

ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, 

nakládání s odpady)  

• přiměřeným způsobem se zapojí do péče o potřebné 

• má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), o 
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existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa 

jeho řádu (o světadílech, planetě Zemi, vesmíru) 

• chová se přiměřeně a bezpečně ve školním i domácím prostředí i na veřejnosti (na ulici, 

na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí (odhadne nebezpečnou 

situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici 

(dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci) 

• zná faktory poškozující zdraví (kouření) 

• uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např. šikana, násilí 

 

 

 

 

Aktualizace: 

28. 8. 2017 - Podpůrná opatření 

 

  

 

 

 


