
 

 do chce poznat celý svět, bude z něho doktor věd (příprava na vstup do školy)  

 tom, jak si dětí hrají a společně svět poznávají (digitální, čtenářská a 

matematická pregramotnost)

 kaž, jak ti to jde (polytechnické vzdělávání)

 dravě jím, a zdravě spím ničeho se nebojím (sebeobsluha, hygiena, zdravý 

životní styl) 

 lektřina, amper, volt a watt a může nastat zkrat (bezpečnost dětí)

 idi nebuďte líní, pusťme se spolu do třídění (environmentální vzdělávání) 



Vymezení základních oblastí, které jsou ukryty v názvu ŠKOLKA PLNÁ ČAR A KOUZEL: 

  do chce poznat celý svět, bude z něho doktor věd (příprava na vstup do školy)  

- Ve druhé třídě, se staršími dětmi, 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.  

- Dětem je věnována náležitá pozornost a intenzivně je připravujeme na vstup do ZŠ. 

 tom, jak si dětí hrají a společně svět poznávají (digitální, čtenářská a matematická pregramotnost) 

- Digitální technologii se snažíme zařazovat jak do spontánních, tak řízených aktivit. Děti předškolního 

věku se snažíme s digitálními technologiemi postupně seznamovat, prohlubujeme u nich zvídavost, 

k čemu slouží, jaký mají účel, komu pomáhají atd. Digitální technologie se mohou v MŠ zařazovat 

v průběhu celého dne, prolínají se všemi vzdělávacími oblastmi, ale snažíme se je využívat efektivně 

tak, aby děti nebyly přehlceny digitálními prostředky.  

- Matematická pregramotnost se týká předmatematických představ v předškolním věku. Snažíme se o 

rozvoj základních předmatematických představ, které se dotýkají tří oblastí: 

• Představy o kvantitě – třídění 

• Geometrické představy – uspořádání 

• Množinové představy – řešení problémů 

- Čtenářská pregramotnost v předškolním vzdělávání u dětí znamená osvojování si dovedností, které 

předcházejí čtení a psaní. U dětí pomocí nejrůznějších aktivit podporujeme vnitřní motivaci ke čtení, 

budování si vztahu ke knihám a porozumění čtenému textu, rozvoj mluvené řeči, grafomotorická 

cvičení, podporu pravolevé orientace a aktivní naslouchání. Důležitý je rozvoj slovní zásoby, vizuální 

a sluchové paměti. Dítě se v tomto období snaží napodobit dospělé, tj. pokouší se číst a psát, poznává 

některá písmena. 

 kaž, jak ti to jde (polytechnické vzdělávání) 

- Více se chceme zaměřit na polytechnické vzdělávání v MŠ, rozvíjet myšlenkový potenciál dětí, 

snažíme se objasnit vztah mezi technikou a společností, objasnění vlivu techniky na životní prostředí 

a vlivu techniky na člověka, vést děti k používání základních nástrojů, nářadí a pomůcek a poznávání 

různých druhů materiálů, rozvíjet technický zájem u dětí. 

- Každý rok dětem nabízíme aktivity v rámci Malé technické univerzity (Stavitel města, Malý 

architekt, Stavitel mostů atd.)  



 dravě jím, a zdravě spím ničeho se nebojím (sebeobsluha, hygiena, zdravý životní styl) 

- Chceme u dětí předškolního věku rozvíjet úctu ke zdraví a schopnost chovat se ohleduplně ke zdraví 

svému i druhých. S primární prevencí, která má formu přiměřenou věku dětí, začínáme již v mateřské 

škole. Chceme u dětí podporovat zdravý životní styl, podporovat aktivní činnosti podporující zdraví 

a péči o tělo, upevňovat kladný vztah ke svému tělu, podporovat zdravé klima školy. 

 lektřina, oheň, voda, pozor děti, může vzniknout škoda (bezpečnost dětí) 

- Děti jsou seznamovány s bezpečnostními pravidly pro pobyt ve třídě, na školní zahradě i v přírodě a 

v rámci těchto pravidel se pohybují.  

- V rámci témat se zaměřujeme také na prevenci sociálně patologických jevů, děti seznamujeme také 

s přírodními živly – oheň, voda, vzduch (jaké skrývají nebezpečí a naopak čím jsou užitečné). 

 idi nebuďte líní, pusťme se spolu do třídění (environmentální vzdělávání) 

- Snažíme se u dětí vytvářet potřebu pečovat o přírodu a život v ní, chránit ji jako nepostradatelnou 

součást životního prostředí člověka. 

- Environmentální výchova je nedílnou součástí předškolního vzdělávání, děti jsou jejím 

prostřednictvím vedeny k poznávání přírody, k objevům, experimentům. 

- V rámci projektu Školní zahrada všemi smysly můžeme s dětmi pozorovat hmyz – hmyzí domečky, 

čmelákovníky, ptačí napajedla atd.  
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 

o NÁZEV ŠVP 

Název programu:  „ŠKOLKA PLNÁ ČÁR A KOUZEL“ 

Motivační název:  NEOTVÍREJME DĚTEM DVEŘE, ALE POMOZME JIM NAJÍT TEN  

SPRÁVNÝ KLÍČ, ABY SI JE OTEVŘELY SAMY. 

o ÚDAJE O ŠKOLE 

Název školy:   Základní škola a Mateřská škola Těškovice,  

příspěvková organizace,  

Těškovice 92 

747 64 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČ:    75027453 

Adresa:  Mateřská škola Těškovice 85,  

tel: 737 904 815,  

e-mail: katerina.parmova@zsteskovice.cz 

Ředitel školy:  Mgr. Soňa Jarošová,  

tel: 777 555 385,  

e-mail: reditelka@zsteskovice.cz  

Vedoucí učitelka:  Bc. Kateřina Parmová  

Zpracovala:   Bc. Kateřina Parmová ve spolupráci s pedagogickými pracovníky MŠ 

o ZŘIZOVATEL 

Zřizovatel:   Obec Těškovice,  

747 64 Těškovice,  

IČ: 535117, 

tel: 553 716 242,  

e-mail: obecteskovice@volny.cz 

  



o PLATNOST DOKUMENTU 

Platnost dokumentu:   od 1. 9. 2021 

Číslo jednací:     714/2021 

Schváleno na pedagogické radě:   25. 8. 2021 

  

 

 

 

 

 

        

_________________________________   

  Vypracovala  

                Bc. Kateřina Parmová 

 

 

                   

     V Těškovicích 25. 8. 2021 

  



2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

o ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Nejvyšší povolený počet dětí v mateřské škole: 60 

Počet tříd: 2  

Počet pracovníků:  

 

 

 

V případě potřeby a možností je počet pracovníků doplňován o další pracovníky (např. školní asistent, apod.). 

o SPECIFIKA BUDOVY A TŘÍD 

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. MŠ navštěvují kromě dětí místních 

i děti z vedlejších obcí Bítova, Výškovic, 

Tísku, Slatiny a Nového světa. 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 rekonstrukcí. 

POPIS BUDOVY: 

• přízemí: šatny dětí 

• první patro: třída Štěňátka, zázemí paní školnice 

• druhé patro: třída Soviček, kancelář vedoucí učitelky MŠ a vedoucí 

školní jídelny 

Prostory rozlehlých chodeb jsou využívány k informačním účelům (nástěnky), 

prezentaci dětských prací apod.   

pedagogičtí pracovníci 4 

školnice 1 

pracovnice provozu 1 

vedoucí školní jídelny 1 

kuchařky 2 



o ŠKOLNÍ ZAHRADA 

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, prolézačka Housenky, stoly, lavičky. Děti 

mohou využívat víceúčelové hřiště, které se školní 

zahradou sousedí, i multifunkční sportoviště. ZŠ i MŠ 

využívají multifunkční sportoviště ke sportovnímu 

vyžití dětí při pobytu venku a tělesné výchově. 

V loňském školním roce 2020/2021 (na jaře) započal 

projekt nové školní zahrady: „Zahrada všemi 

smysly“, která bude obohacena o řadu prvků, které 

budou rozvíjet environmentální výchovu u dětí v MŠ. 

Nachází se zde čmelákovníky, ptačí napajedla, okrasné záhony, bylinková zahrádka a řada dalších věcí.  

Děti naší mateřské školy mají rovněž možnost využívat víceúčelové hřiště, které se nachází asi 300 m od 

MŠ. Dětem poskytuje mnohostranné pohybové vyžití, protože je vybaveno dostatečným množstvím hracích 

prvků – prolézačky, 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. 



o STRAVOVÁNÍ 

Mateřská škola má svou školní jídelnu, která poskytuje stravování. 

Při přijetí dítěte do mateřské školy, po dohodě se zákonným 

zástupcem dítěte, je stanoven způsob a rozsah stravování dítěte, 

a to tak, aby se dítě, je-li v době podávání jídla přítomno v 

mateřské škole, stravovalo vždy. To znamená, že má nárok na 

stravování formou přesnídávky, oběda a svačiny, a to v 

souvislosti s délkou dohodnutého pobytu v mateřské škole. 

Poskytujeme rovněž dietní stravování (alergie na lepek a kravskou 

bílkovinu). 

Školní stravování se řídí stanovenými výživovými normami a rozpětím 

finančních limitů na nákup potravin (vyhláška č. 107/2005 Sb., o 

školním stravování). Děti mladší 3 let jsou zařazovány do skupiny 

strávníků (3 – 6 let) uvedené v Příloze č. 1, vyhlášky o školním 

stravování. Množství stravy poskytované pro tyto děti je vhodné 

přizpůsobit podle jejich individuální potřeby. V roce 2020 prošly 

rekonstrukcí výdejní kuchyňky v obou patrech.  



o SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI 

  

Zřizovatel – Obec Těškovice Spolupráce, dotace na podporu vzdělávání dětí – výjezdy, oprava a 

údržba, uveřejňování zpráv v místním rozhlase aj. 

Základní škola Projektové dny, kulturní akce pro rodiče, společné akce, usnadnění 

dětem přechod mezi MŠ a ZŠ, příprava na školní vzdělávání 

Obecní knihovna Návštěvy – podpora předčtenářské gramotnosti 

Pedagogicko-psychologické 

poradny 

Opava, Bílovec, Ostrava - je odborným poradcem mateřské školy v 

situacích, kdy hledáme nejvhodnější řešení pro rozvoj osobnosti a 

jeho individuálních schopností. 

Hasičský záchranný sbor Ukázka práce hasičů 

Složky obce Těškovice Pořádání společných akci – Jarmark, výstavy (spolupráce se 

zahradkáři) apod.  

 

  



3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 

o VĚCNÉ PODMÍNKY 

V přízemí budovy se nachází 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.  

Mateřská škola má přiměřeně velké prostory odpovídající nejrůznějším 

skupinovým a individuálním činnostem dětí. Prostředí je upraveno tak, aby 

poskytoval dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí. Herna slouží také 

jako ložnice pro děti. Lehátka se denně v obou třídách uklízejí. Jsou umístěna 

v kovových regálech se zajištěným větráním. Denně je 

zajištěno dostatečné větrání podle právě probíhajících 

činností.  

Sociální zařízení je vybaveno zázemím pro zajištění hygieny dětí mladších tří let. 

Stejně tak osobní skříňky dětí v šatně disponují dostatečným prostorem pro uložení 

potřebného náhradního oblečení i obutí.  

Vybavení dětským nábytkem, tělocvičné 

nářadí, zdravotně hygienická zařízení i 

vybavení pro odpočinek dětí, jsou v souladu s hygienický mi 

předpisy. Jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, 

odpovídající počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou 

estetického vzhledu. Mateřská škola je vybavena dostatečným 

množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro děti mladší 3 let. 

Upřednostňujeme hračky rozvíjející logické a konstruktivní myšlení, tvořivost.  

Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je doplňováno a obnovováno dle 

potřeb dětí a finančních možností školy. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti 

dobře viděly a aby si je mohly samy brát a samy ukládat. Jsou v souladu s 

hygienickými předpisy. Děti se samy, svými výtvory, podílejí na úpravě a výzdobě 

prostředí, dětské práce jsou přístupné rodičům a veřejnosti. Prezentaci MŠ slouží 

také webové stránky www.zstesovice.cz.  



Okolo budovy mateřské školy je školní zahrada, ta je vybavená tak, aby děti mohly provádět rozmanité 

pohybové a další aktivity. V současné době díky projektu Zahrada všemi smysly je v naší zahradě spoustu 

nových prvků, které podporují environmentální vzdělávání.  

Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy podle zákona o ochraně 

veřejného zdraví. 

Pro zajištění finančních potřeb podáváme žádosti o granty a zapojujeme se i do projektů, které přináší 

mateřské škole materiální prospěch. Je to především zřizovatel mateřské školy Obec Těškovice, který 

podporuje předškolní vzdělávání a investuje do provozu mateřské školy finanční prostředky tak, aby byla 

úroveň materiálního vybavení odpovídající, rovněž poskytuje finanční prostředky prostřednictvím Spolku 

rodičů na výjezdy pro děti.  I přes velmi dobrou vybavenost, chceme dětem ukázat, že k hraní nemusí mít 

pouze hračky koupené, ale že mohou využívat vše, co v okolí vidí, přírodniny, použitý papír, plasty apod., 

čímž podpoříme nejen ekologické myšlení, ale také tvořivost. 

o ŽIVOTOSPRÁVA 

Dětem je poskytována plnohodnotná vyvážená strava. Je dodržována vhodná skladba jídelníčku, zdravá 

technologie přípravy pokrmů a nápojů. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné časové intervaly. 

Strava je doplňována dostatečným množstvím ovoce a zeleniny. Je dodržováno plnění spotřebního koše.  

Děti nikdy nenutíme do jídla, vhodnou motivací se snažíme vést děti k tomu, aby alespoň ochutnaly a pak se 

rozhodly, zda budou dále pokračovat, či ne. Vždy vycházíme vstříc individualitě dítěte, zohledňujeme naše 

poznání dítěte a informace od rodičů.  

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. Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne v MŠ, děti mají k dispozici jak 

vodu, tak čaj.  

Nápoje si děti nalévají do svých, hrníčků a kelímků, které mají na určeném místě.  

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. 

Děti mají denně možnost pobývat venku a na školní zahradě, otužovat se vzduchem a pohybem. 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. Protože základní potřebou dětí, aby se mohly dále rozvíjet, je mít řád a znát hranice.  

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.  



Odpočinkové aktivity dětí jsou upraveny dle individuálních potřeb dětí. Všechny děti odpočívají cca. 30 - 90 

minut, kdy nejprve učitelky četbou pohádek a příběhů motivují děti ke klidné relaxaci na lehátkách, poté jsou 

dětem s nižší potřebou spánku nabízeny klidné činnosti ve třídě nebo na lehátku.  

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.  

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

o 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. V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, 

ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.  Učitelé realizují činnosti v různých organizačních 

formách podle potřeb a volby dětí. Podmínky k efektivnějšímu vzdělávání se snažíme neustále zlepšovat. 

Vyhledáváme na různých portálech inspirující aktivity, vytváříme nové pomůcky.  

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

navozují atmosféru vzájemné důvěry a spolupráce, snaží se o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je 

příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah spolupráce a důvěry. 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). 

Učitelky jsou pro dítě partnerem, pomocníkem a průvodcem na jeho cestě poznávání. Respektují 

potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají v jejich uspokojování. Děti nejsou neúměrně zatěžovány.  Všechny 

děti mají v naší mateřské škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není znevýhodňován 

či zvýhodňován.  

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. 



Při všech akcích, programech a činnostech je zajištěna optimální pedagogická péče. Při nedostatečné 

kompetenci předškolního pedagoga je rodičům doporučena konzultace či vyšetření u odborníka (logopeda, 

praktického či odborného lékaře, v PPP apod.).  

o ORGANIZACE CHODU V MŠ 

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

dne přizpůsobit aktuální situaci.  

 

 



Ranní scházení 

Děti se scházejí od 6.00 do 8.00 hod, rodiče však mohou po domluvě přivést dítě i v jinou dobu dle jejich 

potřeb. Podrobnosti k přítomnost dětí, které se vzdělávají povinně, jsou stanoveny ve školním řádu mateřské 

školy. Děti se přivítají s učitelem a ostatními dětmi. Učitel pomáhá přicházejícím dětem překonávat negativní 

pocity z odloučení od rodičů. Učitel zjistí zdravotní stav dítěte, pomůže mu vybrat hračku, nabídne mu 

činnost nebo probíhají spontánní hry dětí.  

Hlavní výchovná činnost 

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 ranním kruhu se děti seznamují s tématem, probíhá evokace, sdílení, kdy si děti povídají o prožitcích, 

motivace dětí, aktivity pro všestranný rozvoj, nabídka činností, práce ve skupinách, práce u stolečku atd.  

Spontánní hry s pozorováním a diagnostikou dětí, dopolední pobyt venku, cvičení v tělocvičně, výlety, 

kulturní či sportovní programy dle aktuální situace.  

Reflexe probíhá vždy po činnostech, děti si podávají zpětnou vazbu, sdílejí své pocity při práci ve skupinách 

nebo individuálně, přemýšlejí, co nového se naučily, komu pomáhaly, či kdo pomohl jim, jak se při práci 

cítily.  

Pobyt venku – každodenně, vyjma nepříznivých podmínek (silný vítr, silný mráz, silný déšť), v tom případě 

se organizuje náhradní činnost ve třídě. 

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 15.00 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. Podmínky v mateřské škole 

jsou vytvořeny pro různé formy vzdělávání. Individuální, skupinové i frontální.  

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. 

 



Oběd od cca 11.45 

Děti připraví stolování – příbor a ubrousek. Děti nedokrmujeme a to ani na žádost rodičů (nepřipouští to ani 

Rámcový vzdělávací program, který je závazný pro všechny MŠ). Individuální požadavky řešíme ve 

spolupráci s rodiči a v souladu s RVP PV.  

Odpolední odpočinek   

Čtení pohádek, poslech relaxační hudby. Podle věku a individuální potřeby spánku děti odpočívají nebo se 

věnují klidové činnosti, rozvíjí grafomotoriku, jemnou motoriku, soustředění, fonematické uvědomování, 

probíhá práce s textem, kritické myšlení apod., za předpokladu dodržení předem stanovených pravidel.   

Odpolední svačina  

K dispozici od 14:30. Probíhá samoobslužným způsobem za dohledu učitelů.  

Odpolední činnosti do 16:00 

Zájmová činnost, kroužky, individuální práce s dětmi. Hry dle volby dětí.   

o ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

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 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. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny 

(pracovní náplně, organizační řád školy a jiné). Veškeré informace, vyplývající ze změn předpisů, zákonů, 

vyhlášek a směrnic, jsou předávány zaměstnancům osobně, vedoucími pracovníky nebo formou funkčního 

internetového informační systému. 

Máme vytvořen funkční vnitřní i vnější informační systém (webové stránky, e-mailová komunikace, 

nástěnky aj.) 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 je Jarmark apod. Zájmové složky pomáhají při organizování 

mimoškolních akcí oslavy MDD, Pálení čarodějnic 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 



Leandros Opava, organizace Lyžařských kurzů na Vaňkově kopci, spolupráce s Malou Technickou 

univerzitou, s logopedem, s agenturou Rytmik, podpora cizího jazyka – Angličtina s úsměvem. 

Chceme i nadále propojovat a zkvalitňovat spolupráci všech zaměstnanců MŠ. 

o 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 a pracovnice provozu na zkrácený úvazek.  

Učitelé mají vzdělání v souladu s požadavky na předškolní vzdělávání, a pracují na poskytování optimální 

pedagogické péče:  

Absolventky SPgŠ, obor učitelství pro MŠ, SPgŠ Krnov obor učitelství pro MŠ, kurz CŽV oboru Vychovatel 

a pedagog volného času na PF Ostrava, Učitelství pro MŠ na PF Ostravské univerzity a Studium pro ředitele 

škol.  

Je podle možností a podmínek školy zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů ve třídě, 

optimálně alespoň v rozsahu dvou a půl hodiny. 

Jsme pracovním týmem, ve kterém pracujeme na spolupráci, vzájemné důvěře, tvořivosti, toleranci, 

vstřícnosti. Učitelé jsou profesionálové a průběžně se 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. V rámci projektu OPVVV jsme absolvovali řadu školení, které přispěli k osobnostnímu rozvoji 

pedagogů.  

Při nedostatečné kompetenci předškolního pedagoga je rodičům doporučena konzultace či vyšetření u 

odborníka (logopeda, praktického či odborného lékaře, v PPP apod.).  

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

➢ Atletický kroužek 

➢ Taneční kroužek 

➢ Keramika 

➢ Angličtina s úsměvem 

➢ Logopedická péče 

➢ Focení dětí 

➢ Lyžařský a plavecký kurz 



Povinnost učitele MŠ 

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;  

• 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; 
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• 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.). 

o SPOLUÚČAST RODIČŮ 

V naší MŠ je kladen velký důraz na spolupráci s rodinou a její aktivní účast při výchově a vzdělávání.  

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

Rodiče jsou motivováni k tomu, aby vnímali úlohu mateřské školy jako doplňující k roli rodičovské výchovy. 

K dosažení otevřené a důvěrné komunikace je nutné přijetí vzájemné zodpovědnosti k vytvoření dobrého 

partnerského vztahu.  

Již před zápisem jsou rodiče podrobně seznámeni se vzdělávacím programem, a to formou individuální 

schůzky, nebo formou dnů otevřených dveří, kdy vysvětlujeme hlavní principy.  

Při zahájení docházky, jsou v případě zájmu, na třídách rodiče seznámeni s procesem individualizace, formou 

individuální konzultace s učitelkou nebo na třídních schůzkách před nástupem dětí do MŠ.  

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.  

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

Pořádáme pro rodiče vzdělávací semináře dle jejich potřeb a zájmu, vztahující se k výchově dětí.  Při MŠ 

funguje Spolek rodičů, který se spolupodílí na organizování zábavných akcí nejen pro děti, ale převážně pro 

rodiče a děti.  

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. 
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 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. 

o PODMÍNKY A POPIS ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚHU 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. 

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. Vzdělávání v naší MŠ svými podmínkami i 

metodami podporuje integraci dětí 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 poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná 

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

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení  

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. 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. Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám 

dětí.  

Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 

- Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Uplatňujeme 

princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci činností, včetně 

určování obsahu, forem i metod vzdělávání.  

- Vytváříme optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními 

a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. 

- Realizujeme stanovená podpůrná opatření při vzdělávání dětí.  
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- Spolupracujeme se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v případě potřeby 

spolupracuje s odborníky mimo oblast školství. 

- Snižujeme počet dětí ve třídě v souladu s právními předpisy.  

- Zajistíme přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření. 

- Spolupracujeme s PPP a SPC a rodiči (citlivě s nimi komunikovat a předávat potřebné informace) 

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 S ODLIŠNÝM MATEŘSKÝM JAZYKEM V MŠ 

Školský zákon hovoří o dětech – cizincích. Jednoduše řečeno je dítě – cizinec dítě, které má jiné občanství 

než české. O vzdělávání dětí – cizinců hovoří § 20 školského zákona. Říká, že občané EU a jejich rodinní 

příslušníci mají přístup ke vzdělávání a školským službám (podle školského zákona) za stejných podmínek. 

Děti – cizinci, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, potřebují podporu učitele MŠ při 

osvojování českého jazyka. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby dětem s nedostatečnou znalostí 

českého jazyka začala být poskytována jazyková podpora již od samotného nástupu do MŠ. K předškolnímu 

vzdělávání mají přístup i další osoby, které: 

• mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, 

• jsou osobami oprávněnými pobývat na území České republiky za účelem výzkumu, 

• jsou azylanty, 

• jsou osobami požívajícími doplňkové ochrany, 

• jsou žadateli o udělení mezinárodní ochrany nebo osobami požívajícími dočasné ochrany. 

Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných používá pojem 

“neznalost vyučovacího jazyka” případně “nedostatečná znalost vyučovacího jazyka”. Děti s nedostatečnou 

znalostí vyučovacího jazyka řadí do 2. stupně podpůrných opatření. Děti s neznalostí vyučovacího jazyka 

řadí do 3. stupně podpůrných opatření. 

Při nástupu dítěte s odlišným mateřským jazykem, musí MŠ spolupracovat se školským poradenským 

zařízením. Od září 2021 se můžeme setkat se skupinami pro jazykovou přípravu. Skupiny pro jazykovou 

přípravu jsou určeny dětem – cizincům, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Skupiny pro 

jazykovou přípravu vznikají, pokud v jednotlivém místě poskytování vzdělávání jsou alespoň 4 děti – cizinci, 

pro které je předškolní vzdělávání povinné. V těchto skupinách bude probíhat jazyková příprava v rozsahu 1 

hodiny týdně s cílem zajištění plynulého přechodu dětí – cizinců do základního vzdělávání. 

Jazyková příprava je pro děti bezplatná. Mateřské škole bude navýšeno PHmax. (Jedna skupina pro jazykovou 

přípravu = navýšení PHmax o 1 hodinu. Více v kapitole Financování.) 

Zřízení skupiny pro jazykovou přípravu – příklady: Pro 1–3 děti – cizince, které plní povinné předškolní vzdělávání se skupina pro jazykovou 

přípravu nezřizuje. Pro 4-8 dětí – cizinců, kteří plní povinné předškolní vzdělávání, se zřizuje jedna skupina pro jazykovou přípravu. Je možné, 
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aby do skupiny byly zařazeny i jiné děti (než cizinci, pro které je předškolní vzdělávání povinné). Nesmí to však být na újmu kvality jazykové 

přípravy. 

Účelem jazykové přípravy je zlepšit znalost českého jazyka. Účelem jazykové přípravy není kompenzovat 

obtíže, které jsou důsledkem zdravotního stavu, kulturního prostřední nebo jiných životních podmínek dítěte. 

Toto je naopak účelem podpůrných opatření dle § 16 školského zákona a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

Děti – cizinci nejsou vyčleněni ze systému poskytování podpůrných opatření z toho důvodu, že je jim 

poskytována jazyková příprava. Dítěti – cizinci mohou být poskytovány podpůrná opatření a zároveň jazyková 

příprava. 

2. stupeň podpůrných opatření se poskytuje mj. dětem, jejichž vzdělávací potřeby jsou ovlivněné odlišným 

kulturním prostředím nebo jinými životními podmínkami či nedostatečnou znalostí vyučovacího jazyka. 

MŠMT zveřejnilo Kurikulum češtiny jako druhého jazyka (ČDJ) pro předškolní vzdělávání. Určuje úroveň 

toho, co by dítě mělo zvládnout před vstupem do ZŠ, aby mu stačila podpora učitele v rámci běžné třídy. Je 

rozdělen do 10 okruhů (1. Seznamování 2. Třída 3. Mateřská škola 4. Rodina 5. Co rád/a dělám 6. Čas 7. 

Stravování 8.Lidské tělo a oblečení 9. Místo, kde žiju 10. Příroda), každý okruh dále se dělí na tři oblasti (1. 

poslech a mluvení, 2. sociokulturních kompetence, 3. slovní zásoba a větné konstrukce). 

o PODMÍNKY 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 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. 

Nabízíme aktivity podle zájmu a mimořádných schopností či mimořádného nadání dítěte. Vzdělávání dětí 

probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby 

se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet. 

Mateřská škola realizuje všechna stanovená podpůrná opatření pro podporu nadání podle individuálních 

vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. Spolupracujeme se školskými 

poradenskými zařízeními. Zajišťujeme nákup speciálních didaktických pomůcek.  

 Důležitá je spolupráce se zákonnými zástupci dítěte, kterým můžeme doporučit další aktivity i mimo 

mateřskou školu a směřování jejich pozornosti k rozvíjení talentu a nadání dítěte.  

o PODMÍNKY A POPIS ZAJIŠTĚNÍ PRŮBĚHU VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ              

OD 2 DO 3 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 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 
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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. Má 

silnější potřebu vazby na dospělou osobu. Učitel zastává velmi významnou pozici, stává se zástupcem rodiče, 

jistotou a emoční oporou dítěte v běžném dění i v budování vztahů s vrstevníky.  

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

nové vzorce chování dospělých i vrstevníků, vymezuje si vlastní prostor, přijímá vymezené hranice a nové 

role.  

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. Potřebuje stálý pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně 

podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, srozumitelná pravidla.   

Podmínky vzdělávání: 

- Třídy, ve kterých se vzdělávají děti od dvou let, vytváří takové podmínky a prostředí, které odpovídají 

bezpečnostním a hygienickým nárokům dvouletého dítěte. Učitelky respektují potřebu dítěte mladšího 

tří let na stálý pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně 

podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, srozumitelná pravidla.  

- Dvouletým dětem nabízíme situační učení vlastním prožitkem a především hrou.  

- Činnosti dle jejich potřeb opakujeme stejně jako pravidelné rituály. Zpravidla udrží pozornost jen 

velmi krátkou dobu. 

- Nabízíme přiměřené podnětné a bezpečné hračky a pomůcky.  

- Při nástupu mají rodiče mladších dětí možnost podílet se na adaptaci dětí.  

- Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a hygienické potřeby.   

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

- Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby dětí.  

- Respektujeme krátkodobou pozornost a přizpůsobujeme organizaci se střídáním nabídky činností, 

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

pohybové aktivity.  

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

předpisů a další) 

o PODMÍNKY PRO PRÁCI S DĚTMI S OŠD 

Děti s odkladem školní docházky se vzdělávají s ohledem a důrazem na závěry a doporučení zpráv z vyšetření 

školní zralosti Pedagogicko-psychologické poradny, popř. dalších zjištění pedagogické diagnostiky prováděné 

učitelkami.  
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4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

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

je Obec Těškovice.  

 

Mateřská škola je dvoutřídní. Třídy nesou název ve znamení zvířat, které jsou dětem blízké – Štěňátka a 

Sovičky. 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. 

Předškolní věk je právě věkem hry, která je neoddělitelnou a pro další vývoj zásadní složkou tohoto 

věku, jejím prostřednictvím se děti vzdělávají. Ve třídě si děti spolu s učiteli domlouvají pravidla pro 

společné soužití. Součástí tříd je sociální zařízení a prostor pro ukládání lůžkovin a lehátek.  

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“. 

Obě třídy tvoří, dle závazného Školního vzdělávacího programu, své třídní vzdělávací programy, které jsou 

vytvářeny s ohledem na věkovou strukturu třídy. Charakteristika jednotlivých tříd je součástí TVP dané třídy.  

Činnosti se souběžným působením dvou učitelů ve třídě:  

Souběžné působení dvou učitelek probíhá denně od 9-30 – 12:30 h. Při řízené činnosti, při individuálním 

vzdělávání, při pobytu na školní zahradě nebo mimo mateřskou školu, při školních akcích. 

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

úzce související se zaměřením učitelek. 

o PŘIJÍMÁNÍ DĚTI DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

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

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání  

- Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání dítěte může zákonný zástupce podat v době zápisu, 

v případě, že mateřská škola nemá naplněnou kapacitu, jsou žádosti přijímány kdykoliv během 

školního roku.  

- Zápis do MŠ probíhá zpravidla v první polovině května. 
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- 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. 

- Děti jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány k začátku školního roku, v případě volné kapacity i v 

průběhu školního roku.  

- V případě, že zájem o umístění převažuje kapacitu MŠ, řídí se ředitelka kritérii přijetí, které vydala 

před zápisem do MŠ. Kritéria jsou uveřejněna na webových stránkách a v prostorách MŠ.  

- Při zápisu jsou zákonní zástupci, v případě zájmu, seznámeni se vzdělávacím programem, mají 

možnost projít si třídy, jsou jim zodpovězeny dotazy, tak aby měli představu o pobytu dítěte v MŠ a 

obdrží registrační číslo, pod kterým naleznou na zveřejněném seznamu přijetí či nepřijetí svého dítěte.  

o POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Novelou školského zákona (č. 561-2004 Sb.) vydanou pod číslem 178-2016 Sb. se s účinností od 1.9.2017 

zavádí povinné předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhnou do 31. 8. pěti let, je předškolní vzdělávání 

od 1. 9. daného roku povinné. Tato povinnost se vztahuje: 

- na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů,  

- a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 

90 dnů,  

- na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu 

delší než 90 dnů,  

- na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.  

- Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.  

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:  

- čtyři souvislé hodiny denně, zpravidla od 8:00 do12:00. 

- ředitel školy stanoví ve školním řádu začátek povinné doby mezi 7. a 9. hodinou.  

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin, tak jako u základních a středních 

škol. Podmínky pro uvolňování dětí z povinného vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanoví 

školní řád. Povinností rodičů je omluvit nepřítomnost dítěte v mateřské škole a to buď ústně, telefonicky 

nebo emailem. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte; zákonný 

zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy. 

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.  

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.  
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5. 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 a v současné době 

chceme u dětí také podpořit digitální pregramotnost. 

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

poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formou představuje didakticky zacílená činnost, ve které 

pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení.  

Pro MŠ je základní formou vzdělávání interakce učitelky s dítětem či dětmi v průběhu celého dne. Vše, co se 

v MŠ děje, slouží jako prostředek vzdělávání, den není rozdělen na vyučovací hodiny a přestávky. Dítě je 

vzděláváno stále a průběžně, učitelka je s ním neustále v interakci, a právě v situacích, které jsou přirozené 

(volná hra, řešení konfliktů, jídlo atd.), má největší prostor k jeho dalšímu posunu a učení. Součástí života v 

MŠ jsou zajisté také individuální, skupinové a frontální činnosti řízené a plánované učitelkou. 

A) 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. 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 dětem 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 dětí:  

• Dítě 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.   

• Dítě prostřednictvím vlastních zážitků oceňuje hodnotu přírody a vnímá její krásu.  

• Dítě si prohlubuje vztah k místu, ve kterém žije.  

• Dítě si vytváří ohleduplný a odpovědný vztah nejen k místu, ve kterém žije, ale i k celé Zemi.  

• Dítě je aktivní a tvořivý. Učí se toleranci. 

B) Digitální pregramotnost – nejběžnějšími zástupci digitálních technologií jsou osobní počítač (stolní 

počítač, netbook, notebook), mobilní telefon (chytrý telefon), tablet (např. iPad) a na většině těchto 

zařízeních dostupný internet. Mezi digitální technologie řadíme také audiovizuální zařízení jako je 

televize, video, CD aj. V mateřské škole se dále nově setkáváme s projekční technikou, jejíž součástí 
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je dataprojektor a interaktivní tabule. Rozvoj čtenářské, matematické a digitální gramotnosti patří v 

dnešní době mezi hlavní priority vzdělávání.  Zvyšování dovedností v oblasti těchto gramotností 

vytváří předpoklady k úspěšnému celoživotnímu učení i k tomu, aby děti a dospělí zažívali úspěch ve 

škole i v pracovním životě. 

Informační gramotnost je v zásadě pojímána jako soubor kompetencí, které jedinec potřebuje, aby byl 

schopen se rozhodnout, jak, kdy a proč použít dostupnou digitální technologii a poté ji účelně využít 

při řešení různých situací při učení, v práci a v životě. Základem v oblasti informační a datové 

gramotnosti je myšlena práce s digitálními obsahy, kdy děti nejprve s podporou učitele, poté i samy, 

hledají důležité a podstatné znaky a vlastnosti předmětů, nachází společné znaky, podobu, ale i rozdíly, 

charakteristiky daných předmětů a jejich vzájemné souvislosti. Vedeme děti, aby uměly rozlišovat a 

také rozuměly významu určitých ikon. Tato oblast rozvíjíme prostřednictvím výukových programů 

např. na Ipadu nebo interaktivní tabuli, počítači nebo televizi. Využíváme zvuková pexesa, 

vyhledávání a třídění na základě barvy, tvaru, velikosti, řazení obrázků apod.  

Dále se snažíme dětem vysvětli komunikaci prostřednictvím digitální technologie, která nám 

umožňuje komunikovat s osobou, která může být v tu samou chvíli např. na opačném konci světa nebo 

ve vedlejší místnosti. Děti by se měly naučit využívat technologie ke komunikaci s jinou osobou a 

nabýt tak vědomí, že digitální technologie spojují celý svět nebo se tím učit zdvořilostnímu chování, 

slušnému jednání. Rovněž děti upozorňujeme na rozpoznání nevhodného chování prostřednictvím 

sociálních sítí. V předškolním věku dochází k velkému rozvoji dětské kresby. Dítě prostřednictvím 

kresby zachycuje skutečnosti ze svého okolí a vyjadřuje své představy. Kromě tužky a dalších 

výtvarných materiálů může k této činnosti využít také digitální technologie - např. malování prstem či 

speciálními fixy na interaktivní tabuli nebo tabletu. K digitálnímu obsahu řadíme také fotografie, 

jejichž pořizování může být též činností dětí v rámci digitálního vzdělávání.  

Digitální technologie napomáhají také dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, v této 

problematice doporučuje vést a učit děti se SVP vyjadřovat své potřeby prostřednictvím vhodného 

využití techniky, často jako kompenzační pomůcky.  

Technologické kompetence dítěte předškolního věku značí schopnost rozpoznat základní části 

počítače, tablet, telefon a jednoduše vysvětlit jejich účel a funkce.  

Děti také upozorňujeme, že je nějaká informace zveřejněná na webových stránkách MŠ.  

Digitální pregramotnost by měla zahrnovat znalost a pojmenování digitálních technologií, vést děti ke 

znalosti o tom, k čemu daná technologie slouží a v čem společnosti pomáhá a ke znalosti pravidel a 

bezpečnosti jejího používání. 

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 
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• 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 

• využít diagnostiku jako nástroj k zaznamenávání úrovně každého dítěte 

• využívat diagnostických metod, pozorování a individuálních plánů pro plánování dalších činností 

Cílem předškolního vzdělávání je tedy rozvoj osobnosti každého dítěte s přihlédnutím k jeho individuálním 

schopnostem, možnostem a potřebám. Veškeré snahy směřují k tomu, aby dítě na konci předškolního období 

bylo samostatnou osobností schopnou zvládat veškeré požadavky, které na něho budou kladeny v dalších 

etapách života. 

DĚTI JSOU PODPOROVÁNY V TĚCHTO SCHOPNOSTECH:  

• přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnávat  

• kriticky myslet a umět si vybírat, nést za svou volbu odpovědnost  

• rozpoznávat problémy a řešit je  

• být tvůrčí, mít představivost  

• sdílet zájem a odpovědnost vůči společenství  
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6. FORMY A METODY VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ 

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 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.  
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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, provádíme experimenty s vodou, s přírodninami, 

barvami, se slovy, s čísly, s pískem aj. 

• 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, učení dle 

vzoru – učitelka je vzorem, jak se chovat k dalším osobám, věcem přírodě. 

• Podporujeme komunikaci u dětí – komunitní kruh, vyprávění příběhů, řešení problémů, prosociální 

hry, pantomima, sdílení apod. 

• Podporujeme kreativitu u dětí (hry s pískem, konstruování ze stavebnic, modelování, výtvarná tvorba, 

hraní divadel atd., rovněž u dětí rozvíjíme fantazii a magičnost - vymýšlení a vyprávění příběhů, 

provokování fantazie otázkami typu: Co by bylo kdyby,,,, fantazijní práce s VV materiálem, 

improvizace, dramatizace, kreslení, malování, modelování apod. 

• 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, atletiku, keramiku, taneční kroužek – vše je 

přizpůsobeno dle aktuální nabídky a zájmu ze strany rodičů 

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 
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• 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 

 

Vzdělávací záměr: 

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

poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formou představuje didakticky zacílená činnost, ve které 

učitel s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení 

zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení.  

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. 

Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení.  

Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.  

Individuálních vzdělávacích plánů využíváme také k rozvoji dětí s odkladem školní docházky.  

Učitelé s dětmi pracují na základě témat.  

Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného 

poznávání a pravidelně se věnujeme též prevenci vadné výslovnosti – zařazováním jazykových chvilek, 

rozvíjením komunikativních dovedností dětí.  

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. 

Metody vzdělávání  

• Náplní školního vzdělávacího programu chceme nabídnout rovnou příležitost ke vzdělávání všem 

dětem, předcházet sociálně patologickým jevům a prohloubit vztah dětí k naší planetě 

prostřednictvím environmentální výchovy.  
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• V obou třídách uplatňujeme osobnostně orientovaný model výchovy spočívající převážně v 

individuálním přístupu k dítěti. Učitelky nabízejí dětem činnosti v několika stupních obtížnosti, aby si 

každé dítě mohlo vybrat dle svých momentálních možností a schopností a zažít pocit úspěchu. 

• Všechny aktivity mají charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. Probouzejí aktivní zájem 

v dítěti a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat a učit se. 
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7. 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. 

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 

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. 
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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. 

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. 
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• 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. 

• 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 
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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. 

• 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 
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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. 

• 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 na enviromentální výchovu, digitální pregramotnost a polytechnické 

vzdělávání. 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. 

Integrované bloky jsou široce pojaté tematické celky, které je třeba chápat vzhledem k oblastem vzdělávání 

jako průřezové. Učitelé v TVP rozpracovávají integrované bloky do nabídky činností v tématech, ve věkově 

homogenních třídách. Společným rysem integrovaných bloků, napříč třídami MŠ, je jejich cílová orientace, 

která vychází z jasně formulovaných očekávaných výstupů jednotlivých bloků. 

Vysvětlivky: Klíčové kompetence:       Vzdělávací oblasti:  

 

 

 

 

 

  

kompetence k učení   

kompetence k řešení problémů  

kompetence komunikativní  

kompetence sociální a interpersonální  

kompetence činnostní a občanské  

Dítě a jeho tělo 

Dítě a jeho psychika 

Dítě a ten druhý 

Dítě a společnost 

Dítě a svět 



o A) Skřítek Poddubáček poznává kamarády – skřítkové ti všechno ví, pomůžou ti, poradí 

Název integrovaného bloku Skřítek Poddubáček poznává kamarády – skřítkové ti všechno ví, pomůžou ti, poradí 

Oblasti Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět 

Charakteristika integrovaného 

bloku 

Charakteristika: 

Úvodní integrovaný blok je zaměřen, v souladu s dynamikou života v mateřské škole: 

a) na adaptaci nově příchozích dětí, vzájemné poznávání, seznamování s novými rituály spolu s vytvářením společných 

pravidel soužití na jednotlivých třídách, režimem dne v MŠ. Dítě se seznamuje se svou značkou, místy, kam si odkládá 

věci. Rozvíjíme a podporujeme vztah dítěte k druhým lidem a kamarádům. S dětmi pracujeme na dodržování hygienických 

návyků a sebeobsluhu. Seznamujeme děti s prostředím v MŠ, ale také s místem, ve kterém děti žijí. Seznamujeme se se 

členy rodiny a vyzdvihujeme její význam. Zahrnuje vytvoření přátelského, podporujícího prostředí s kvalitními vztahy 

mezi učitelkou, dětmi i rodiči.  

b) Děti seznamujeme také s předměty denní potřeby. 

c) na seznámení dětí s hlavními znaky podzimu, přiblížení změn v přírodě, vysvětlení souvislostí, seznámení se sezónními 

činnostmi – význam lidské práce na zahradě a na poli, pozorování počasí, seznámení se s různými živočichy, 

seznámení s různými druhy ovoce a zeleniny (sklizeň) a jejich vyjmenování, určování barev. Rozvíjíme a užíváme všech 

smyslů, rozvíjíme tvořivost atd. Povídáme si o zdravé výživě a jejím vlivu na lidské zdraví, ale také o ochraně životního 

prostředí. Seznamujeme se s plody podzimu, rozhovory, jak se připravují zvířátka na blížící se zimu, kam odlétají ptáci. 

Je zde také zakomponováno téma Dušiček, Dýňování a Drakiády. 

Obsah: 

Vytváření přátelské atmosféry bude probíhat formou aktivit didakticky zacílených i individuálních interakcí mezi učitelkou a 

dítětem, naplánovaných akcí s rodiči například Drakiáda apod.  

Integrovaný blok zahrnuje motivaci do TVP v souladu s plány učitelek diferencovaných dle potřeb a specifik jednotlivých tříd. 

Charakteristické změny v bezprostředním životě dětí budou ve vzdělávacím obsahu pozvolna přecházet do změn v přírodě, která 

vytváří přirozený prostor pro rozvíjení hodnot, postojů a poznání na platformě zážitkového a situačního učení. Podle možností 

budeme organizovat akce ve spolupráci s rodiči a základní školou. Vedeme děti k uvědomění si významu darů země pro člověka – 

tvoření z přírodních materiálů – sběr plodů a listů k dalšímu využití. Podporujeme u dětí pocit sounáležitosti s přírodou, ochrana 
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životního prostředí, významu přírody pro člověka. Vytváříme významové kategorie, seznamujeme děti s přírodními jevy na podzim 

/ vítr, déšť, mlha /. Přiblížit dětem hodnotu lidské práce. 

Nabídka činností: příklady 

Seznamovací hry, procvičování jména a příjmení svého a také jména rodičů a prarodičů, pohybové hry, lokomoční pohybové činnosti, vytváření pravidel třídy, 

nácvik jednoduchých dětských říkadel, básní a písní k jednotlivým tématům, podzimní tématiky apod., výtvarné činnosti, paměťové hry, smyslové hry, 

didakticky zacílené činnosti, práce s příběhem, práce ve skupině, nácvik barev, číselné řady, rozvoj předčtenářské a předmatematické gramotnosti, třídění dle 

zadaných kritérií, objasnění pojmů jako je Babí léto aj. Formou smyslových her poznáváme jednotlivé prostory a prostředí MŠ, v komunitním kruhu rozvíjet 

pocit jistoty, sounáležitosti se skupinou, informace o ostatních, seznámení dětí s hračkami, s jejich správným zacházením a ukládáním na správné místo. Vedeme 

děti k důslednému dodržování základních hygienických návyků a sebeobsluhy. Uvědomování si rozdílu mezi mateřskou školou a rodinou. Seznámení dětí 

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. Práce s encyklopediemi, knihami, časopisy, PC, Ipady, Interaktivní tabuli, zdravotně zaměřené činnosti, rozvíjíme lokomoční a pohybové 

činnosti, chodíme sportovat na hřiště MŠ, učíme se jednoduché pohybové hry a jejich pravidla, námětové hry, manipulační činnosti a jednoduché úkony 

s předměty, pomůckami, náčiním (výtvarné pomůcky, sportovní pomůcky, předměty denní potřeby...), nácvik základních pravidel při chůzi ve skupině mimo 

areál MŠ, přecházení silnice, využíváme hry a aktivity na téma dopravy, pozorování změn počasí, porovnáváme rozmanitosti a změny v přírodě (živá a neživá 

příroda, přírodní jevy, děje), pozorujeme padání listí, zaměříme se na barvy a tvary listů, poznávání ovoce a zeleniny – určujeme vlastnosti např. velikost, barvu, 

tvar, strukturu, chuť, objevujeme význam vitamínů pro naše tělo, pojmenováváme části lidského těla, konstruktivní a grafické činnosti, činnosti relaxační a 

odpočinkové, Aktivity podporující sbližování dětí, aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku, ekologicky motivované herní aktivity 

Výtvarné činnosti – využívání přírodnin, listů, kaštanů, žaludů, dále odpadového materiálu (výroba dárků, otiskování listů, výroba razítek z brambor...) stříháme, 

lepíme – různé výtvarné techniky, estetické a tvůrčí aktivity, hry na téma rodiny, přátelství, procvičujeme řečový projev a předčtenářskou gramotnost krátkými 

texty, písněmi, básněmi, podporujeme verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem, s dospělým, dítě se učí rozlišovat délku slov, 

rytmizace, melodizace, dělit slova na slabiky, rozvoj jemné a hrubé motoriky - grafomotorická cvičení – pracovní listy, kolektivní práce, vše spojeno s podzimní 

tématikou, kooperativní činnosti ve dvojicích i ve skupinách, opakování ročního období, dny v týdnu, měsíce, procvičovat časové vztahy – včera, dnes, zítra 

procvičujeme paměť a prodlužujeme soustředěnost – didaktické hry, procvičovat pravo-levou orientaci vzhledem k vlastní osobě, poslech čtených a 

vyprávěných pohádek a příběhu s podzimní tématikou, hrajeme artikulační, řečové, sluchové, rytmické hry, hudební a hudebně pohybové hry spojené 

s podzimem. Uplatňovat u dětí zpěv s doprovodem rytmickým, melodickým, využívání rytmických nástrojů, činnosti relaxační, odpočinkové k ochraně zdraví 

a příjemné atmosféře prostředí zajišťující spokojenost, radost. Vedení dětí k významově přesnému označení a pojmenování předmětů, jevů a činností, užívání 

podstatných a přídavných jmen, určování vlastností, určování polohy předmětů, procvičovat pojmy nahoře, dole, uprostřed, před, za, vedle, pod, třídění, 

přiřazování, početní řada 1 -10, jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí atd.  
 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DÍLČÍ CÍLE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 
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se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, 

při společných činnostech se domlouvá a 

spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje 

základní společenské návyky a pravidla 

společenského styku; je schopné respektovat 

druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat 

kompromisy 

- rozvoj schopnosti sebeovládání 

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

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

jejich opory 

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

uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje 

a vyjadřovat je 

soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, 

všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při 

tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů - uvědomění si vlastního těla 

ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit 

jej podle pokynu 

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

rytmem a hudbou 

 
se spolupodílí na společných rozhodnutích; 

přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; 

dodržuje dohodnutá a pochopená 

pravidla a přizpůsobuje se jim 

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

prožívat 

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

krás i setkávání se s uměním 

respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat 

vyjasněné a zdůvodněné povinnosti 

chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat 

svobodně, ale že za svá rozhodnutí také 

odpovídá 

-      rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a 

dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat 

se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat společenskému 

prostředí a zvládat jeho změny 

začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat 

jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti 

uplatňovat návyky v základních formách společenského chování 

ve styku s dospělými  

i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, 

poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví, požádat o pomoc, 

vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a 

ocenění - vytváření základů pro práci s informacemi 

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

k učení 

záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, 

postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího) 

− vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, 

respektu, přizpůsobivosti apod.) 

uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na 

druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj 

či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou 
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spoluvytváří pravidla společného soužití mezi 

vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe 

potřebu je zachovávat 

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

pamlsky, rozdělit si úkol  

s jiným dítětem apod. 

chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i 

dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc 

(pro sebe i pro jiné dítě) 

uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná 

práva druhým a respektovat je 

se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky, 

pocity a nálady různými prostředky 

(řečovými, výtvarnými, hudebními, 

dramatickými apod.) 

-     posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v 

rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.) 

navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, 

překonat stud, komunikovat  

s ním vhodným způsobem, respektovat ho 

řeší problémy na základě bezprostřední 

zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, 

zkouší, experimentuje, spontánně vymýšlí 

nová řešení problémů a situací; hledá různé 

možnosti a varianty (má vlastní, originální 

nápady); využívá při tom dosavadní 

zkušenosti, fantazii a představivost 
 

− rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v 

situacích pro dítě běžných  

a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani 

druhých 

chápe, že zájem o to, co se kolem děje, 

činorodost, pracovitost a podnikavost jsou 

přínosem a že naopak lhostejnost, 

nevšímavost, pohodlnost a nízká 

aktivita mají svoje nepříznivé 

důsledky 

- osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání 

jednoduchých činností v péči  

o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a 

k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy 

mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i 

společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se 

dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní 

prostředí 

průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a 

aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci 

s okolím 
- rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a 

kultivovaného projevu 

vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, 

mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách 

učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, 

pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.) 

správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně 

reagovat 

pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat 

děj a zopakovat jej  

ve správných větách) 



44 

 

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

nerozumí) 

se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní 

ocenění nejen za úspěch, ale také za 

snahu 

-     seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních 

poznatků o prostředí, v němž dítě žije 

porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a 

nálad druhých 

pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní 

skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat 

-      rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého 

sebevyjádření) 

vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 

(konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či 

dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 

 

o B) Hurá, sláva sníh je tady, s ním si Mrazík ví vždy rady. Vezmem boby nebo saně, posaďme se rychle na ně! 

Název integrovaného bloku My se zimy nebojíme, běháme a dovádíme 

Oblasti Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět 

Charakteristika integrovaného bloku 

Charakteristika: 

Tento integrovaný blok v sobě zahrnuje dobu Adventu, svátek sv. Martina, Vánoc, oslavy Tří králů, Sv. Barbory a zimy.  

a) Prožívání svátků umožnuje dětem získat pozitivní postoje k identitě národa vycházející z kulturních tradic. Smyslem 

společného prožívání svátků od sv. Martina přes Mikuláše až po Masopustní veselení je rozvinout u dětí morální 

postoje a budovat hodnotový systém založený na principu solidarity a přátelství. Využíváme k tomu pohádky. Snažíme 

se dětem vysvětlit vánoční dobu, kdy je to čas strávený s našimi blízkými a také nezapomeneme na zvířátka v lese. 

Rozvíjíme u dětí úctu k životu a posilujeme prosociální chování. 

b) Seznamujeme děti se zimním obdobím, přibližujeme jim zimní sporty, provádíme experimenty, kdy zjišťujeme 

vlastnosti sněhu a ledu.  

c) Dochází u dětí k osvojení si poznatků o lidském těle, zdraví, oblékáním v zimě, návštěva u lékaře, přechod 

k pojmovému myšlení, rozvoj úcty k životu, rozvoj pohybových schopností, tvořivosti, smyslového vnímání, 

rozšiřování a prohlubování poznatků dětí o změnách v přírodě v zimním období, správně označovat přírodní jevy, 

upevňovat časové představy, učit děti řešit problém, poznat a pojmenovat některá volně žijící zvířata a ptáky, kteří 

přezimují, určit jejich typické vlastnosti. 

d) Starší děti se připravuji na blížící se zápis do ZŠ, v souvislosti se zápisem probíhají projektové dny, kde se děti mají 

možnost setkat se svými kamaráda v ZŠ. V tomto období také ve spolupráci s rodiči pořádáme Dětský maškarní ples.  

Obsah: 

V tomto období dochází k intenzivní spolupráci s rodiči, kdy s dětmi prožíváme tradiční Mikulášskou nadílku, Vánoce apod. 

Zimní vycházky se nesou v duchu radovánek souvisejících se sněhovou nadílkou.  
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Vedeme děti ke vnímání toho, že svět má svůj řád, je rozmanitý a pozoruhodný, učíme děti být citlivé k přírodě, živým bytostem, 

chránit přírodu, chápat elementární časové a prostorové vztahy, upevnění návyku hledat poučení v knize, vnímat a oceňovat 

přírodní prostředí, krásu kolem sebe nejen v zimním období. Probíhá rovněž aktivní příprava na zápis k povinné školní docházce.  

Nabídka činností: příklady 
Rozšiřovat u dětí slovní zásobu o slova označující osoby, jevy a činnosti, dbát na gramatickou správnost, Rozvíjet u dětí souvislé vyjadřování metodou 

rozhovoru, sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, výtvarné hry, činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávají veselí a 

pohodu., vyprávění zážitků, nácvik básní a písní k daným tématům a se zimní tématikou, námětové hry, popis vzájemné polohy dvou a více objektů – 

manipulace s předměty, práce na pracovních listech, hry na procvičování postřehu a paměti, rozvíjet u dětí grafický typ lidské figury, hlavní znaky, detaily, 

pohyb, výraz obličeje, hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické, logické, obrazové a pojmové), konkrétní operace s materiálem, 

činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, značky, symboly), prohlížení a čtení knížek, poslech čtených 

či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů, konstruktivní a grafické činnosti, smyslové a psychomotorické hry, 

Vést děti k vytváření správného vztahu ke zdraví, chránit je a neohrožovat, vedeme děti k uvědomění si vlastního těla, zvládnout pojmenovat části lidského 

těla, poznat jejich funkci, mít povědomí o vývoji a růstu, upevňování časových představ, rozvoj smyslového vnímání, jemné a hrubé motoriky, práce 

s pohádkovou knihou, prohlubovat přesnost, pečlivost při výtvarných technikách, rozvíjet u dětí pracovitost, zodpovědnost a smysl pro povinnost, procvičovat 

koordinaci rukou, zařazení Ipadu a výukových programu na interaktivní tabuli, vedeme děti k upevňování sebeobsluhy a hygienických návyků. 

Rozvíjíme u dětí poznatky o předmětech denní potřeby práce s literárními texty, poznávání ekosystému (les, louka, rybník), správně je pojmenovat, znát účel 

a použití, typické vlastnosti, všímat si, z čeho jsou vyrobeny, rozvíjíme poznávání a užívání slov souzvučných, ale významu jiného – homonyma, procvičování 

znalosti hudebních nástrojů, učit děti vnímat objem, tvar a velikost předmětů hmatem, zrakem, orientace v poznání současnosti, budoucnosti, minulosti, 

tématické kreslení – aktivní podílení na estetizaci školy – výstavy vánoční, seznámení s vánočními zvyky, tradicemi, advent, svátek sv. Mikuláše, sv. Barbory, 

vánoční vystoupení pro rodiče. Aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur (tradice, zvyky). Příprava dětí 

k zápisu do ZŠ a ukázková hodina v 1. třídě ZŠ, jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti směřující k vytváření zdravých životních návyků, prevenci 

úrazů, ochraně zdraví – hry na sněhu, se sněhem na ledu, seznámení s vlastním tělem – části těla orgány, smysly, způsoby ochrany osobního zdraví a bezpečí, 

experimenty s vodou, vést děti k vytváření správného vztahu ke zdraví, chránit je a neohrožovat, rozpoznat a pojmenovat některá volně žijící zvířata a ptáky, 

kteří přezimují, určit typické vlastnosti, sluchové rozlišování hlásek na začátku a na konci slova, rozklad slov na slabiky, procvičování geometrických tvarů 

aj.. lokomoční a pohybové činnosti (chůze, běh, skoky aj.), nelokomoční pohybové činnosti a jiné činnosti.  

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DÍLČÍ CÍLE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

komunikuje v běžných situacích bez zábran a 

ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být 

komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je 

výhodou 

- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních 

i neverbálních 
odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností 

receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i 

produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, 

vyjadřování) 

vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí 

myšlenku, sledovat řečníka  

i obsah, ptát se) 

chápat slovní vtip a humor 

utvořit jednoduchý rým 

se chová při setkání s neznámými lidmi či v 

neznámých situacích obezřetně; nevhodné chování i 

komunikaci, která je mu nepříjemná, umí 

odmítnout 

- seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 
bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování 

apod. 
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klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si 

všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět 

věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí;  

poznává, že se může mnohému naučit, 

raduje se z toho, co samo dokázalo a 

zvládlo, 

dovede postupovat podle instrukcí  

a pokynů, je schopno dobrat se k 

výsledkům 

− vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i 

technickém prostředí,  

o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou 

dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu 

pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi 

si uvědomuje, že za sebe i své jednání 

odpovídá a nese důsledky 

- poznávání pravidel společenského soužití a jejich 

spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, 

porozumění základním projevům neverbální komunikace 

obvyklým v tomto prostředí 

utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a 

společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve 

vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat 

(doma, v mateřské škole i na veřejnosti) 

zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi 

denní potřeby, s knížkami, s penězi apod. 

adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí 

z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla 

jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit  

se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému 

programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v 

tomto společenství prostředí pohody 

má základní dětskou představu o tom, co je v 

souladu se základními lidskými hodnotami a 

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

toho chovat 

- vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů 

zdravého životního stylu 

mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a 

bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se 

obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.) 

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

aktivního pohybu a zdravé výživy 

si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; 

přirozenou motivací k řešení dalších problémů a 

situací je pro něj pozitivní odezva na 

aktivní zájem 

- rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí 

(spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto 

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

přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané 

vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na 

společném řešení  

(v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí) 

dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, 

poznávat svoje slabé stránky 
− osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových 

činnostech a jejich kvalitě 

 

pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát 

jejich funkce, mít povědomí  

o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát 

základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a 

sportem 
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- posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, 

radosti z objevování apod.) 

uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, 

soucítění, radost, spokojenost  

i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném 

(rodinném) a cizím prostředí 

prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé 

symboly, rozumí jejich významu i funkci  

- osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí 

čtení i psaní, rozvoj zájmu  

o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i 

neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) 

domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

sledovat očima zleva doprava 

poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 

sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve 

slovech 

řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se 

situace se snaží řešit samostatně (na základě 

nápodoby či opakování), náročnější s 

oporou a pomocí dospělého 

- osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, 

bezpečí, osobní pohody  

i pohody prostředí 

 

zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a 

zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat 

stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní 

věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.) 

dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, 

chová se odpovědně s ohledem na zdravé a 

bezpečné okolní prostředí (přírodní i 

společenské) 

- seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a 

vytváření pozitivního vztahu k němu 

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

a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se 

nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit  

o pomoc) 

všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto 

prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí) 

zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché 

praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat 

se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti  

(na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.) 
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o C) Březen trávu tlačí vzhůru, duben barví stromům kůru, čarodějky už čekají, svá košťata chystají 

Název integrovaného bloku Březen trávu tlačí vzhůru, duben barví stromům kůru, čarodějky už čekají, svá košťata chystají 

Oblasti Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět 

Charakteristika integrovaného bloku 

Charakteristika: 

V tomto bloku se budeme zabývat rozmanitým světem probouzející se přírody, vedeme děti k úctu k dlouholetým tradicím jako 

jsou svátky jara a Den Země, Den matek, Den rodin, připomeneme si měsíc knihy a bezpečnosti atd.  

a) Zaměřujeme se na poznávání volně rostoucích i zahradních květin, péči o květiny, provádění pokusů s klíčením rostlin. 

Seznamujeme se se základy pěstitelství a chovatelství. Dětem nabízíme prožitkové učení a hry s důrazem na rozvoj 

fantazie, estetického cítění a vztahu k přírodě.  

b) Seznamujeme děti s domácími zvířaty, jejich užitkem a některých mláďat, vedeme děti k citlivému vztahu k přírodě 

a ke všemu živému. 

c) Budeme u dětí podporovat vztah ke knihám. 

d) Všímáme si změn počasí v přímé souvislosti s roční dobou, při vycházkách pozorujeme jevy živé a neživé přírody, 

všímáme si prvních znaků jara.  

e) Seznámení dětí s dopravními prostředky, bezpečnosti na silnici, řešením některých dopravních situací. 

Obsah: 

Budeme s dětmi objevovat svět kolem nás a probouzející se jarní přírodu prostřednictvím různorodých činností. Procvičíme si 

pravidla silničního provozu. Prostřednictvím tohoto integrovaného bloku povedeme děti k uvědomění si, že jsou zodpovědní za 

své jednání a chování, které má vliv nejen na jejich zdraví, ale i bezpečnost. Budeme podporovat u dětí základní pohybové 

dovednosti a prostorovou orientaci, koordinovat lokomoci.  U dětí budeme rozvíjet povědomí o tom, kde v případě potřeby hledat 

pomoc, vedeme je k samostatnému vyjadřování svých myšlenek, učíme děti k tomu, aby byly schopny poznat a pojmenovat většinu 

z toho, čím jsou obklopeny. 

Nabídka činností: příklady 

Seznamovat děti vhodnou formou s možnostmi mimořádných situací a s chováním při nich, Správně označovat přírodní jevy a jejich vliv na bezpečnost 

v dopravě, hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, poznat, pojmenovat a znát účel dopravních prostředků, rozlišovat 

je podle místa pohybu, podle zvuku a podle zvláštních výstražných znamení, učit děti postupně poznávat dopravní značky s nimiž se setkávají, seznámit 

s hlavním městem ČR, znát názvy některých měst, seznámit děti s rozdíly mezi městem a vesnicí, ekosystém města, vesnice, seznámit děti s různými druhy 

povolání, postupně rozlišovat pravou a levou stranu vzhledem k sobě i jinému objektu, upevňovat schopnost dětí přiměřeně reagovat na pokyny učitelky, 

dodržovat pravidla her, procvičovat základní pravidla chování na silnici, činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozící při hrách a dopravních situacích), k 

prevenci nezdravých návyků a závislostí, činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí, jednoduché pracovní a 

sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, úpravy prostředí, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti s jarní tématikou 

hra a aktivity na téma – doprava, písně, básně o jarním počasí a zvířátkách a jejich mláďátkách, námětové hry, spontánní hry, experimenty s materiálem a 

předměty (klíčení rostlin), rozhovory o výsledcích pozorování, dramatické činnosti, přípravy a realizace společných akcí a slavností (velikonoční výstava a 

vyrábění), činnosti zaměřené na péči o okolní prostředí, školní zahradu a blízké okolí, zalévání květin, ekologicky motivované aktivity, konkrétní operace 

s materiálem (třídění, uspořádání, více, méně, vlevo, vpravo apod.), vystoupení pro maminky, výroba dárku ke Dni Otců, naslouchání zvukům přírody a 

rozeznávání jich, smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, rozvoj slovní zásoby a souvislého vyjadřování metodou rozhovoru, 

popisu, komentování vlastních zážitků, samostatný slovní projev na určité téma, zvyšovat nároky na gramatickou správnost řeči, seznamování s písmenky, 

sluchově vnímat hlásky na začátku slova, postupně na konci slova, rozklad slov na slabiky, skládání slov, procvičování geometrických tvarů, vytváření 
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prostorových prací z kostek, stavebnic, konstruování podle návodu, zařazovat didaktické a psychomotorické hry na rozvoj pohotových reakcí, postřehu, 

soustředěnosti, ohleduplnosti, cvičení na překážkové dráze, na stanovištích, motivační cvičení, upevňovat techniku malby, vést děti k výtvarnému zvládnutí 

kreslířské plochy a zachycení detailu, sledování architektonických celků, umět rozeznat moderní od historického, prohlížení naučných a turistických publikací, 

manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich 

praktickým používáním, zdravotně zaměřené činnosti, společné diskuze, rozhovory, činnosti zaměřené na seznamování se s elementárními číselnými a 

matematickými pojmy a jejich symboliku (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary,) a jejich smysluplnou praktickou aplikaci, činnosti nejrůznějšího 

zaměření vyžadující samostatné vystupování, vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení, kooperativní činnosti, spolčená 

setkávání, povídání, aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi, aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost 

kultur, smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péče 

o školní prostředí, školní zahradu 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DÍLČÍ CÍLE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, 

soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; 

při zadané práci dokončí, co započalo 

- rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností 

v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, 

dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového 

aparátu a tělesných funkcí 

ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet 

s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, 

náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným 

materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, 

modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji 

apod.) 

zachovávat správné držení těla 

odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým 

záměrem, ale také dokáže měnit cesty a 

přizpůsobovat se daným okolnostem 
- vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou 

a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemi 

rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí 

podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a 

škod, upozornit na ně 

ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní - vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a 

k učení, podpora a rozvoj zájmu  

o učení 

rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a 

dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich 

významu i jejich komunikativní funkci 

poznat napsané své jméno 

poznat některá písmena a číslice, popř. slova 

postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 

(odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet 

společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či 

jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi) 

- vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 
porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

spolupracovat s ostatními 
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si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je 

hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají 

stejnou hodnotu 

chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s 

ohledem na druhé 

chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i 

k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce 

a úsilí 

ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných 

větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, 

sdělení, otázky i odpovědi, rozumí 

slyšenému, slovně reaguje a vede 

smysluplný dialog 

- rozvoj kooperativních dovedností 
přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat 

a udržovat dětská přátelství 

- osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a 

jejich funkci (abeceda, čísla) 
učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat a vybavit 

je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být 

tolerantní k jejich odlišnostem a 

jedinečnostem 

- rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí 

i jeho změnám 

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

nekonečně pestrý a různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí (mít 

elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých 

zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.) 

se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, 

řídit a vyhodnocovat - rozvoj schopnosti sebeovládání vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 

odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní 

pokroky i oceňovat výkony druhých 
- rozvoj a užívání všech smyslů 

 

vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat 

zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické 

znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) 

rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), 

a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi 

volit 

chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k 

cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je 

naopak výhodou; uvědomuje si, že svou 

aktivitou a iniciativou může situaci 

ovlivnit 

- získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat 

vlastní situaci 

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

přemýšlí a uvažuje 

nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

- rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a 

čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, 

spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu  

v okolí, živé tvory apod.) 

- vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 
dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát 

férově 
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projevuje dětským způsobem citlivost a 

ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 

nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, 

ubližování, agresivitu a lhostejnost 

vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat 

se citlivě a ohleduplně  

k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit 

s ním, nabídnout mu pomoc apod.) 

zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a 

matematických pojmů, vnímá 

elementární matematické souvislosti 

- osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a 

jejich funkci (abeceda, čísla) 

chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární 

matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat 

(porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého 

pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat 

číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, 

první, poslední apod.) 

chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, 

za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, 

dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), 

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

 

o D) Vlny a vlnky okolo tebe, rybník je plný modrého nebe – zlatá rybka připluje a přání ti věnuje 

Název integrovaného bloku Vlny a vlnky okolo tebe, rybník je plný modrého nebe – zlatá rybka připluje a přání ti věnuje 

Oblasti Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět 

Charakteristika integrovaného bloku 

Charakteristika: 

Tento integrovaný blok se ponese v duchu několika oslav (Den dětí, Rozloučení s předškoláky a.).  

a) Seznámíme děti s tím, že svět je rozmanitý, pozoruhodný, pestrý, různorodý, porozumět, že změny jsou přirozené a 

samozřejmé. Podněcovat děti k přístupu k druhým lidem bez předsudků, s úctou k jejich osobě, chápat, že všichni lidé 

mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný.  

b) Seznámíme děti se Zemí jako s planetou, s podmínkami života, zkoumáme vodu, seznámení s přírodními živly, 

vytvářet povědomí o světadílech, poznávání jiných kultur, seznámit děti s jinými národy světa, vytvoření povědomí 

o vlastní sounáležitosti se světem, lidmi, společností, planetou Zemí.  

c) S dětmi poznáváme lesy, louky, rybníky, řeky a živočichy aj.  

d) Tento blok navazuje na předcházející bloky a uzavírá celý školní rok. S dětmi se těšíme na prázdniny a společně 

strávenou dovolenou se svými rodiči a prarodiči – vedeme rozhovory o místech, kam se můžeme zajet podívat. 

Zároveň se seznámíme s nebezpečím, se kterým se můžeme o prázdninách setkat.  

Obsah: 

Nejprve s dětmi uspořádáme překvapení pro naše maminky ke Dni matek, poté nás čeká oslava Mezinárodního dne dětí a na 

konci školního roku se rozloučíme s našimi předškoláky. Zopakujeme si, co vše jsme se za uplynulý rok naučili, uspořádáme 

společný výlet.  

Nabídka činností: příklady 
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Seznamovat děti s novými pojmy, rozvoj slovní zásoby, práce s literárními texty, obr. materiálem, využívání encyklopedií, pozorování a sledování dějů a 

jevů, vysvětlit střídání dne a noci, ročních dob, změny počasí atd., podporovat u dětí zvídavost, kladení otázek, dedukci, grafické napodobování symbolů, 

tvarů, čísel a písmen, seznamovat děti s exotickými zvířaty, místy, kde žijí, způsobem života, všestranný rozvoj tělesné a psychické zdatnosti, pohyb na 

čerstvém vzduchu, seznámení dětí s přírodními živly, jak prospívají, jak škodí, vytvářet významové kategorie, přípravy a realizace společných zábav a 

slavností (Den dětí, rozloučení s předškoláky), rozvíjet u dětí hudební představivost ve hrách na štafetu, ztracenou písničku, zpívat písně na zvukomalebné 

slabiky, vyjadřovat svou fantazii a představivost v tvořivých činnostech, aktivity podporující utužování pěkných vztahů mezi dětmi a uvědomování si 

vztahů mezi lidmi – společné zážitky a prožívání – školní výlet, četba na pokračování, vyprávění příběhů, vyhledávání v knihách, časopisech a 

encyklopediích o dětech z různých kontinentů, planetách a vesmíru, povídání u globusu, malování a kreslení zvířecí figury s detaily, prohlubovat u dětí 

poznatky o životě v moři, seznamovat s mořskými živočichy, poznávání jiných kultur, seznámit děti s jinými národy světa, námětové hry, vytváření 

prosociálních postojů k druhému, interaktivní a sociální hry, vést děti k přirozenému vnímání rozmanitosti světa přírody, grafomotorická cvičení, výtvarné 

zpracování zážitků, zkušeností z cestování, výletů, dovolených, hry s rýmy, hledání synonym, homonym a antonym, smyslové hry zaměřené na rozvoj a 

cvičení postřehu, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti, seznámení dětí se zásadami první pomoci,  poučení o možných nebezpečných 

situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit, přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě, 

hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce, tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební atd., 

podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu,  hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat 

a respektovat druhého, činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě, příležitosti a hry pro 

rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání, činnosti zaměřené na vytváření pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, 

práce s knihou, s obrazovým materiálem aj.), činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy aj.), 

příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazu, lokomoční pohybové činnosti, nelokomoční pohybové činnosti a jiné činnosti, smyslové a 

psychomotorické hry, běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování, využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek 

v životě a okolí dítěte k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE DÍLČÍ CÍLE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů 

logických, matematických i empirických postupů; 

pochopí jednoduché algoritmy řešení různých 

úloh a situací a využívá je v dalších situacích 

-     pochopení, že změny způsobené lidskou činností 

mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také 

poškozovat a ničit 

porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, 

vyvíjí, pohybuje a proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě 

počítat, přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i 

v mateřské škole 

má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody 

i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech 

a proměnách; orientuje se v řádu a dění v 

prostředí, ve kterém žije 

- vytvoření základů aktivních postojů ke světu, 

k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, 

rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a 

postoje vyjadřovat a projevovat 

uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou 

chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí 

druhých; odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, 

ubližování, lhostejnost či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých 
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možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se 

takto chovají) 

dovede využít informativní a komunikativní 

prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 

encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, 

telefon atp.) 

- rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového 

vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení 

k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj 

paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem 

těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace 

představivosti a fantazie 

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

divadlo, film, užívat telefon 

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

má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k 

úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si 

práce i úsilí druhých 

− rozvoj pohybových schopností a zdokonalování 

dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 

(koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace 

ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a 

tělesných funkcí 

zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné 

způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, 

užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, 

ledu, ve vodě, v písku) 

- poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve 

vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání 

sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v 

ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet 

na nedovolených či zakázaných činnostech apod. 

samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí 

si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

- rozvoj poznatků, schopností a dovedností 

umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky 

vyjádřit 

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

se hodnotit svoje osobní pokroky 

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

svoje city  

a přizpůsobovat jim své chování 

zorganizovat hru 

rozhodovat o svých činnostech 

uplatňuje získanou zkušenost v praktických 

situacích a v dalším učení 
− osvojení si věku přiměřených praktických 

dovedností 

zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, 

drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami 

a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními 

pomůckami 

zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, 

pomůcky, uklidit  

po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na 

zahradě apod.) 

ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, 

že se svým chováním na něm podílí a že je může 

ovlivnit 
- rozvoj společenského i estetického vkusu 

vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se 

zájmem literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky 

(říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo) 

vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, 

zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat 

píseň, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat 

rytmus) 

zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí 

různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, 



54 

 

modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit  

a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) 

- rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, 

cítění a prožívání 

zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, 

hudebně pohybovou  

či dramatickou improvizací apod.) 

napodobuje modely prosociálního chování a 

mezilidských vztahů, které nachází ve svém 

okolí 

- osvojení si elementárních poznatků, schopností a 

dovedností důležitých pro navazování  

a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 

dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování 

doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje; je 

otevřené aktuálnímu dění 
- získání relativní citové samostatnosti 

prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, 

náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých 

osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.) 

ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je 

možno se jim učit; má vytvořeny elementární 

předpoklady k učení se cizímu jazyku 
- poznávání jiných kultur 

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

technickém prostředí  

i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických 

ukázek v okolí dítěte 

chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, 

lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že 

vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se 

bránit projevům násilí jiného dítěte, 

ponižování a ubližování 

- ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích 

s druhými dětmi i dospělými 

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

(jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, 

resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené 

 

Vzdělávací obsah je zpracován do integrovaných bloků, které jsou rámcové, nastiňují cíle, záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky. Jejich podrobné 

rozpracování bude předmětem TVP. Všechny oblasti se ve všech poznatkových okruzích navzájem propojují. 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. 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). Hlavním cílem je, abychom u dítěte položily 

elementární základy o okolním světě a jeho dění a souvislostech, chceme vytvořit u dětí odpovědný postoj k životnímu prostředí. Veškeré snažení všech 

zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo dítě maximálně šťastné a spokojené. 
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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.



8. DALŠÍ AKTIVITY, PROJEKTY A PROGRAMY 

• EVVO – environmentální vzdělávání a výchova k ochraně přírody a životního prostředí. Zapojení do 

Projektu Mrkvička  

• Atletika 

• Lyžařský kurz  

• Plavecký kurz  

• Podzimní a Velikonoční výstavy 

• Ve spolupráci s agenturou Rytmik jsou v případě zájmu pořádány kroužky – keramika, taneční 

kroužek  

• Prožitková angličtina pro děti – Angličtina s úsměvem 

• Zařazujeme pro děti akce, které jsou pořádané v rámci výuky například: 

- výjezd do Planetária, Divadla loutek v Ostravě, výjezd na Záchrannou stanici do Bartošovic, výlet 

do JoJo parku,  

- pravidelné pořádání divadelních představení v naší MŠ (divadlo Ententýky, divadlo Koloběžka, 

divadlo Letadlo, Divadlo z Hradce Králové aj.).   

- Pro rodiče a děti pořádáme fotografování nejméně 2x za rok,  

- návštěva Dětského ranče Hlučín, návštěva Hasičské zbrojnice,  

- podzimní výstava, Mikulášská nadílka, Vánoční nadílka, Vánoční jarmark, Vánoční koncert v KD, 

zdobení cukroví na třídách,   

- Dětský maškarní ples pořádaný Spolkem rodičů,  

- Velikonoční výstava, vystoupení pro maminky ke Dni matek, oslava MDD,  

- slavnostní rozloučení s předškoláky, výlety na závěr školního roku. 

• Dále pořádáme projektové dny pro předškoláky před vstupem do ZŠ a Dny otevřených dveří.  
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9. SYSTÉM EVALUACE 

Cílem evaluace a hodnocení v mateřské škole je ověřovat a zlepšovat kvalitu nejen veškeré její činnosti, ale 

také podmínek.  

Jako kriteriální ukazatele nám budou sloužit konkrétní oblasti RVPPV (podmínky, rizika a kompetence), 

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání vydané ČŠI ČR. 

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 
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• snažit se, aby byly hodnoceny činnosti, ne děti 

• průběžně hodnotit všechny své činnosti 

• 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 

• 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: 

TABULKA Č. 1. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 

PŘEDMĚT EVALUACE 
ČASOVÝ 

HARMONOGRAM 

ODPOVĚDNÁ 

OSOBA 

NÁSTROJ 

EVALUACE 

Personální podmínky 

▪ odborná způsobilost 

pracovníků 

▪ profesní rozvoj 

průběžně, minimálně 

2x ročně 

ředitelka školy a 

vedoucí učitelka 

MŠ 

plán DVPP 

kontrolní činnost, 

kontrola a rozbor 

dokumentace 

Materiální (věcné 

podmínky) 

▪ vybavení tříd, šaten 

▪ vybavení školní 

zahrady 

průběžně, minimálně 

2x ročně 

ředitelka školy a 

vedoucí učitelka 

MŠ, učitelky MŠ, 

školnice 

kontroly BOZP, PO, 

spolupráce se 

zřizovatelem 

hospitace 

Organizacční podmínky 

▪ vhodnost a účelnost 

organizace dne 

průběžně, minimálně 

2x ročně 

ředitelka školy a 

vedoucí učitelka 

MŠ, učitelky MŠ, 

školnice 

pedagogické rady a 

metodická sdržužení 

hospitace 

Psychosociální podmínky 

▪ klima školy a tříd 

▪ způsob komunkace 

s dětmi, respektování 

potřeb dětí 

▪ nastavení pravidel 

▪ týmová spolupráce 

průběžně, minimálně 

2x ročně 

ředitelka školy a 

vedoucí učitelka 

MŠ, učitelky MŠ, 

školnice 

hospitace 

kotrola a analýza třídní 

dokumentace  

náhodilá kontrolní 

činnost 

Životospráva 

▪ stravování 

▪ pobyt venku 

▪ respekt individuálních 

potřeb dětí (aktivita, 

spánek, odpočinek) 

průběžně, minimálně 

2x ročně 

ředitelka školy a 

vedoucí učitelka 

MŠ, učitelky MŠ, 

školnice, správní 

zaměstnanci 

hospitace 

kotrola a analýza třídní 

dokumentace 

náhodilá kontrolní 

činnost 

Řízení mateřské školy 

▪ informační systém MŠ 

▪ vymezení kompetencí 

zaměstnanců 

▪ kontrola a hodnocení 

práce zaměstnanců 

▪ sebehodnocení 

průběžně, minimálně 

2x ročně 

ředitelka školy a 

vedoucí učitelka 

MŠ, učitelky MŠ, 

školnice, správní 

zaměstnanci 

směrnice 

kontrolní činnost 
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Spoluúčast rodičů 

▪ vztahy mezi 

zaměstnanci a rodiči, 

vzájemná komunikace 

▪ jak se rodiče podílí na 

dění v MŠ 

▪ informovanost rodičů 

průběžně, minimálně 

2x ročně 

ředitelka školy a 

vedoucí učitelka 

MŠ, učitelky MŠ 

dotazníky 

konzultace 

kontrolní činnost 

Podmínky vzdělávání dětí 

s přiznaným PO 

průběžně, minimálně 

2x ročně 

ředitelka školy a 

vedoucí učitelka 

MŠ, učitelky MŠ 

hospitace 

dokumentace školy 

 

 

TABULKA Č. 2. PRŮBĚH A VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ 

PŘEDMĚT 

EVALUACE 

ČASOVÝ 

HARMONOGRAM 

ODPOVĚDNÁ 

OSOBA 

NÁSTROJ 

EVALUACE 

Soulad TVP s ŠVP 

▪ naplňování cílů 

▪ evaluace 

integrovaného 

bloku 

průběžně, po ukončení 

tématu ve třídě 

vedoucí učitelka 

MŠ, učitelky 

metodická sdružení 

pedagogické porady 

záznamy v třídní knize 

Hodnocení výchovně 

vzdělávacího procesu 

▪ učební prostředí 

▪ komunikace 

▪ výchovné 

vzdělávací strategie 

▪ spolupráce 

s rodinou 

▪ hodnocení a 

plánování 

▪ hodnocení 

konkrétních 

činností, výsledků, 

hry jedince či 

skupiny 

průběžně, minimálně 2x 

ročně 

ředitelka školy a 

vedoucí učitelka 

MŠ, učitelky MŠ, 

děti 

evaluace, která je 

součástí TVP 

hospitace 

kontrolní činnost 

metodická sdružení 

pedaogické porady 

webové stránky školy 

nástěnky 

reflexe dětí 

Hodnocení dětí 

▪ diagnostika 

▪ reflexe 

▪ spolupráce s 

rodinnou 

průběžně, minimálně 2x 

ročně 

ředitelka školy a 

vedoucí učitelka 

MŠ, učitelky MŠ,  

záznamy o dítěti 

portfolio dítěte 

konzultace s rodiči 

konzultace s ŠPZ 

konzultace 

s učitelkami 

pozorování 

Kvalita zpracování ŠVP 

a TVP 

▪ soulad ŠVP a 

TVP s RVP PV 

vždy při inovaci ŠVP, 

nebo aktualizaci RVP 

PV či dodatky 

ředitelka školy a 

vedoucí učitelka 
objektivní porovnání 
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Kontrolu třídní dokumentace provádí vedoucí MŠ a ředitel ZŠ a MŠ – 1x za měsíc. 

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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10. DISTANČNÍ VÝUKA 

V souladu s ustanoveními § 184a školského zákona, pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle 

krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu 

nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro 

které je předškolní vzdělávání povinné, stanovena:  

a) povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné,  

b) povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.  

Novela je reakcí na epidemii virového onemocnění SARS-COV- 19.  

Distanční výuka začíná tehdy, pokud do MŠ nebude moci přijít více než polovina dětí, kterých se povinná 

předškolní výuka týká. A buď nadpoloviční většina takových dětí z celé mateřské školy, z odloučeného 

pracoviště, nebo z jedné třídy, pokud ji tvoří pouze předškoláci s povinnou výukou. 

o Omlouvání dětí: 

U dítěte s povinným předškolním vzděláváním má zákonný zástupce povinnost telefonicky nebo písemně (e-

mailem, či mobilní aplikace) nahlásit a omluvit tak jeho neúčast v distanční výuce bez zbytečného odkladu 

nejpozději do 3 dnů. Forma distanční výuky není zákonem stanovena a škola ji přizpůsobuje podmínkám a 

možnostem dětí. Pokud rodina dítěte nedisponuje informačními technologiemi a s tím spojeným zařízením, 

musí mateřská škola přizpůsobit způsob vzdělávání. Pedagog zmapuje podmínky a možnosti rodiny dítěte.  

o Příklad průběhu distančního vzdělávání: 

Zákonní zástupci obdrží od pedagogů na e-mailové adresy vzdělávací nabídku (náměty, motivaci, 

grafomotorická cvičení, náměty na výtvarnou činnost, pohybové aktivity, aktivity na pracovní činnost, 

pracovní listy, pohádky a příběhy, básničky, písničky apod.) na určitý časový úsek (není pevně stanoveno – 

přizpůsobuje se konkrétní situaci).  

Vše uzpůsobujeme dle tempa dětí na základě konzultací se zákonnými zástupci. Aktivity přizpůsobujeme tak, 

aby děti byly schopny plnit úkoly v domácím prostředí a aby vše bylo v souladu s TVP.  

- Distanční vzdělávání by mělo být založeno zejména na komunikaci učitele a rodičů.  

- Děti a rodiče si mohou úkoly a aktivity, které realizují, dokumentovat videozáznamy, fotografiemi, 

hlasovými nahrávkami, kresbami apod. Vhodné je založit portfolio, které každodenní vzdělávací 

aktivity dítěte dokládá.  

Zpětná vazba probíhá na základě e-mailové komunikace, telefonními hovory a prostřednictvím mobilní 

aplikace. Vypracované úkoly rodiče odevzdají v MŠ při jejím opětovném otevření. Rodiče budou vždy včas 
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informování o způsobu předání materiálů. Rovněž mají možnost si vyzvedávat čisté tiskopisy a materiály na 

vypracovávání úkolů dle domluvy (telefonické či emailové) v budově mateřské školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


