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1. Identifikační údaje: 
 

Název dokumentu:  

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

„Pojďte děti, pojďte hned, objevíme celý svět.“ 

Název školy: 

Mateřská škola, Hradec Králové - Kukleny  

Markova 870/22b, 500 04, Hradec Králové 

Vedoucí učitelka: Mgr. Barbora Medveďová 

Telefon: 724 063 299, 724 063 343  

Webové stránky: www.zskukleny.cz 

Email: msmarkova@zskukleny.cz 

 

Mateřská škola je součástí základní školy: 

Základní škola a Mateřská škola Hradec Králové – Kukleny 

Praţská třída 198, 500 04, Hradec Králové 

Statutární zástupce:  

Mgr. Martin Hušek 

Zpracovatelé programu:  

Mgr. Barbora Medveďová a kolektiv MŠ Markova 

Zřizovatel:  

Statutární město Hradec Králové, Magistrát města Hradce Králové,         

tř. ČSA 408, Hradec Králové 

Číslo jednací: 11/2020 

Platnost dokumentu: od 1.9.2020 

 

Upravená verze ŠVP byla projednána na pedagogické a provozní radě 

28.8.2020. 

 

http://www.zskukleny.cz/
mailto:msmarkova@zskukleny.cz
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2. Obecná charakteristika mateřské školy: 
MŠ je součásti právního subjektu ZŠ a MŠ Kukleny. Provoz je celodenní a je zajištěn 

na dvou třídách. Kapacita MŠ je 50 dětí.  

Provoz mateřské školy je od 6.30 do 16.30 hodin. Děti se ráno do 7.00 hodin scházejí 

ve třídě Berušek. Druhá třída Motýlků je otevřena od 7.00 hodin.  Odpoledne od 16.00 do 

16.30 hodin je provoz zajištěn ve třídě Motýlků.  

Organizace dne se řídí reţimem dne stanoveným individuálně pro kaţdou třídu. 

Stanovena je pouze doba jídla a to tak, aby byla dodrţena přiměřená doba mezi jídly. 

MŠ nabízí bohatý přírodní, kulturní, sportovní a společenský ţivot plný českých 

tradic. Těchto podnětů vyuţíváme v našem ŠVP a při plánování vzdělávací nabídky TVP. 

Mateřská škola má celkem 7 zaměstnanců. 4 kvalifikované učitelky, 3 provozní 

zaměstnance, z nichţ jeden zaměstnanec je zároveň na pozici asistenta pedagoga. 

 

Charakteristika budovy a okolí 
Mateřská škola byla nově postavena v roce 2011, jako samostatná budova, která má 

dvě třídy pro děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let. Třída pro děti 3 – 4 

leté „Berušky“ a třída pro 4 – 6 leté „Motýli“.  

Třída Berušek se nachází v levé části budovy. Skládá se ze šatny pro děti, třídy, skladu 

a kabinetu. Třída je rozdělena na hernu s kobercem a částí s linem, se stolečky, kde si dětí 

hrají a stolují. Část se stolečky slouţí jako jídelna pro stravování dětí. Členění a vybavení 

herny dětskými koutky nabízí dětem dostatek prostoru pro hry, pohyb, ale i soukromí pro 

odpočinek a relaxaci. Na hernu navazuje sociální zařízení - umývárna a WC pro děti, 

sprchový kout. V zadní části je sklad lehátek, lůţkovin a kabinet pomůcek. Na spaní se 

lehátka rozkládají v části herny s kobercem. Třídy nemají samostatnou loţnici.  

Jedna stěna herny je celá prosklená velkými okny s moţností vstupu na školní 

zahradu. 

Třída Motýlů se nachází v pravé části budovy. Je shodná se třídou „Berušek“. Skládá 

se ze šatny pro děti, třídy, skladu a kabinetu. Třída je rozdělena na hernu s kobercem a částí 

s linem, se stolečky, kde si dětí hrají a stolují. Část se stolečky slouţí jako jídelna pro 

stravování dětí. Členění a vybavení herny dětskými koutky nabízí dětem dostatek prostoru pro 

pohyb, ale i soukromí pro hry, odpočinek a relaxaci. Na hernu navazuje sociální zařízení - 

umývárna a WC pro děti, sprchový kout. V zadní části je sklad lehátek, lůţkovin a kabinet 

pomůcek. Na spaní se lehátka rozkládají v části herny s kobercem. Třída nemá samostatnou 

loţnici. Jedna stěna herny je celá prosklená velkými okny s moţností vstupu na školní 

zahradu. 

Mezi třídami je výdejna stravy, kde se připravují ranní a odpolední svačiny a vydává 

dovezený oběd. Výdejna je propojena s kaţdou třídou a umoţňuje oddělený a samostatný 

výdej. Vybavení výdejny splňuje všechny legislativní a hygienické poţadavky pro stravování.  

Technické zázemí je v mateřské škole velmi malé. Skládá se ze spojovací chodby, 

technické místnosti se šatnou pro zaměstnance, WC a kanceláře vedoucí učitelky. Z venku 

budovy je přístup do dětského WC a skladu hraček.  

Ke škole patří rozsáhlá školní zahrada, která byla v roce 2012 vybavena herními prvky 

a pískovišti – projekt a financování zajistil Magistrát města Hradec Králové. Součásti zahrady 

je mírný kopec, který vyuţíváme během celého roku. Školní zahrada umoţňuje pobyt a hry 

venku pro všechny dětí současně. Kaţdé třída má své pískoviště a svoji část pro volný pohyb. 

Součásti zahrady je zahradní domek s posezením a lavičkami pro děti. 

Individuálně jsme na zahradě vybudovali „Bylinkovou zahrádku“, kde mají dětí moţnost 

zapojit se do zahradnických činností, environmentálních projektů a pokusů. Vstupní část 

zahrady byla také rozšířena o environmentální prvky jako hmyzí domeček, kde mohou děti 
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pozorovat ţivot brouků, domeček s přírodninami, nebo přírodní oblouk, které slouţí 

k fantazijním hrám dětí a stavbě z přírodnin. 

Pro pobyt venku a vycházky lze vyuţívat klidné lokality městské části Kukleny. 

Protoţe okolí MŠ nenabízí rozmanité moţnosti, není v dosahu les, louka, …k vycházkám 

realizujeme a plánujeme během roku výlety do přírody, do ekocentra, do lesa, k rybníku 

v okolí HK a dosahu MHD. 

 

Po provozní stránce zajišťuje a financuje ZŠ a MŠ Kukleny Magistrát města Hradce 

Králové a MŠMT - Krajský úřad Hradec Králové. Dále se na provozu podílejí ZŠ, sponzoři a 

firmy v okolí dále pak rodičovská veřejnost. 
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3. Podmínky vzdělávání 
 

3.1. Věcné podmínky 
 

Naše mateřská škola je vybavena vhodnými hračkami, pomůckami pro hru a tvořivost 

dětí, didaktickými materiály a materiály pro estetickou, výtvarnou, hudební, pohybovou a 

environmentální činnost. Všechny tyto hračky, pomůcky a materiály jsou uloţeny tak, aby 

byly po celou dobu pobytu dětí v mateřské škola volně přístupné a děti s nimi mohly 

samostatně manipulovat, hrát si a pracovat. Pomůcky a materiály jsou průběţně doplňovány, 

aktualizovány. 

Uspořádání tříd je přehledné, hračky jsou uloţeny ve skříních, boxech, nebo policích 

tak, aby si je děti mohly brát samy a také je po sobě zvládly samy uklidit. Třídy jsou 

vybaveny přiměřeným dětským nábytkem. To umoţňuje dětem volit individuální i skupinové 

hry nebo činnosti, při kterých si mohou samy vybrat hračky, rekvizity a pomůcky. Součásti 

třídy je dětská knihovna, kde si děti mohou prohlíţet a listovat v dětských knihách a 

časopisech. Ve třídách je umístěno tělovýchovné nářadí a náčiní – lavička, drobné náčiní, 

molitanová stavebnice a odpočinkový koutek s matrací pro volný oddech a klidové hry. Pro 

hudební výchovu jsou obě třídy vybaveny klávesovými nástroji a CD přehrávači a 

reproduktory od PC. Z pohledu estetiky a estetického cítění jsou třídy připravovány tak, aby u 

dětí podporovaly tvůrčí kreativitu a umoţňovaly jim se na výzdobě mateřské školy, tříd, šaten 

a chodeb spolupodílet svými výtvory a výrobky. 

V roce 2019 byla do jedné ze tříd nainstalována klimatizace, kterou vyuţíváme 

v horkých letních dnech. V následujícím roce plánujeme dovybavit také druhou třídu. 

Vybavení venkovních ploch a školní zahrady mateřské školy bylo realizováno v rámci 

projektu na jaře v roce 2012. Vychází z platných bezpečnostních a hygienických norem pro 

PŠV. Vybavení umoţňuje dětem rozmanité pohybové a herní aktivity. Zahrada je vybavena 

dvěma pískovišti, průlezkami, lanovou houpačkou, skluzavkou, domečkem pro hry dětí a 

zahradním domečkem, ve kterém jsou uloţeny koloběţky, odráţela, trojkolky, doplňky pro 

hry venku a pro sportovní aktivity. Na zahradě je vybudováno posezení pro děti se stolečky a 

lavičkami. Také jsou instalovány zahradní lavičky pro dospělé. Z pohledu bezpečnosti dětí 

jsou vybudovány pryţové dopadové plochy u všech herních prvků a průlezek.  

Součástí zahrady je vybudována bylinková zahrádka, která byla v roce 2018 doplněna 

o hmyzí domeček, přírodní oblouky a domeček s přírodninami, kde dětí mají moţnost zapojit 

se do zahradnických činností, environmentálních projektů a pokusů. 

Záměry a cíle: 

 Postupně obnovovat v MŠ nové hračky, didaktické pomůcky, sportovní náčiní, 

výtvarné potřeby. 

 Doplnění nábytku do obou tříd MŠ pro přehlednější uloţení hraček a 

didaktických materiálů. 

 Vybavení zahrady – prvky pro environmentální výchovu – údrţba, doplňování a 

obměňování bylinkové zahrady a přírodnin 
 Vybudování stinného zázemí na zahradě MŠ. 
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3.2. Ţivotospráva 
 

Mateřská škola zajišťuje stravování dětí a zaměstnanců ze školní jídelny ZŠ Kukleny, 

kde je připravována plnohodnotná a zdravá strava dle platných stravovacích norem. Do MŠ 

jsou kaţdodenně dováţeny suroviny na přípravu ranních a odpoledních svačin, které 

připravuje paní kuchařka ve výdejně těsně před jejich podávání. Oběd je do MŠ přiváţen 

připravený v termoportech. Do doby výdeje je oběd uchován v gastronádobách v teplé lázni a 

v době oběda je vydán dětem. Stavování dětí je zakomponováno do denního reţimu 

pravidelně, tak aby byl dodrţen dostatečný interval mezi jídly. 

Po celý den mají děti k dispozici pitný reţim v podobě neslazených i slazených 

nápojů, které si samostatně čepují z termosu na nápoje. Děti se chodí samostatně napít podle 

svých individuálních potřeb, bez omezování. Nápoj si čepují do hrnečků, které jsou 

pravidelně po kaţdém pouţití umývány v myčce. 

Při stravování a konzumaci jídla je brán ohled na individuální potřeby kaţdého dítěte a 

je mu umoţněn výběr toho co jí, co mu chutná, velikosti porce, výběr nápoje. Děti mají při 

stravování moţnost volby. 

Denní reţim je stanoven podle potřeb dětí a organizačních moţností školy. Reţimové 

prvky jsou natolik flexibilní, aby mohly být přizpůsobeny aktuálním potřebám a činnostem 

v mateřské škole. 

Obzvláště v období adaptace je rodičům nabízena moţnost vstupovat do třídy 

mateřské školy. Také v průběhu roku se v prostorách MŠ pořádají společná odpoledne pro 

rodiče s dětmi, na kterých se aktivně podílí celý personál MŠ. Přivádět a odvádět své dítě do 

mateřské školy mohou rodiče na základě vzájemné dohody s učitelkou dle aktuální potřeby. 

V průběhu dne nabízíme a umoţňujeme dětem dostatek prostoru pro hru, volný pohyb 

a pohybové aktivity a to jak ve třídách mateřské školy, tak při kaţdodenním pobytu venku. 

Jedná se hlavně o relaxační cvičení, cvičení pro správné drţení těla, zdravotně zaměřená 

cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační), pohybové hry a hudebně 

pohybové činnosti, volný pohyb. 

Při hrách venku dodrţujeme dostatečně dlouhou dobu pobytu na čerstvém vzduchu s ohledem 

na aktuální předpověď počasí a kvalitu ovzduší či inverzní počasí. V letních měsících se 

činnosti přesouvají ven v co nejvyšší míře.  

  Reţimem dne je stanovena doba odpočinku. Kaţdá třída má svůj specifický způsob 

odpočinku. V obou třídách děti odpočívají v pyţamu na připravených dětských lehátkách. 

Kaţdé dítě má své lehátko s hypoalergenními lůţkovinami a povlečením. Děti, které spí, mají 

dostatečně dlouhou dobu na spánek. Děti, které pouze leţí a odpočívají, mají moţnost volby 

klidových her a to s ohledem na odpočívající děti. Odpočívají při četbě příběhu, pohádky, 

poslouchají relaxační hudbu.  

Zaměstnanci MŠ organizují reţim dne tak, aby splňoval pravidla zdravého ţivotního 

stylu. Sami se podle zásad zdravého ţivotního stylu chovají. 

 
Záměry a cíle: 

 Vést děti ke zdravému stravování, které je součástí zdravého ţivotního stylu. 

 V rámci zdravého ţivotního stylu poskytnout dětem dostatek prostoru pro pohyb 

a pobyt venku. 

 Rozvíjet pohybové schopnosti dětí, učit je novým hrám, probudit v nich zájem o 

pobyt venku a v přírodě. 
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3.3. Psychosociální podmínky, klima mateřské školy 
 

V mateřské škole se snaţíme vytvářet takové prostředí a klima školy, aby se děti cítily 

spokojeně, jistě, bezpečně. V adaptačním období se snaţíme pro děti připravit velice důleţitou 

přátelskou atmosféru, která vede ke klidné a přirozené adaptaci dítěte na nové vrstevníky, 

paní učitelky, prostředí a situace v mateřské škole. 

Naším cílem je tedy vytvořit v mateřské škole takové prostředí, ve kterém se budou 

cítit dobře děti, jejich rodiče, ale také zaměstnanci mateřské školy.   

Respektujeme dítě takové, jaké je, včetně jeho individuálních potřeb. Vedeme děti 

k samostatnosti a sebevědomému chování a jednání. Dbáme na rovnocenné postavení všech 

dětí, na volnost a osobní svobodu dítěte. Vedeme děti k dodrţování dohodnutých pravidel 

chování a jednání - pravidly třídy. 

Při práci a nabízení činností vycházíme z aktivní spoluúčastí dětí. Pedagogická 

nabídka je proto dětem tematicky blízká a zároveň přizpůsobená věku a schopnostem kaţdého 

jedince. Volba a uplatnění pedagogického stylu působení, je pro děti motivující, učitelka je 

pro děti přirozeným vzorem. Snaţíme se o navázání správných mezilidských vztahů, 

kamarádství o vzájemnou důvěru, ohleduplnost, solidaritu, pomoc a podporu. Vyuţíváme 

pozitivního hodnocení dětí, předcházíme neúměrnému zatěţování dětí a sledujeme prosociální 

chování dětí. Připravujeme pro děti nesoutěţivé prostředí.  

Ve vztazích mezi dětmi a dospělými se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, 

ohleduplnost, zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Umoţňujeme dětem rovný 

přístup ke vzdělávání. 

Záměry a cíle: 

 Vytvářet spolu s dětmi pravidla souţití, situací a důsledně je dodrţovat. 

 Vytvářet pozitivní klima školy. 

 Vést děti ke slušnému chování jako samozřejmosti. 

 Učit děti jak řešit konflikty a nepříjemné situace. 

 

 

3.4. Organizace  
Předškolní vzdělávání uskutečňujeme formou vyváţených spontánních i řízených 

aktivit, dle potřeb a moţností konkrétní skupiny. Součástí je didakticky cílená činnost (přímo 

či nepřímo řízená), v níţ je zastoupeno spontánní i záměrné učení. Je zaloţeno na aktivní 

účasti dětí, omezení přejímání hotových poznatků a vyuţívání zejména proţitkového, 

kooperativního, situačního učení. Zvýšená péče v didakticky cílených činnostech je věnována 

dětem s odkladem školní docházky a předškolním dětem v kolektivních i individuálních 

činnostech. Umoţňujeme dětem rovný přístup ke vzdělávání. Učitelky se v maximální míře 

věnují dětem a jejich vzdělávání a poskytují dětem bezpečné zázemí. 

Činnosti dětí jsou organizovány individuálně, skupinově i frontálně, děti mají tedy 

moţnost si vyzkoušet pracovat v různě velkých skupinách. Děti mají dostatek času pro volnou 

hru, mají moţnost ji dokončit, nebo se k ní opět vrátit. Spontánní hry se vzájemně prolínají 

s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváţeném poměru, se zřetelem na individuální potřeby 

dětí a jejich tempo. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají 

moţnost uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností.  

Doplňkové aktivity, které jsou plánované na daný kalendářní rok, jsou součástí ŠVP. 

Probíhají jak v dopoledních hodinách, tak i odpoledne. Tematicky navazují na integrované 

bloky, doplňují je a rozšiřují vzdělávací nabídku.  
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Třídy jsou spojovány pouze ve výjimečných situacích a dbáme na to, aby nebyly 

překračovány limity počtu dětí na třídu. V případě výletů je organizace dne přizpůsobena 

aktuálním potřebám a podmínkám.  

Denní řád je pruţný, vychází z potřeb dětí a nahodilých situací s respektem zachování 

časového harmonogramu podávaných jídel. 

Reţim dne je uspořádán v jednotlivých třídách tak, aby umoţňoval pruţnost a 

přizpůsobení činností individualitám dětí a uspokojoval jejich potřeby. Respektuje zachování 

časového harmonogramu podávaných jídel. 

 

Organizace dne v mateřské škole 

 

6:30 – 7:00   děti se scházejí ve třídě „Berušek“ 

 

7:00 otevírá se třída „Motýlků“, v obou třídách volné hry podle zájmu dětí, 

didakticky zacílené skupinové činnosti individuální péče apod. 

 

8:30 – 9:30             ranní cvičení, hygiena, svačina 

 

9:30 – 10:00  chvilka řízených činností   

 

10:00 – 12:00  hygiena, převlékání, pobyt venku 

 

12:00 – 12:20  převlékání, hygiena, oběd 

 

12:20 – 14:15  hygiena, odpočinek, četba, poslech hudby, klidné hry  

 

14:15 – 14:45  hygiena, svačina 

 

14:45 – 16:00  zájmové činnosti a hry v obou třídách, dle počasí pobyt venku 

 

16:00   uzavřena třída „Berušek“, přechod dětí do třídy „Motýlků“ 

 

16:30   ukončení provozu a uzavření MŠ 

 

 

 

3.5. Řízení mateřské školy 

 
Organizační řád školy vymezuje jasná pravidla a kompetence zaměstnancům (náplň 

práce). Velký důraz je kladen na týmovou práci a vzájemnou spolupráci a kooperaci všech 

zaměstnanců. Spolupracujeme také se zřizovatelem, ZŠ Kukleny, MŠ Plačice, se školskými 

poradenskými zařízeními i dalšími odborníky, organizacemi a rodiči. Tvorba ŠVP je 

výsledkem práce celého týmu. Různé evaluační nástroje nám pomáhají zdokonalovat náš 

vzdělávací program. Díky tomu je plánování školy funkční, vyuţívá zpětnou vazbu a analýzu 

předchozích činností.  

Vedoucí učitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně hodnotí úspěchy a 

motivuje zaměstnance ke kvalitně vykonávané práci. Snaţí se navodit příjemnou atmosféru na 

pracovišti, podporuje zaměstnance v jejich nápadech, ponechává jim dostatečný prostor pro 

realizaci, respektuje jejich názory, hledá kompromisy. 
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Ve škole je zaveden funkční informační systém. Důleţité informace jsou předány 

okamţitě, ostatní záleţitosti řešíme na provozních a pedagogických poradách konaných kaţdý 

měsíc, případně dle potřeby i častěji. 

 

Vnitřní informační systém je tvořen: 

- pedagogickými poradami 

- provozními poradami 

- informační nástěnkou 

 

Vnější informační systém je tvořen: 

- informační nástěnky pro rodiče 

- informační nástěnky pro veřejnost 

- webové stránky mateřské školy 

- facebook MŠ 

 

Z pohledu fungování mateřské školy je důleţité vnímat týmovou práci jako nezbytnou 

podmínku pro naplňování cílů RVP PV. 

 

 

Záměry a cíle: 

 Dbát na dostatečné předávání informací mezi zaměstnanci, ale i směrem 

k rodičům. 

 Vytvářet příjemné klima školy, vybudovat funkční spolupracující tým. 

 

 

3.6. Personální a pedagogické zajištění 

 
Všechny učitelky pracující v naší mateřské škole jsou plně kvalifikované, pracují jako 

tým na základě společně vytvořených podmínek a pravidel. Navzájem se respektují a sdílí 

mezi sebou své názory a zkušenosti. Učitelky se i nadále pravidelně vzdělávají 

prostřednictvím vzdělávacích programů Školského zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků Královehradeckého kraje, Národního institutu pro vzdělávání, 

samostudiem odborných časopisů a publikací, které jsou jim k dispozici také na pracovišti, ale 

jsou školeny také v oblasti bezpečnosti práce a první pomoci v případě potřeby. 

Ředitel školy další vzdělávání pedagogických pracovníků plně podporuje a sám jej 

doplňuje o další kurzy, které nás ještě více propojují s aktuálním směřováním Základní školy 

Kukleny. Témata vzdělávání se řídí aktuálními potřebami jednotlivých učitelek a směřováním 

školy.  

Pracovní doba je organizována tak, aby byla zajištěna optimální péče o děti. Dle 

moţností školy je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelek ve třídách 

v rozsahu alespoň dvou a půl hodiny denně. Učitelky pracují a jednají v souladu 

s pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Všichni 

zaměstnanci školy jednají profesionálně, pracují podle školního, organizačního a pracovního 

řádu mateřské školy. Dodrţují organizační reţim mateřské školy. 
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Záměry a cíle: 

 Umoţnit všem zaměstnancům v co nejvyšší moţné míře další vzdělávání, dle 

jejich potřeb. 

 Uplatňovat nabyté vědomosti a zkušenosti v pedagogické práci.  

 Vnímat týmovou práci jako nezbytnou podmínku pro naplnění cílů RVP a cílů 

MŠ Markova  

 Vést všechny pracovníky k uvědomění si myšlenky, ţe o tom jak se bude dítě cítit 

v MŠ, rozhodují vztahy všech, kteří se na vzdělávání dítěte podílejí. 

 

 

3.7. Spoluúčast s rodičů 
 

Mateřská škola se snaţí vybudovat si s rodiči dětí důvěrný vztah. Učitelky sledují 

potřeby jednotlivých dětí a snaţí se jim porozumět a vyhovět. Pravidelně informují rodiče o 

prospívání a pokrocích jejich dětí. Vzniklé situace konzultují s rodiči, jsou vţdy připraveny 

poskytnout radu a pomoc, dokáţí však rozlišit míru a nezasahují do ţivota a soukromí rodiny, 

neposkytují nevyţádané rady. Jednají s rodiči ohleduplně, nezneuţívají důvěrné informace, 

snaţí se odhadnout potřebu a míru informovanosti jednotlivých rodičů. 

Rodiče jsou vţdy dostatečně a s předstihem informování o dění v mateřské škole, i o 

pořádání mimořádných aktivit akcí. Aktivní účast rodičů při akcích školy je vítaná. Pravidelně 

proto pořádáme společná odpoledne pro rodiče s dětmi. V nemalé míře se rodiče podílejí na 

fungování školy formou sponzorských darů.  

Plánované akce jsou aktualizovány dle aktuálních moţností v průběhu školního roku. 

 

 

Záměry a cíle: 
 

 Hledat nové formy spolupráce s rodinou. 

 Vytvářet cestu důvěry a vzájemné spolupráce. 

 V případě zájmu nabídnout rodičům moţnost individuální konzultace o 

pokrocích dětí. 

 Organizování Dnů otevřených dveří a společných akcí. 

 

 

 

3.8. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami 
 

Vzdělávací program naší mateřské školy odpovídá individuálním speciálním 

vzdělávacím potřebám dětí, uspokojuje základní i speciální potřeby dítěte, vytváří optimální 

podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj a přirozené prostředí pro získávání 

ţivotních kompetencí. A proto se nebráníme myšlence integrace dětí se zdravotním 

postiţením do společnosti a inkluze - splynutí v jednu společnost, ve které se všichni 

vzájemně respektujeme. Jsme přesvědčeni, ţe školní docházka společně s dětmi se 

speciálními vzdělávacími potřebami dětem výrazně pomáhá v pěstování zdravého sebevědomí 

a začlenění se do společnosti. Učí děti umění souţití, bezproblémové přijímání lidi s nějakou 
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odlišností. Chceme všechny děti připravovat na to, aby byly schopny se aktivně vyrovnávat s 

přirozenou stávající ţivotní realitou. 

Uvědomujeme si, ţe zdárný průběh a celkový úspěch integrace dítěte se speciálními 

vzdělávacími potřebami je závislý na systematickém přístupu k dítěti a rodině i na spolupráci 

rodiny, školy a školského poradenského zařízení. Proto při vzdělávání dětí mateřská škola 

realizuje podpůrná opatření a v souladu s právními předpisy sniţuje počet dětí ve třídě, kde se 

vzdělává dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, zajišťuje asistenta pedagoga dle stupně 

přiznaného podpůrného opatření, dle potřeby materiálně dovybaví prostory školy na základě 

doporučení školského poradenského zařízení a pořídí potřebné pomůcky. 

Mateřská škola respektuje individuální vzdělávací plán a řídí se jím ve vzdělávání 

dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

 

Záměry a cíle: 
 

 Zaměřit se na včasnou diagnostiku dětí a navázání spolpráce s kompetentními 

odborníky. 

 Komunikovat s rodiči dětí o jejich specifikách, poradit, nasměrovat. 

 Respektovat doporučení v IVP. 

 Vést děti k pochopení, vzájemné toleranci a ochotě pomáhat. 

 

 

 

3.9. Podmínky vzdělávání dětí nadaných 
 

Nadání je vzácný dar, předpoklad, který, není-li rozvíjen, můţe přijít nazmar. Je to 

velká škoda pro jednotlivce i pro společnost. A proto chceme skončit s pověrou, ţe 

mimořádně nadané dítě se prosadí samo. 

Metodou včasné diagnostiky se snaţíme odhalit u dětí mimořádné schopnosti či 

nadání a rozvíjet jej formou rozmanité vzdělávací nabídky (encyklopedie z růţných oblastí, 

náročnější didaktické pomůcky podporující rozvoj logického myšlení apod.) Dáváme dětem 

prostor pro dostatečnou realizaci svých myšlenek, aktivně jim nasloucháme, dáváme jim 

moţnost, dojít ke správnému řešení, volíme různou náročnost činností, kterou přizpůsobujeme 

i pro dítě mimořádně nadané. 

Při vzdělávání nadaného dítěte budeme plně vyuţívat doporučení školského 

poradenského zařízení, naváţeme úzkou spolupráci s rodiči, poţádáme o pomoc školní 

psycholoţku, se kterou můţeme postup při rozvoji nadaného dítěte pravidelně konzultovat. 

  

 

 

Záměry a cíle: 

 Dbát na individuální potřeby kaţdého dítěte, poskytovat mu dostatek času, pocit 

jistoty, klidu a bezpečí. 

 Všímat si odlišností, včasnou a pravidelnou diagnostikou rozpoznat nadané dítě. 

 Respektovat doporučení ŠPZ, rozvíjet dítě v maximální moţné míře. 
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3.10. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 
 

Třídu, ve které se vzdělávají děti mladší 3 let, postupně dovybavujeme hračkami a 

didaktickými pomůckami určenými pro děti od dvou do tří let. Pro dítě vytváříme vzdělávací 

nabídku přizpůsobenou jeho věku, moţnostem, schopnostem a psychosociální zralosti. 

Respektujeme individuální potřebu odpočinku, dítě má volbu, zda se zapojí do skupinové 

činnosti, nebo se uchýlí ke klidové hře o samotě. V umývárně umístíme stupátka tak, aby dítě 

bezpečně dosáhlo na umyvadlo, mělo přístup k wc.  

V maximální moţné míře vyuţijeme souběţné působení nepedagogického pracovníka 

ve třídě s dětmi mladšími tří let. Respektujeme současnou legislativu a případně upravíme 

počty dětí ve třídě. 

 

 

Záměry a cíle: 

 Respektovat individuální potřeby dětí mladších tří let. 

 Umoţnit přirozený přechod do prostředí MŠ s dostatečnou adaptací. 

 Dbát na bezpečnost, dle provozních moţností upravit reţim dne. 
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4. Organizace vzdělávání 
 

Naše mateřská škola má dvě třídy s počtem 25 dětí. Ve třídě Berušek se vzdělávají 

zpravidla děti v rozmezí tří aţ čtyř let. Výjimku tvoří děti mladší tří let, které jsou zařazeny do 

této třídy. Ve třídě Motýlů se vzdělávají zpravidla dětí ve věku čtyři aţ šest let. Zde tvoří 

výjimku děti s odkladem školní docházky, které dosahují věku sedmi let.  

V obou třídách mateřské školy jsou uplatňovány metody a formy práce dle aktuálního 

sloţení dětí v souladu s jejich individuálními potřebami. Ve třídě Berušek je kladem větší 

důraz na adaptaci, začlenění se do kolektivu ostatních dětí, postupné osvojování pravidel, 

respektování autority, slušné vychování, zásady bezpečnosti při pohybu ve vnitřních i 

venkovních prostorách MŠ, při výletech mimo MŠ. Ve třídě Berušek vytváříme pro děti 

příjemné a klidné prostředí, které jim usnadní přechod z rodiny, dbáme na pravidelný reţim, 

na celkový rovnoměrný rozvoj osobnosti, podporujeme u dětí základní hygienické návyky a 

nadále je rozvíjíme, učíme děti samostatnosti a zdokonalujeme sebeobsluhu. 

Ve třídě Motýlů se zaměřujeme na upevňování získaných dovedností a zkušeností, 

prohlubování znalostí, poznávání nového, ještě více u dětí rozvíjíme samostatnost, touhu po 

poznání. Podporujeme fantazii dětí, necháváme je rozvíjet hry, pomáhat s nastavováním 

pravidel, učíme je samostatně řešit konfliktu, neshody a potíţe. Velký důraz klademe také na 

rozvoj dovedností potřebných pro vstup do první třídy a to především u dětí v posledním roce 

povinného předškolního vzdělávání. Úroveň činností a didaktických úkolů přizpůsobujeme 

věkovým a individuálním moţnostem dítěte, u kaţdého jedince můţeme stejnou činností 

sledovat jiný výstup. 

Děti jsou do tříd rozdělovány podle věku. Třídy jsou věkově částečně homogenní tak, 

jak to umoţňují podmínky školy. K přání rodičů je přihlédnuto, v případě zájmu společně 

konzultujeme pro a proti, výsledek je vţdy kompromisem. 

Souběţné působení učitelek je zajištěno v době pobytu dětí venku, v době oběda a 

přípravy na odpočinek.  

Zápis k předškolnímu vzdělávání do následujícího školního roku se koná v období od 

2. května do 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se 

zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.  

V případě individuálního vzdělávání je zákonný zástupce dítěte, které bude plnit 

povinnost předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání převáţnou část roku, 

povinen oznámit tuto skutečnost řediteli spádové mateřské školy. Oznámení je povinen učinit 

nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního 

vzdělávání dítěte. Plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního 

vzdělávání lze oznámit ředitelce školy i v průběhu školního roku. 

Oznámení musí obsahovat jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo 

trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo pobytu dítěte, období, ve kterém má být dítě 

individuálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání dítěte. 

Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichţ 

má být dítě vzděláváno dle ŠVP PV a dohodne se zákonným zástupcem dítěte způsob ověření 

(rozhovor, portfolio dítěte, formou didaktických her a pracovních listů) a stanoví termín 

ověření. Zákonný zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření. V případě, ţe 

zákonný zástupce nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ředitel 

mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte. Po ukončení individuálního vzdělávání 

nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat. 
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5. Charakteristika vzdělávacího programu 
 

5.1. Zaměření školy 

 
Motto: „Pojďte děti pojďte hned, objevíme celý svět.“ 

 
Školní vzdělávací program s názvem „Pojďte děti, pojďte hned, objevíme celý svět.“ 

je dlouhodobým plánem mateřské školy a nabízí dětem školní i mimoškolní činnosti a aktivity 

s účastí rodičů, blízké a široké veřejnosti. ŠVP vychází z RVP PV a nabízí kvalitní péči pro 

všechny děti, které docházejí do naší mateřské školy. Veškeré snaţení a práce všech 

zaměstnanců směřuje k tomu, aby děti byly v naší mateřské škole maximálně spokojené a 

šťastné. Respektujeme výchovu v rodinách a snaţíme se na ni navázat. Naše snaţení vychází 

z principů rodinné výchovy, českých tradic a environmentálního zaměření. Všem dětem 

docházejícím do mateřské školy je umoţněn rovný přístup ke vzdělávání. 

Hlavní myšlenkou ŠVP je návrat k tradicím, pěstování vztahu k přírodě a všemu 

ţivému a zdravý ţivotní styl. Snaţíme se o to, aby rodiče společně s dětmi na chvíli 

zapomněli na dnešní uspěchanou a hektickou dobu a společně si se svým dítětem či dětmi 

v mateřské škole pohráli a strávili tak příjemné chvíle beze spěchu. 

Snaţíme se podporovat rodinnou výchovu se všemi rodinnými tradicemi, 

s respektováním národních tradic a svátků naší země.  

Program vychází ze specifik předškolního vzdělávání, zahrnuje všechny oblasti 

vzdělávání předškolních dětí. Je rozpracován do třídních vzdělávacích programů, ty jsou dále 

rozpracovávány do integrovaných bloků a témat, která seznamují děti s realitou dnešního 

ţivota, realitou rodinného souţití, s okolím a prostředím, kde děti ţijí a vyrůstají, s českými 

tradicemi, se světem a ţivotem v něm.  

Při sestavování programu vycházíme z faktu, ţe jsme mateřská škola v okrajové části 

města. Máme moţnost procházek do polí a k zahrádkám, ale také máme na dosah centrum 

města – divadlo, sportoviště, památky a zajímavá místa ve městě apod. 

Naším cílem je vést děti k lásce, rodině, domovu, lásce k přírodě. Cílem je vytvořit u 

dětí základy zdravých ţivotních návyků, zdravého sebevědomí, samostatnosti a tvořivosti. 

Podstatné je vštěpovat dětem pravidla slušného chování, vést je k zodpovědnosti za své 

chování a k lidskosti. Velmi podstatná je podpora mezilidských vztahů, kamarádství, 

tolerance. Snaţíme se dětem zprostředkovat základy pro budoucí vzdělávání s ohledem na 

jejich individuální schopnosti a zvláštnosti. Vycházíme z přirozeného prostředí, ve kterém 

děti vyrůstají, z přirozeného prostředí skupiny vrstevníků s respektem na individuální potřeby 

a zájmy dětí a rodiny. 

 

 

5.2. Dlouhodobé cíle 
 
Rozvoj dítěte a jeho schopnosti učení 

Pro naplňování tohoto cíle je důleţité: 

 motivovat děti k aktivnímu poznávání, povzbuzovat chuť se učit, poznávat nové a 

objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe 

 rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí 

schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání 

 podporovat chápání okolního světa, podporovat dětskou radost z rozšiřujících se 

moţností do okolního světa a do dění zasahovat 
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 podporovat tělesný rozvoj, zdraví dítěte, osobní spokojenost a pohodu 

 systematicky rozvíjet řeč, komunikaci dítěte, schopnosti a dovednosti pro další rozvoj 

učení  

 přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet 

schopnosti dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnat se s nimi 

 

Osvojení si základů hodnot, na nichţ je zaloţena společnost 

Pro naplňování tohoto cíle je důleţité: 

 v rozsahu dětských moţností přispívat k předávání kulturních dědictví, hodnot, tradic, 

jazyka a poznání 

 rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a 

rozhodnutích 

 poskytovat dětem moţnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských 

práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita 

se slabými a ohroţenými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, 

ţivotem a ţivotním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi 

 vést děti k sociální soudrţnosti, připravovat je na ţivot v multikulturní společnosti, 

k tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit a měly porozumění pro jejich 

rozdílné hodnoty a pro vzájemné sbliţování 

 

Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí 

Pro naplňování tohoto cíle je důleţité: 

 rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, moţností a potřeb 

 vytvářet příleţitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry 

 vést děti k poznání, ţe můţe svou ţivotní situaci ovlivnit, ţe můţe jednat svobodně, ţe 

však za to, jak se rozhodne a co udělá, odpovídá 

 vést děti k zájmu podílet se na společenském ţivotě a činnostech ve škole i v rodině, 

na spolupráci a spoluodpovědnosti, akceptace a tolerance. 
 

 

5.3. Metody a formy vzdělávání 
 

Vzdělávání v naší mateřské škole je zaloţeno na principu diferenciaci vzdělávací 

nabídky, která respektuje individuální potřeby a zájmy jednotlivých dětí a je zaloţena na 

aktivní účasti dítěte. Upřednostňujeme přirozenost, získávání informací formou nezávazné 

dětské hry, proţitku, které si děti volí na základě vlastního zájmu. Tím dochází ke střídání 

spontánních a řízených činností, které jsou navzájem provázány.  

Při předškolním vzdělávání upřednostňujeme proţitkové a kooperativní učení hrou a 

činnostmi dětí, dáváme dostatečný prostor rozvoji dětské fantazie, podporujeme situační učení 

na základě situací, které dětem srozumitelně poskytují ukázky ţivotních souvislostí. 

Vyuţíváme spontánní učení sociální učení zaloţené na principu nápodoby. Vhodnou formou 

je také didakticky zacílená činnost, která je pedagogem přímo nebo nepřímo motivovaná a 

můţe probíhat jak individuálně, tak ve skupinách. 

Vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků, které nabízejí dítěti vzdělávací 

obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Obsah bloků vychází ze ţivota dítěte 

tak, aby pro něj bylo co nejsnadnější nabyté vědomosti aktivně zapojit do svého ţivota. 
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5.4. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a 

dětí nadaných 
 

Mateřská škola realizuje podpůrná opatření pro děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami v souladu s §16 Školského zákona. Podpůrná opatření jsou podle organizační, 

finanční a materiální náročnosti členěna do 5 stupňů. Podpůrné opatření 1. stupně realizuje 

mateřská škola i bez doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ), na základě plánu 

pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření 2. – 5. stupně realizuje pouze s doporučením 

ŠPZ. 

Naplňování rámcových cílů a záměrů mateřské škola přizpůsobuje tak, aby maximálně 

vyhovovaly všem dětem. Učitelky se snaţí o vytvoření optimálních podmínek k rozvoji 

osobnosti dítěte se speciálními potřebami, jeho učení, komunikace s ostatními, aby dosáhlo co 

nejvyšší samostatnosti. Při vzdělávání mají učitelky na mysli, ţe jednotlivé děti se ve svých 

individuálních vzdělávacích moţnostech a potřebách liší. Cílem je vyuţití vzdělávacího 

potenciálu kaţdého dítěte s ohledem na jeho moţnosti a schopnosti, se zahrnutím podpůrných 

opatření (opatření 1. stupně stanovuje mateřská škola, od 2. stupně jsou stanovená ŠPZ po 

projednání s mateřskou školou a zákonným zástupcem dítěte). 

Závazný rámec a organizační zabezpečení vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými 

 opatřeními 1. stupně je školou zpracovaný Plán pedagogické podpory (PLPP) a pro děti od 2. 

stupně podpory je školou zpracovaný v případě doporučení ŠPZ Individuální vzdělávací plán 

(IVP). V průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných 

pedagogičtí i ostatní pracovníci, kteří se podílejí na péči o ně a jejich vzdělávání, volí vhodné 

metody a prostředky, které jsou v souladu s přiznanými podpůrnými opatřeními, uplatňují 

vysoce profesionální postoj a přístup k dítěti. Všichni zaměstnanci školy vytvářejí příjemnou 

atmosféru, ve které se děti cítí dobře a rodiče se na zaměstnance školy obracejí s důvěrou. 

V případě potřeby učitelky spolupracují se školním psychologem a vyuţívají sluţeb 

školských pedagogických zařízení. 

V případě vzdělávání dětí nadaných se mateřská škola snaţí podchytit mimořádné 

schopnosti ještě v předškolním věku, aby mohlo být dítě dále individuálně rozvíjeno. Vše 

konzultuje s rodiči a doporučí jim konzultaci v pedagogicko-psychologické poradně, která dle 

potřeby poskytne škole potřebné podklady i metodickou pomoc. 

PLPP zpracovává mateřská škola na základě průběţného pozorování a diagnostiky dětí 

v případě, ţe nepostačuje samotné zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb dítěte a 

navrhuje podpůrná opatření 1. stupně podpory. Obsahuje popis obtíţí dítěte, stanovení cílů 

podpory a způsob vyhodnocování a naplňování plánu. Nejpozději po 3 měsících od zahájení 

poskytování se PLPP se vyhodnocuje.  Pokud je zjištěno, ţe opatření nestačí a u dítěte 

nenastalo očekávané zlepšení, učitelky oznámí tuto skutečnost ředitelce školy, která vše 

projedná se zákonným zástupcem dítěte, který kontaktuje ŠPZ. Škola poskytne ŠPZ zprávu o 

jiţ poskytnuté pedagogické podpoře, ve které uvede, jaká podpůrná opatření byla realizována 

a jak byla vyhodnocena. ŠPZ provede diagnostiku dítěte, a na jejím základě stanoví, zda je v 

kompetenci školy pokračovat v podpůrném opatření 1. stupně, nebo zda jsou speciální 

potřeby dítěte natolik závaţné, ţe je třeba vyuţít podpůrná opatření vyššího stupně podpory. 

Pokud ŠPZ přizná dítěti podpůrná opatření 2. - 5. stupně jsou školou dítěti poskytována, vţdy 

však s předchozím písemným informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte. 

IVP zpracovává mateřská škola v případě doporučení ŠPZ s ţádosti zákonného 

zástupce dítěte pro dítě od 2. stupně podpůrných opatření. IVP je zpracováván bez odkladu, 

nejpozději do 1 měsíce po obdrţení doporučení a ţádosti zákonného zástupce dítěte. IVP 

vypracovávají učitelky, za jeho vypracování zodpovídá ředitelka školy. Obsahuje údaje o 

skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. IVP 

vyhodnocuje ŠPZ ve spolupráci se školou. 
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5.5. Vzdělávání dětí od dvou do tří let 

 
Dítě ve věku od dvou do tří let má některé potřeby jiné nebo intenzivnější neţ děti 

starší. Potřebuje stálý pravidelný denní reţim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu 

bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče a srozumitelná 

pravidla. 

Prioritou je zajistit dětem při vzdělávání v naší mateřské škole podnětné prostředí, ve 

kterém se budou cítit jistě a bezpečně. Z tohoto důvodu se učitelky snaţí o velmi úzkou 

spolupráci s rodinou dítěte. Dítěti zajistíme pravidelný reţim, který v rámci provozních 

moţností přizpůsobíme potřebám dítěte (potřeba aktivního pohybu i odpočinku), dbáme na to, 

aby nebylo přetěţováno. Mateřská škola zajistí dostatečné mnoţství didaktických hraček a 

pomůcek odpovídajících potřebám dítěte mladšího tří let. Dítě má dostatečný prostor pro 

experimentaci a učení zkušeností, zároveň však dbáme o jeho bezpečnost. Všechny děti 

vedeme v co nejvyšší moţné míře k osamostatňování v oblasti sebeobsluhy. 
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6. Vzdělávací obsah ŠVP 
 

Náš školní vzdělávací program je dokument, který se stále vyvíjí, který úzce souvisí 

s postupným získáváním nových zkušeností, poznatků, tedy se stálým sebevzděláváním 

pedagogů, postupnými změnami podmínek, které jej ovlivňují. 

Program vychází z RVP PV. Vzdělávací obsah vychází z pěti oblastí RVP PV: 

- Dítě a jeho tělo 

- Dítě a jeho psychika 

- Dítě a ten druhý  

- Dítě a společnost 

- Dítě a svět 

Je sestaven tak, aby respektoval hlavní rámcové cíle předškolního vzdělávání a 

směřuje k vytváření základů klíčových kompetencí, které tvoří základ vzdělávání a jsou 

zastoupeny ve všech integrovaných blocích. Jedná se o: 

- Kompetence k učení 

- Kompetence k řešení problémů 

- Kompetence komunikativní 

- Kompetence sociální a personální 

- Kompetence činnostní a občanské 

ŠVP vyuţívá situační učení, zaloţené na praktických ukázkách, aktivitách a 

činnostech, předpokládá aktivní účast rodičů i další širší veřejnosti.  

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

škole vyskytnou, vyváţeným poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu 

představují didakticky zacílené činnosti, při kterých učitelka s dětmi naplňuje konkrétní 

vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení vychází z aktivní účasti 

dítěte, zaloţené na smyslovém vnímání, proţitkovém a interaktivním učení, zpravidla ve 

skupinách a individuálně.  

ŠVP je rozpracován do integrovaných bloků a témat, která seznamují děti s realitou 

ţivota, s přirozenou ţivotní logikou a které vycházejí z rodinné výchovy. Integrované bloky 

jsou společné pro celou školu. Při realizaci programu mají učitelky moţnost volby, mají 

prostor pro tvořivost a kreativitu. Program zůstává stále otevřený, flexibilní, dostatečně volný 

s prostorem pro aktuální situace, pro aktivní vstup dětí, pro tvořivost učitelky. V našem 

programu se snaţíme o zajištění všech specifik předškolního vzdělávání.  

Vzdělávací nabídka je konkretizována na úrovni třídních vzdělávacích programů, které 

vycházejí ze školního vzdělávacího programu. Učitelky přizpůsobují nabízený vzdělávací 

obsah, aktivity i činnosti tak, aby co nejlépe přispívaly k vytváření základů klíčových 

kompetencí. Očekávané výstupy, činnosti i organizaci vzdělávání volí dle specifik dětí. A 

jejich individuálních schopností. Pořadí integrovaných bloků přirozeně vyplývá z dění kolem 

nás. Obsah vzdělání je rozpracován do pěti hlavních integrovaných bloků. Kaţdý z bloků 

obsahuje přehled tematických celků. Tematické celky v integrovaných blocích nemají přesné 

časové vymezení, určují si je samy učitelky na základě aktuální potřeby. Mohou je také 

v průběhu roku dle potřeby aktualizovat a doplňovat.  

Seznam integrovaných bloků: 

- S kamarády je nám prima 

- Barevné podzimní čarování 

- Sněhové království 

- Jak se rodí jaro 

- Co uţ umím 
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Myšlenková mapa ŠVP – integrované bloky: 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Sněhové 

království 

 

1.S kamarády 

je nám prima 

POJĎTE DĚTI, 

POJĎTE 

HNED, OBJEVÍME 

CELÝ 

SVĚT... 

 

2.Barevné 

podzimní 

čarování 

 

5.Co uţ umím 

 

4.Jak se rodí 

jaro 
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I. INTEGROVANÝ BLOK 

 

S KAMARÁDY JE NÁM PRIMA 
 

Tento blok se věnuje především adaptaci dětí na prostředí mateřské školy. Budeme se 

navzájem poznávat mezi sebou, s rodiči dětí, s  novými kamarády, s jejich jmény, jmény 

pedagogů a ostatních pracovníků školy. Seznámíme se s prostory školy, prostory a místy pro 

uloţení hraček, se školní zahradou, jídelnou, kuchyní, šatnami, navštívíme třídu kamarádů. 

Prostřednictvím příběhů si společně s dětmi vyvodíme pravidla třídy – „ručičkové, 

noţičkové, ouškové, pusinkové a srdíčkové“, která budeme upevňovat v průběhu všech 

integrovaných bloků. Děti vedeme k tomu, aby pro ně byla pravidla samozřejmostí, aby se na 

jejich tvorbě mohly podílet a jejich obsah byl srozumitelný. 

Tematické celky jsou většinou týdenní, projekty probíhají jednorázově i dlouhodobě 

s ohledem na znalosti dětí, vycházející ze zájmu dětí, jejich zkušeností, záţitků, změn 

v přírodě, akcí školy a dle situace. 

  

Tematické celky: 

 

Vítej, vítej, Motýlku 

Ať je nám tu spolu hezky 

Naše školka, školička, chodí do ní kluk i holčička 

Září – na léto jde stáří 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

 

- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností  
-  uvědomění si vlastního těla  

- vytváření zdravých ţivotních návyků a postojů jako základů zdravého ţivotního stylu (ml. 

děti) 

- osvojení si poznatků a dovedností důleţitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i 

pohody prostředí (st. děti) 
-  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  

- 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 

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, 

porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, 

vyjadřování) 
- rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu  

-  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)  

- rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)  

-  posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)  

-  získání relativní citové samostatnosti  

- rozvoj schopnosti sebeovládání  

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

identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 
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- seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému (ml. děti) 

- osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důleţitých pro navazování  

a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem (st. děti) 
- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské 

herní skupině apod.)  

- rozvoj kooperativních dovedností 

- poznávání pravidel společenského souţití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 

sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace 

obvyklým v tomto prostředí 
- rozvoj schopnosti ţít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináleţet k 

tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v 

tomto společenství uznávané  

- 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 
-  vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

-  rozvoj společenského i estetického vkusu  

- seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě ţije, a vytváření pozitivního vztahu k 

němu 

 

 

Konkrétní cíle: 

 

- vytvořit prostředí, ve kterém se děti cítí bezpečně, ubezpečit děti, ţe my i rodiče máme 

společný zájem na tom, aby se jim v MŠ líbilo a byly tu spokojené 

- najít formu komunikace s rodiči, umoţnit jim vstup do třídy, ptát se na jejich názory, 

domlouvat se s nimi 

- individuálně přistupovat ke kaţdému dítěti, věnovat mu soustředěnou pozornost, dát mu 

najevo, ţe rozumím jeho emocím (pozitivní i negativní), pocitům a respektuji je 

- dát dětem jasně najevo, co povaţujeme za vhodné a co za nevhodné chování 

prostřednictví efektivní komunikace 

- komunikovat s dětmi především v úrovni jejich očí 

- učit děti porozumět pokynům pedagoga např.: ztišit se, naslouchat, seřadit se, … 

- vzorem učit děti řešit vzniklé situace, vyjádřit své pocity např.: „bouch jsi mě a to bolí“, 

svá přání např.: „ vzal jsi mi hračku, chci, abys mi ji vrátil“ 

- nabízet dětem dostatečný výběr materiálů k tvořivým a výtvarným hrám 

- vytvářet prostor a příleţitosti k tvoření a experimentování, samostatnému rozhodování, 

dávat na výběr a respektovat volbu dítěte, dodávat odvahu 

- všímat si vyjadřovacích dovednosti a výslovnosti dětí 

- být dětem gramaticky správným řečovým vzorem 

- zjistit pěveckou úroveň třídy, učit děti nepřetěţovat hlasivky 

- zmapovat znalosti a schopnosti rozlišovat barvy  

- učit děti samostatnosti při sebeobsluţných činnostech, nebát se poţádat o pomoc 

kamaráda, pedagoga 
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Očekávané výstupy: 

 

- Zachovávat správné drţení těla.  

- Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běţné způsoby pohybu 

v různém prostředí. 

- Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku 

- Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní 

návyky 

- Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

- Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů  

- Záměrně se soustředit a udrţet pozornost 

- Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)  

- Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně. 

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

- Ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, se snaţit ovládat svoje city a 

přizpůsobovat jim své chování 

- Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost i její dokončení 

- Navazovat kontakty s dospělým  

- Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem 

- Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a 

respektovat je. 

- Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i 

s dětmi 

- Pochopit, ţe kaţdý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svoji roli, 

podle které je třeba se chovat. 

- Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné 

vlastnosti, schopnosti a dovednosti. 

- Pochopit, ţe kaţdý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svoji roli, 

podle které je třeba se chovat. 

- Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné 

vlastnosti, schopnosti a dovednosti. 

- Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v ţivotě tohoto prostředí. 

 

Konkrétní výstupy: 

 

- znát své jméno, popř. příjmení, zapamatovat si jména kamarádů a pedagogů 

- začlenit se mezi vrstevníky, do třídy Motýlů, komunikovat s ostatními 

- postupně se zapojit do společných činností, účastnit se aktivit 

- seznámit se s prostory MŠ a postupně se v nich orientovat 

- získávat pocit bezpečí a jistoty z poznaného prostředí 

- znát svou značku, své místo u stolečků, v šatně,… 

- získat povědomí o hracích koutcích, učit se ukládat věci na své místo 

- osvojovat si věku přiměřené dovednosti sebeobsluhy, osobní hygieny a stolování 

- rozvíjet základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci 

- rozšiřovat slovní zásobu pojmenováváním nových předmětů a jevů 

- seznamovat se s písněmi, říkadly, rytmizovat 

- všímat si změn a dění ve svém nejbliţším okolí 
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Vzdělávací nabídka: 

 

- činnosti zajišťující spokojenost a radost 

- činnosti vyvolávající veselí a pohodu 

- spontánní hra, volná hra a experimenty s materiálem a rozmanitými předměty 

- vyprávění záţitků z prázdnin a jejich výtvarné ztvárnění, hry na prázdniny 

- činnosti a námětové hry v kruhu, s míčem 

- situační hry s maňásky pro vyvození pravidel 

- návštěva prostor MŠ a třídy Berušek  

- pozvání ostatních kamarádů do třídy Motýlů  

- pohybové hry, hry na signál  

- zvukové hádanky, zpěv známých písní, nácvik nových, říkadla 

- poslech čtených pohádek a příběhů 

- pojmenovávat předměty ve svém okolí a popisovat obrázky, popř. děj 

- hry na zahradě MŠ, hry v pískovišti 

- procházky do okolí MŠ 
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II. INTEGROVANÝ BLOK 

 

BAREVNÉ PODZIMNÍ ČAROVÁNÍ 
 

Tento blok je věnován hlavně podzimnímu období. Budeme pokračovat v upevňování 

a respektování společně dohodnutých pravidel. Při pobytu venku si všímáme a popisujeme 

změny, které se odehrávají v našem nejbliţším okolí. Zaměříme se na experimenty 

s přírodninami, vyuţijeme barevnosti podzimu k tvoření. Seznámíme se s názvy plodů stromů 

a keřů na zahradě i v lese, u některých si vyzkoušíme, jak chutnají, voní, jaké jsou na dotek. 

Zaměříme se na pozorování toho, jak se příroda a její obyvatelé chystají na zimní období 

např.: odlet ptáků do teplých krajin, ukládání zvířat k zimnímu spánku apod. Odpovědi na 

vyvstalé otázky najdeme za pomoci dětských knih a časopisů.  

Seznámíme se s okolím mateřské školy, významnými budovami – Základní škola 

Kukleny. Podíváme se, kde bydlí naši kamarádi, čímţ si zlepšíme orientaci v blízkosti školy. 

Připomeneme si lidové tradice, podzimní svátky, vyuţijeme větrného počasí k 

pouštění draků na nedalekém poli. 

 Pojmenujeme si druhy počasí jako je vítr, déšť, mlha, jinovatka a budeme vyhlíţet 

první sněhové vločky. Seznámíme se s částmi lidského těla a orgány, naučíme se rozlišovat, 

co je pro naše tělo prospěšné a co naopak naše zdraví ohroţuje.  

Vydáme se na výpravu za pohádkou, zaměříme se na rozvoj fantazie, tvořivost a 

radost z her.  

 

Tematické celky: 

 

Tady jsem doma, tady je prima 

Třesu, třesu ovocným stromem 

Zeleninu znám, do bříška ji dám 

Barvy padajícího listí 

Vlaštovičko leť, uţ je na tě čas 

Bramborové strašidýlko 

Co umí vítr a déšť 

Vyletěl si pyšný drak, vyletěl si do oblak 

Pohádkový svět 

Co děláme celý den 

Moje tělo, cvičit chtělo 

Tajemství lesa 

Stromy umí mluvit 

Příroda usíná 

Uspávání broučků 

 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

 

- 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 
- rozvoj a uţívání všech smyslů  

- rozvoj fyzické i psychické zdatnosti  

- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností  

- osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě  
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- osvojení si 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) 

- rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 

- vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj 

zájmu o učení 

- rozvoj poznatků, schopností a dovedností umoţňujících pocity, získané dojmy a proţitky 

vyjádřit 

- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

- rozvoj společenského i estetického vkusu 

- vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

- rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

- pochopení, ţe změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale 

také poškozovat a ničit 

 

 

Konkrétní cíle: 

 

- podporovat chuť učit se novému 

- vyuţívat k poznávání všechny smysly 

- rozvíjet kritické myšlení a umět posoudit, co je špatně 

- vyuţívat principu názornosti 

- provést počáteční diagnostiku dítěte – záznamový arch 

- vytvářet bezpečné, přátelské prostředí MŠ, pocit sounáleţitosti - jsem 

Motýlkem/Beruškou 

- učit děti sociální roli, být vzorem - poţádat, poděkovat, pozdravit, rozloučit se 

- rozvíjet prosociální chování, vytvářet přátelské prostředí, podporovat kamarádství, vést 

starší děti k pomoci mladším 

- upevňovat sebeobsluţné dovednosti (při oblékání, stolování, hygieně) 

- rozvíjet schopnosti spolupracovat ve společenství ostatních dětí, sdílet radost, střídat se o 

hračku, půjčovat si ji 

- pomáhat dětem zvládat případnou nejistotu a dodávat odvahu, podporovat samostatnost 

- ověřit si, zda děti dostatečně rozumí mluvenému slovu, rozdíl mezi ano a ne 

- dávat příleţitosti k rozvoji mluveného a výtvarného projevu 

- klást otázky a hledat na ně odpovědi 

- rozvíjet předčtenářské dovednosti, učit se zacházet s knihou, časopisem 

- rozšiřovat slovní zásobu, pojmenovávat předměty, vytvářet zdrobněliny 

- rozvíjet předmatematickou gramotnost 

- zdokonalovat a dávat příleţitosti k rozvoji jemné motoriky 

- seznámit se a dbát na bezpečné zacházení s výtvarným materiálem a pomůckami 

- zjišťovat lateralitu, dbát na správný úchop výtvarného materiálu, příboru při stolování 

- nabízet lokomoční a nelokomoční hry pro rozvoj koordinace pohybů a hrubé motoriky 

- zařazovat protahovací, relaxační cvičení 

- zaměřit se na motoriku mluvidel, artikulační a dechová cvičení 

- zpřesňovat sluchové vnímání (čtený text, zvukové hádanky) 

- zvyšovat nároky na rytmizaci, zpěv, přednes, seznamovat se a učit se písničky, říkadla, 

básničky 

- rozvíjet úctu k ţivotu ve všech jeho formách 

- rozvíjet sounáleţitost s ţivou a neţivou přírodou 

- probouzet v dětech potřebu pobývat v přírodě, vytvářet si k ní pozitivní vztah. 
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- podporovat u dětí vnímaní, ţe svět přírody má svůj řád, ţe je rozmanitý a pozoruhodný, 

nekonečně pestrý a různorodý 

- učit děti pečovat o okolní prostředí, starat se o rostliny, chránit přírodu v okolí, nakládat 

vhodným způsobem s odpadky 

 

 

Očekávané výstupy: 

 

- Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla. 

- Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku. 

- Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní 

návyky 

- Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno. 

- Vědomě vyuţívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, 

změněného, chybějícího)  

- Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení. 

- Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických)  

- Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci 

- Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy. 

- Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle 

potřeby je vyuţívat. 

- Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně 

- Nalézat nová řešení nebo alternativní k běţným. 

- Uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině. 

- Ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, se snaţit ovládat svoje city a 

přizpůsobovat jim své chování. 

- Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost i její dokončení. 

- Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové proţitky.  

- Navazovat kontakty s dospělým.   

- Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem. 

- Spolupracovat s ostatními. 

- Uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i 

s dětmi 

- Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné 

vlastnosti, schopnosti a dovednosti. 

- Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 

výtvarných činností, dovedností a technik. 

- Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v ţivotě tohoto prostředí  

- Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně 

smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a vyuţitelné pro další učení a 

ţivotní praxi 

- Všímat si změn a dění v nejbliţším okolí 

- Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou 

poškozovat. 
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 Konkrétní očekávané výstupy: 

 

- znát své jméno, příjmení, název obce, ve které bydlím, popřípadě svou adresu 

- pojmenovat některé druhy ovoce a zeleniny, poznávat všemi smysly, vědět o jejich 

významu pro zdraví člověka 

- seznámit se s názvy nářadí pouţívaných při práci na zahradě a na poli 

- rozšiřovat poznatky o ţivé přírodě, seznámit se s některými druhy ptáků, s pojmem 

„stěhovavý pták“ - poznávat a pojmenovávat ptactvo (v přírodě, encyklopediích, 

obrazových materiálech), které druhy odlétají do teplých krajin a které přezimují  

- osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dětem blízké, pro ně 

smysluplné, přirozené, pochopitelné a vyuţitelné pro další učení a ţivotní praxi 

-  rozlišovat listnaté a jehličnaté stromy 

- experimentovat s barvami, přírodninami 

- seznamovat se s pranostikami, proţívat lidové tradice 

- pozorovat a pojmenovávat počasí typické pro podzimní období 

- uvědomit si a umět pojmenovat části svého těla, některé orgány popř. funkce 

- seznámit se s časovou posloupností, částmi dne, činnostmi, dny v týdnu 

-  vymýšlet, rozvíjet a obohacovat hru 

- umět vyjádřit své záţitky a zkušenosti 

- při rozhovorech a diskusích respektovat druhého, umět vyslechnout ostatní kamarády 

- respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem (s ohledem na situaci a 

podmínky) 

- rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání; 

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

- k mladšímu, slabšímu, či postiţenému dítěti se chovat citlivě a ohleduplně (neposmívat se 

mu, pomáhat mu, chránit ho) 

- respektovat rozdílné schopnosti a dovednosti 

 

 

Vzdělávací nabídka: 

 

- spontánní hry, volná hra, činnosti zajišťující spokojenost a radost 

- předkládat vhodný vzor řešení situace např.: „ bouchl jsi mě a mě to bolí - nedělej mi to“ 

- společně hledat řešení situací „ …co budeš dělat?“ 

- klást otázky a nechat děti vymýšlet odpovědi 

- poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů – vyprávění toho, co dítě slyšelo 

- námětové hry - experimenty se stavebnicemi a předměty 

- dostatečný pobyt venku, pobyt a hry na zahrádkách MŠ 

- procházky do okolí obce - pole, louka 

- všímat si a popisovat změny probíhající v našem nejbliţším okolí - léto, podzim; 

pozorovat ptáky - odlet, rozlišovat stromy podle listu, sledovat práci na poli u MŠ 

- pracovat s knihou, dětskou encyklopedií, časopisem 

- všímat si barevnosti podzimu – vyuţít ve výtvarných hrách 

- experimentovat s přírodninami  - sbírat, poznávat, pojmenovávat, třídit, počítat a 

porovnávat plody stromů, keřů ze zahrady a lesa 

- prohlíţet, ochutnávat, vonět, dotýkat se, naslouchat 

- dramaticky ztvárnit postavu příběhu, pohádky 

- navštívit významné budovy – základní škola, kostel, ukázat si, kde bydlí naši kamarádi,  

- vyprávět si o lidových tradicích, zvycích, pranostikách 

- všímat si počasí, pojmenovávat děje - vítr, déšť, mlha, jinovatka, sníh 

- jmenovat části lidského těla a orgány, popřípadě funkci 

- výtvarně pojednat lidskou postavu 
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- vyvozovat a rozlišovat pro naše tělo prospěšné a naopak 

- pojmenovávat části dne a přiřazovat činnosti – denní kalendář 

- hrát si s vlastnoručně vyrobenými draky, probouzet fantazii, tvořit, mít radost z her 

- třídit, určovat více, méně, stejně, počet, číselnou řadu – počítat schody 

- mačkat, trhat, stříhat, lepit, skládat z papíru, modelovat z modelovací hmoty 

- vytvářet „opičí dráhy“ s variabilitou překáţek 

- dopřát dětem dostatek volného pohybu a spontánních her při pobytu na zahradě MŠ, 

vyuţívat environmentální prvky na zahradě k tvořivým hrám s přírodninami a utváření 

pozitivního vztahu k přírodě 
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III. INTEGROVANÝ BLOK 
 

SNĚHOVÉ KRÁLOVSTVÍ 
 

Společně si uţijeme zimního období, počasí, radovánek se sněhem. Budeme sledovat 

změny, které se dějí v našem nejbliţším okolí. Přivítáme Čerta a Mikuláše, vyzkoušíme si 

některé vánoční tradice, společně si vyzdobíme naši třídu, školku, upečeme vánoční cukroví a 

proţijeme sváteční atmosféru při společném setkání s rodiči. Zazpíváme si vánoční koledy u 

vánočního stromu, zaţijeme pocity překvapení, obdarování a dostávání. A po Novém roce se 

opět sejdeme ve školce plni záţitků. 

Budeme vyprávět své záţitky, rozlišovat dobro a zlo prostřednictvím pohádkových 

příběhů, které zdramatizujeme.  Naučíme se hledat odpovědi na kladené otázky a řešit vzniklé 

situace. 

Seznámíme se s druhy lesních zvířat, s pojmem zimní spánek. Zavěsíme vyrobená 

krmítka a budeme pozorovat ptáčky při krmení. Zaměříme se na vnímání svého okolí všemi 

smysly, budeme poznávat hmatem, ochutnávat, čichat, soustředěně naslouchat a záměrně 

pozorovat. 

Zopakujeme si poznatky o lidském těle, vysvětlíme si pojem bacily, nemoc, vitamíny. 

Usušíme různé druhy ovoce a budeme zdravě mlsat. Vyzkoušíme si chovat se citlivě 

k nemocnému kamarádovi.  

Seznámíme se s tradicí Masopustu, vyrobíme si masopustní a karnevalové masky, 

budeme tancovat a zpívat a hrát na hudební nástroje. Vyuţijeme příleţitostí k zimnímu 

sportování, uţijeme si radost a veselí při společných hrách na sněhu. Seznámíme se 

s ostatními druhy zimních sportů a vybavením. Nezapomeneme, ţe zima můţe být i 

nebezpečná. Budeme dělat pokusy se sněhem, pozorovat vločky, mrazivé kresby a tvořit. 

Prohlédneme si glóbus, budeme hledat pevniny, hory, moře a hlubiny. Vytvoříme si naši 

„planetu snů“, budeme si vyprávět, co bychom na ni chtěli nebo nechtěli mít a proč. 

 

Tematické celky: 

 

Přijde k nám čert s Mikulášem 

Doma všechno krásně voní 

Těšíme se na Jeţíška 

My tři králové jdeme k Vám 

Z pohádky do pohádky 

Co zvířátka v zimě 

Vnímáme všemi smysly 

Vlezli, na mě bacili, musím leţet v posteli 

Masopustní veselí 

Zimní sporty 

Po stopách Sněhové královny 

Ţe je země kulatá, vědí uţ i prťata 

 

 

Dílčí vzdělávací cíle: 

 

- osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě 

- rozvoj a uţívání všech smyslů 
- rozvoj fyzické i psychické zdatnosti  

- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností  

- osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě  

- vytváření zdravých ţivotních návyků a postojů jako základů zdravého ţivotního stylu  
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- rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 
- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, 

porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)  

- 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)  

- 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  

- rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)  

- posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)  

- posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) 

- získání relativní citové samostatnosti  
- rozvoj schopnosti sebeovládání  

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

- rozvoj poznatků, schopností a dovedností umoţňujících pocity, získané dojmy a proţitky vyjádřit 

- vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, 

přizpůsobivosti, apod.) - (st. děti) 

- rozvoj kooperativních dovedností (ml. Děti) 
- rozvoj kooperativních dovedností  

- 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 
- vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách  

- rozvoj společenského i estetického vkusu  

- 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 

- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich 

rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách  

- pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také 
poškozovat a ničit 

- osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči 

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

nebezpečnými vlivy  
- rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

 

 

Konkrétní cíle: 

 

- být příkladem svým empatickým chováním vůči dětem, rodičům, ostatním lidem 

- pouţívat efektivní způsoby komunikace 

- respektovat právo na negativní emoce, být vzorem v jejich zvládání 

- vyprávět dětem záţitky, podněcovat je tím k vyprávění vlastních 

- nezpochybňovat fantazijní představy dětí, přijímat je jako hru, pokud nejsou pro dítě 

nebezpečné 

- vytvářet situace, ve kterých se děti musí vzájemně domlouvat, spolupracovat, svým 

rozhodnutím ovlivňovat situace, klást pomocné otázky např.: „Půjdeme dnes bobovat 

nebo stavět sněhuláka? Zvládnete se spolu domluvit? Jak to uděláme?“ 

- umoţnit dostatek prostoru pro tvořivost a spolupráci při výtvarných, dramatických a 

pohybových hrách a činnostech 

- zadávat činnosti do skupin, dvojic 

- upevňovat sebeobsluţné dovednosti, slušné chování 

- pokračovat v artikulačních a dechových cvičeních 
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- prohlubovat pěvecké a muzikantské dovednosti 

- vytvořit podmínky pro dostatečný volný pohyb a rušivější hry jako kompenzaci méně 

spontánního pohybu při pobytu venku vlivem chladného počasí 

- spoluvytvářet sváteční vánoční atmosféru klidu, pohody a očekávání 

- seznamovat děti vhodnou formou s lidovými tradicemi 

- rozvíjet estetický vkus, vyvarovat se podbízivému kýči 

- nestrašit děti, pomáhat jim překonávat stresové situace 

- působit na rodiče, aby nevyuţívali Mikuláše k řešení výchovných problémů 

 

 

Očekávané výstupy: 

 

- Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 

- Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku 

- Zacházet s běţnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály 

- Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní 

návyky 

- Pojmenovat části těla a některé orgány, znát základní pojmy uţívané ve spojení se 

zdravím, pohybem a sportem. 

- Rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí. 

- Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivního pohybu a zdravé výţivy . 

- Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně 

zformulovaných větách. 

- Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat Vědomě vyuţívat všech 

smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího) .  

- Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit. 

- Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) 

- Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci. 

- Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy. 

- Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle 

potřeby je vyuţívat. 

- Projevovat zájem o kníţky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film. 

- Vyjádřit svůj souhlas, umět říci ne v konkrétní situaci.  

- Uvědomovat si svoje moţnosti a limity. 

- Proţívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snaţit se ovládat své afektivní chování.  

- Navazovat kontakty s dospělým.   

- Spolupracovat s ostatními. 

- Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat 

a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou.   

- Respektovat potřeby jiného dítěte. 

- 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  

- Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné 

vlastnosti, schopnosti a dovednosti. 

- Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 

výtvarných činností, dovedností a technik 

- 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. 

- Všímat si změn a dění v nejbliţším okolí. 
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- Mít povědomí o významu ţivotního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, 

uvědomovat si, ţe způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i ţivotní 

prostředí. 

 

 

 Konkrétní výstupy: 

- seznámit se s tradicemi Adventu, Silvestru, Nového roku, Tří králů, Masopustu 

- uvědomit si význam svátků pro soudrţnost rodiny, národní tradice 

- seznámit se surovinami na pečení a jejich původem, vlastnostmi 

- probouzet emoce, empatii k druhým 

- upozornit na existenci osamělých lidí, domovů pro seniory, děti v nemocnicích 

- rozvíjet schopnosti udrţovat pořádek 

- seznamovat se s klasickými českými pohádkami, jejich postavami 

- rozlišovat dobro a zlo, kladné a záporné postavy a jejich činy 

- seznamovat se s lidovou poezií, verši, koledami, básněmi, říkadly 

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

- rozvíjet vokální a instrumentální hudební dovednosti 

- vnímat hudbu, její energii vyjadřovat pohybem 

- vytvářet a prohlubovat vztah k přírodě, pozorovat její změny 

- získávat povědomí o volně ţijících zvířatech 

- seznámit se s pojmem zimní spánek 

- získat povědomí o péči o zdraví, zdraví prospěšných potravinách, vitamínech 

- seznámit se s pojmem nemoc, bacil - nakaţlivá nemoc 

- dodrţovat zásady hygieny a ochrany zdraví 

- podporovat empatii, učit ohleduplnému chování 

- rozvíjet jazykové a komunikační dovednosti pouţíváním sloves a kladením otázek 

- rozlišovat pojmy malý x velký, vysoký x nízký, krátký x dlouhý 

- rozvíjet koordinaci oka a ruky 

- vyjadřovat své představy vytvářením prostorových objektů, kresbou 

- rozvíjet hrubou motoriku, pohybové dovednosti 

- seznámit s druhy zimních sportů a s nimi spojená rizika 

- získávat povědomí o planetě Zemi, vesmíru 

 

  

Vzdělávací nabídka: 

- hry a činnosti  spojené s Adventem – adventní kalendář a věnec, vánoční výzdoba, 

strojení vánočního stromečku, výroba vánočních ozdob různými výtvarnými technikami, 

příprava těsta a pečení, výroba dárků 

- pomáhat s vánočními přípravami, vánočním úklidem 

- modelovat, tvarovat vizovické těsto, stříhat, lepit 

- prohlíţet, ochutnávat, vonět, dotýkat se, naslouchat 

- poslech čtených českých pohádek 

- dramatizace pohádkového příběhu, hry v roli 

- společné výtvarné práce 

- pozorovat zimní krajinu, sníh, závěje, led, námrazu 

- hry se sněhem, koulování, bobování 

- určovat a třídit druhy oblečení, sportovního náčiní – zimní, letní 

- přikrmovat ptáky 

- pohybové improvizace – „Jaké jsem zvíře?“ 

- klouzat po šikmé ploše, prolézat tunelem, překonávat překáţky 

- labyrinty a obrazy ve sněhu 

- hry v rolích - na lékaře a pacienta, ošetřovat se navzájem  
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- mýt si ruce, zdravě jíst, otuţovat se, pobývat na čerstvém vzduchu, sportovat 

- zpěv a hra na hudební nástroje, hra na tělo 
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IV. INTEGROVANÝ BLOK 

 

JAK SE RODÍ JARO 
 

Tento integrovaný blok je věnován jaru a změnám v přírodě. Zaměříme se na 

pozorování změn v přírodě, tajícího sněhu, hledání první jarní květiny. Seznámíme se 

s koloběhem vody, ţivočichy ţijícími kolem vody a ve vodě. Vytvoříme si podmořský svět. 

Připravíme si velikonoční výzdobu, vyzkoušíme různé techniky zdobení vajíček, 

upečeme medové zajíčky, kuřátka, vajíčka. Seznámíme se s mláďátky, zvířaty ţijícími na 

dvoře a jejich uţitkem. Budeme si vyprávět, ţe cizí lidé, silnice, některé věci, ale i příroda 

mohou být pro děti nebezpečné.  

Prohlédneme si auto záchranné sluţby, navštívíme hasičskou stanici. Zahrajeme si na 

policisty, hasiče, lékaře. Na školní zahradě – kruhovém objezdu si vyzkoušíme jezdit podle 

pravidel silničního provozu, naučíme se rozumět barvám semaforu. Proţijeme čarodějný 

týden a čarování s čarodějnicí. Společně si uţijeme zahradní slavnost „Rej čarodějnic“. 

Vyprávět si budeme i o své rodině, rolích, povinnostech, pojmenujme členy rodiny a 

zaměříme se na city a emoce. Připravíme program besídky „Zpívání pro maminku“.  

Prozkoumáme omamnou vůni kvetoucích stromů a rostlin, upleteme si věnečky. 

Zaměříme se na pozorování brouků a motýlů a vytvoříme si s pomocí výtvarného materiálu a 

přírodnin kvetoucí louku.  

 

Tematické celky: 

 

Malá vědec 

Týden malých zahradníků 

Voláme sluníčko 

Teče voda, teče, aţ do moře vteče 

Jaro ťuká …  

Malované vajíčko 

Morana – vítání jara 

Den země 

Zázraky ţivota 

Jarní překvapení 

Zajíčkova koleda 

 

Jak se chytá sluníčko 

Mláďátka 

Zvířátka na našem dvoře 

Kdo mě chrání – Policie, Záchranná sluţba, Hasiči 

Na červenou zastavím, jak mám jezdit, to já vím 

 

Čarování s čarodějnicí 

Moje rodina 

Maminko moje… 

Všechno kvete, krásně voní 

Táta včera na venku 

Čím budu, aţ vyrostu 

Moje město 

Cestujeme kaţdý den 

Čtu, čteš, čteme 
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Dílčí vzdělávací cíle: 

 

- vytváření zdravých ţivotních návyků a postojů jako základů zdravého ţivotního stylu 
- 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  

-  osvojení si věku přiměřených praktických dovedností  

- osvojení si poznatků a dovedností důleţitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody 

prostředí  

- 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) 
-  rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, 

porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)  

-  rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu  

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

čísla)  

- rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a proţívání 

- rozvoj schopnosti sebeovládání 

- vytváření základů pro práci s informacemi 
- ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými  
-  vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti 

apod.)  

- rozvoj kooperativních dovedností 
- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, 

v dětské herní skupině apod.) 

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

v němţ dítě ţije 
- vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách  

- 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 

- rozvoj společenského i estetického vkusu 
- rozvoj schopnosti ţít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináleţet k 

tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v 

tomto společenství uznávané  

- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich 

rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách  

- poznávání jiných kultur 
-  pochopení, ţe změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také 

poškozovat a ničit  

- osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči 

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

nebezpečnými vlivy  

-  rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám  
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Konkrétní cíle: 

 

- klást otázky a dávat prostor na odpovědi všech dětí 

- zadávat činnosti do skupin, dávat příleţitosti pro spolupráci 

- sledovat úroveň samostatnosti, podporovat samostatnost, individuální dovednosti 

- podporovat, dodávat odvahu pro zvládnutí činnosti 

- dbát na dodrţování pravidel třídy 

- rozvíjet sebeobsluţné činnosti 

- zpřesňovat koordinaci oka a ruky, ovládat předměty denní činnosti, stolování 

- rozvíjet výtvarné cítění, vyvarovat se „kýči“ v předkládaném vzoru 

- rozvíjet předčtenářskou gramotnost, sluchové vnímání 

- rozvíjet pěvecké dovednosti, schopnosti zpívat samostatně i ve skupině 

- zpřesňovat rytmus při hře na tělo a hře na rytmické nástroje 

- rozvíjet předmatematickou gramotnost - rozlišovat a pojmenovat geometrické tvary - 

kruh, čtverec, trojúhelník, číselnou řadu 

- dávat příleţitosti ke zvyšování fyzické zdatnosti, zdokonalovat koordinaci pohybů 

- rozvíjet pohotovost, rychlou reakci a postřeh 

- vyuţívat bezpečné venkovní plochy k pohybovým hrám, běhu, lezení, plazení, 

překonávání přírodních překáţek 

- být příkladem v chování k přírodě 

- vyuţívat příleţitosti připomenout význam přírody pro ţivot, probouzet v dětech obdiv a 

úctu 

 

 

Očekávané výstupy: 

 

- Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla. 

- Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru. 

- Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem. 

- Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku. 

- Zacházet s běţnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály. 

- Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony. 

- Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí.  

- Chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými osobami. 

- Domluvit se slovy. 

- Porozumět slyšenému.  

- Sledovat a vyprávět příběh, pohádku. 

- Vědomě vyuţívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, 

změněného, chybějícího).   

- Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důleţité. 

- Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických).  

- Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase. 

- Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci. 

- Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle 

potřeby je vyuţívat. 

- Přemýšlet, uvaţovat, a své myšlenky i úvahy vyjádřit. 

- Vnímat, ţe je zajímavé dozvídat se nové věci, vyuţívat zkušeností k učení.  

- Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí. 

- Podílet se na organizaci hry a činnosti. 

- Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit 

svoje osobní pokroky (sebehodnocení). 
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- Těšit se z hezkých a příjemných záţitků, přírodních a kulturních krás i setkávání se 

s uměním. 

- Zachytit a vyjádřit své proţitky. 

- Navazovat kontakty s dospělým.   

- Spolupracovat s ostatními. 

- Chápat, ţe všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestoţe je kaţdý jiný, ţe osobní, 

resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené.  

- Odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná. 

- Uvědomovat si, ţe ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat 

společensky neţádoucí chování. 

- Adaptovat se na ţivot ve škole, aktivně zvládat poţadavky plynoucí z prostředí školy.  

- Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 

výtvarných činností, dovedností a technik. 

- Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat 

základní hudební dovednosti vokální i instrumentální. 

- Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém 

prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v 

okolí dítěte. 

- Vnímat, ţe svět má svůj řád, ţe je rozmanitý a pozoruhodný. 

- Porozumět, ţe změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim. 

- Pomáhat pečovat o okolní ţivotní prostředí. 

 

 

 Konkrétní výstupy: 

 

- učit hledat řešení vzniklé situace 

- učit rozpoznávat a zvládat vlastní emoce – radost, zlost, strach 

- rozšiřovat slovní zásobu 

- prohlubovat dovednosti orientace v prostoru, na ploše papíru a uţívání pojmů pod, vedle, 

nahoře, dole, mezi 

- seznámit se s významem slunce pro ţivot na zemi, střídání dne a noci 

- seznámit se s koloběhem vody, významem vody pro ţivot, upozornit na šetrné zacházení 

s vodou 

- seznámit se s ţivočichy ţijícími u vody, v moři 

- přibliţovat dětem hravou formou lidové tradice – Velikonoce 

- určit a pojmenovat základní domácí zvířata a seznámit se s jejich uţitkem 

- zpřesňovat pojem rodina – zvířecí rodina (samec, samice, mládě), vztahy 

- rozvíjet a upevňovat vztahy v rodině 

- rozvíjet debatu na téma „Čím se lišíme od zvířat“ 

- učit se vnímat a reagovat na nonverbální komunikaci – gesta, posunky, znaky 

- osvojovat si poznatky a dovednosti pečovat o prostředí, ve kterém ţiji 

- podporovat kladný vztah ke všemu ţivému 

- seznámit s pravidly bezpečného chování v různých prostředích 

- seznámit se významem dopravních značek, semaforu, určovat vlevo x vpravo 

- upozornit na ochranné pomůcky – přilba, chrániče, bezpečnostní pásy 

- seznámit se s významem a prací policistů, hasičů, záchranářů 

- učit se vyhledat pomoc, poţádat o pomoc 

- všímat si materiálů, které nás obklopují v přírodě, ve třídě 
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Vzdělávací nabídka: 

 

- společné povídání a naslouchání v ranním kruhu 

- činnosti zadávané do skupin s vyuţitím individuálních dovedností jednotlivců 

- skládání z papíru, kreslení, malování, lepení, trhání a stříhání, provlékání 

- práce s výtvarným materiálem – modelína, prstové barvy, škrobové barvy 

- vyrábění z netradičních materiálů – např. plastová víčka, láhve 

- hry se semínky různých velikostí a tvarů, početní úkony 

- pokusy se semínky – světlo, voda 

- různé techniky zdobení velikonočních vajíček, velikonoční pečení 

- velikonoční tvoření s rodiči a velikonoční výzdoba třídy 

- sluchové hádanky – zvuky v přírodě, zvuky z CD 

- nácvik básniček, říkadel a písní na daná témata 

- společný a individuální zpěv písní 

- společné výtvarné koláţe 

- návštěva dvorku s domácími zvířaty, pozorování při procházkách 

- hry s hospodářstvím, s lékařským kufrem, v koutcích 

- vyhledávání informací v knihách, časopisech 

- třídění námětových karet, seskupování podle druhu, vytváření skupin, rodin, 

pojmenovávání členů 

- vyprávění o rodině, činnostech členů rodiny, hry „Na maminku“, „Na tatínka“ 

- dramatizace příběhu, hry v roli 

- pantomimicky vyjádřit povolání, činnosti 

- kresba lidské postavy, koláţ a téma moje rodina 

- hry na dopravním koberci 

- námětové hry „Na policisty“, „Na hasiče“, „Na záchranáře“ 

- nácvik správného přecházení silnice (skupinově, jednotlivě) 

- vyhledávání stejného, třízení, přiřazování podle znaků 

- pozorování předmětů ve svém okolí, hledání geometrických tvarů, podle barvy 

- hry s hmatovým sáčkem 

- skládání a sestavování z přírodnin, kamínků, kreslení do písku 

- pohybové improvizace, pohybové hry, hry na signál 

- cvičení s náčiním, chůze v kruhu, v zástupu 

- překáţkové dráhy 

- procházky do okolí školy, na louky, lesní cesty, do parku 

- třídit odpad podle druhu, kontejnery na plast, papír, sklo 
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V. INTEGROVANÝ BLOK 

  

CO UŢ UMÍM 
 

V tomto období se zaměříme na dostatečný pobyt na čerstvém vzduchu v dopoledním 

i odpoledním programu, budeme vyuţívat slunečného počasí ke hrám na školní zahradě a také 

k  vycházkám do okolí.  

Získáme povědomí o ekosystému louky, lesa, rybníka, ale i o světě, o zeměkouli. 

Povíme si o ţivotě a ţivotních podmínkách na zemi – vzduch, voda, slunce, hvězdy, 

vyzkoušíme si různé experimenty a pokusy. Prozkoumáme zajímavosti našeho města. Také se 

seznámíme s obyvateli země, s různými národnostmi a jejich kulturami. 

Budeme si povídat o ţivočiších, kteří u nás neţijí o cizokrajných druzích zvířat ţijících 

v ZOO. Pohybovými hrami, sportem, tancem a písničkami oslavíme MDD.  

Společně si povíme o prázdninách, prázdninových činnostech a o dovolených, relaxaci 

a odpočinku, o zdravém ţivotním stylu.  

Naplánujeme si krátké – dopolední výlety do okolí, ale i celodenní výlet spojený 

s turistikou a pohybem.  

 

Tematické celky: 

 

Letní objevy 

Cesta kolem světa 

Kdyţ večer hvězdy září 

Děti celého světa 

Sláva nazdar výletu 

O, o, o, za zvířátky do ZOO 

Těšíme se na prázdniny 
 

Dílčí vzdělávací cíle: 

 

- rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností  

- 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  

- osvojení si poznatků a dovedností důleţitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i 

pohody prostředí  
- rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného 

projevu  

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, 

porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, 

vyjadřování)  
- 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)  
- vytváření základů pro práci s informacemi 

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

- získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

- rozvoj kooperativních dovedností  

- vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, 

přizpůsobivosti apod.) 
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- rozvoj schopnosti ţít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), 

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

přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané 

- vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností  
- seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v 

němţ dítě ţije 
- rozvoj společenského i estetického vkusu 
- rozvoj úcty k ţivotu ve všech jeho formách 

- poznávání jiných kultur 

 

 

Konkrétní cíle: 

 

- dostatečně vyuţívat příznivého počasí k pobytu venku 

- dbát na ochranu zdraví v letních dnech 

- respektovat individuální potřeby pohybových aktivit 

- rozvíjet fyzickou zdatnost, zvyšovat náročnost 

- dávat na výběr z námi přijatelných variant, respektovat výběr 

- sledovat a ověřovat úroveň samostatnosti dětí, podporovat ji 

- pozorovat úroveň dramatických her, tvořivé dramatiky a hry v roli 

- sledovat schopnosti dětí chápat a projevovat emoce 

- oceňovat snahu domluvit se a spolupracovat ve dvojicích, skupinách a kolektivu 

- porovnávat úroveň práce v kruhu – verbální i neverbální komunikace na začátku roku a 

nyní 

- vyuţívat příleţitosti k rytmizacím, zpívání pro radost 

- předkládat příleţitosti vnímat všechny smysly 

- kompletovat portfolia dětí 

 

 

Očekávané výstupy: 

 

Procvičovat a zdokonalovat vše, co během školního roku nebylo upevněno (podle 

individualit jednotlivých dětí a třídy jako celku) 

 

- Připravuje se pro ţivot v mnohojazyčné evropské společnosti. 

- Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci. 

- Proţívat radost ze zvládnutého a poznaného. 

- Ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, se snaţit ovládat svoje city a 

přizpůsobovat jim své chování. 

- Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit 

svoje osobní pokroky (sebehodnocení). 

- Vnímat, ţe svět má svůj řád, ţe je rozmanitý a pozoruhodný. 

 

 

Konkrétní výstupy: 

 

- podporovat kamarádství, přátelství, dobré vztahy 

- vytvářet povědomí o jiných kulturách, národnostech 

- rozvíjet citové vztahy ke všemu ţivému 

- umět pojmenovat některá exotická zvířata 

- soustředit se na čtený text a porozumění 

- pracovat s knihou, encyklopedií, časopisem 
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- rozvíjet zrakovou percepci 

- podporovat samostatnost, tvořivost ve výtvarném projevu 

- zdokonalovat kresbu lidské postavy, zvířecí figury 

- hledat odpovědi na kladené otázky, rozvíjet fantazii 

- zpřesňovat koordinaci pohybů, zvyšovat obtíţnost překáţek 

- osvojovat znalosti péče o tělo a zdraví v letním období 

- upozornit na rizika letních her 

 

 

Vzdělávací nabídka: 

 

- přípravy a oslava MDD 

- školní výlet 

- činnosti předpokládající spolupráci, kooperaci dětí 

- ocenit práci druhého, vlastní – „To je dobrý nápad“ 

- pozorování ţivých exotických zvířat - papoušek, ţelva 

- vyhledávání exotických zvířat v knihách 

- výtvarné činnosti na téma můj kamarád, zvíře ze ZOO 

- třídění prvků podle druhu – ovoce, zeleninu, zvířata,… 

- třídění prvků podle vlastností  - velikost, tvar, barva,… 

- hledat prvky v prostoru třídy, při pobytu venku 

- hry v rolích, pohybové hádanky – „Hádej, kdo jsem“ 

- hra na pirátskou výpravu – zpřesňování dovedností, znalostí 

- námětové hry, puzzle, loto, logico 

- ochrana zdraví – pokrývka hlavy, ochranný krém, brýle 
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7. Evaluační činnost mateřské školy 

 
Všechny činnosti, které jsou součástí integrovaných bloků, průběţně vyhodnocujeme uţ 

během realizace a to jak z hlediska dětí – jejich zájem, aktivitu, dosaţené výsledky, ale také 

hodnotíme výsledky z hlediska a pozice učitelky – co se podařilo, co je potřeba procvičit, zda 

byly zvoleny vhodné metody, na co se příště zaměřit. 

Zároveň hodnotíme z těchto hledisek i právě ukončený tematický celek a ze zjištěných 

výsledků evaluace vyvozujeme závěry pro další práci a činnosti v integrovaných blocích a 

tematických celcích. Tyto poznatky aplikujeme v i aktuálně probíhajícím integrovaném a 

tématickém bloku. 

 

Mateřská škola má rozpracovaný vlastní evaluační systém, který zahrnuje tyto oblasti: 

 evaluaci na úrovni školy – výroční zpráva a vlastní hodnocení mateřské školy 

 evaluaci na úrovni tříd – hodnocení uspořádání herních koutků, vybavení školy, 

evaluace a sebereflexe učitelek, zaměstnanců školy 

 evaluaci na úrovni přehledu a hodnocení výsledků a učebních pokroků dětí – 

záznamové listy, tabulky a přehledy o dětech 

Na evaluaci se podílejí všechny zaměstnankyně mateřské školy. 

Při evaluaci vyuţíváme publikace VÚP Praha: Pedagogické hodnocení v pojetí RVP PV, 

Metodika pro podporu individualizace vzdělávání v podmínkách mateřské školy vydanou 

v Praze v roce 2007. 

 

Vnitřní podmínky pro předškolní vzdělávání 
 

Personální podmínky 

Hodnocení zaměstnanců z hlediska provozního zabezpečení školy 

(počty, úvazky, absence) 

Metoda: analýza dokumentů, kontrola, diskuze  

Zodpovídá: vedoucí školy, zástupkyně školy 

Termín: červen, pedagogická porada 

Záznam: zápis z porady, výroční zpráva, hodnocení školy 

 

Finanční podmínky 

Zdroje financování MŠ (příjem, čerpání) 

- příspěvek na provoz od zřizovatele 

- příspěvek na NIV od KÚ 

- úplata za vzdělávání 

- hospodářská činnost 

Metoda: analýza dokumentů, kontrola, diskuze 

Zodpovídá: vedoucí školy, hospodářka školy 

Termín: září, březen - porada  

Záznam: pedagogická porada, hodnocení školy, výroční zpráva 

 

Materiální podmínky 

1. kvalita zařízení a vybavení MŠ 

2. kvantita vybavení a spotřebního materiálu 

Metoda: rozhovor, kontrola, diskuze 

Zodpovídá: vedoucí školy, učitelky, školnice, hospodářka školy 

Termín: červen, září  

Záznam: provozní porada, pedagogická porada, hodnocení školy, 

               výroční zpráva 
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Psychohygienické podmínky dětí  

- denní řád 

- pitný reţim 

- pohybové činnosti 

- vyváţenost spontánních a řízených činností 

- pobyt venku 

- stravování 

- alternativní odpočinek 

 

Vnější hodnocení 

Metoda: kontrola, monitoring 

Zodpovídá: vedoucí školy, učitelky školy 

Termín: viz plán hospitací 

Záznam: zápis z hospitace 

 

Vnitřní hodnocení 

Metoda: pozorování, zpětná vazba 

Zodpovídá: učitelka 

Termín: průběţné sledování 

Záznam: bez zápisu  

 

 

Průběh vzdělávání 
 

Hodnocení pedagogů z hlediska úrovně pedagogické práce 

Metoda: rozhovor, pozorování, monitoring, hospitace 

Zodpovídá: vedoucí školy 

Termín: hospitace dle záznamu 

Záznam: zápis z hospitace 

 

Vlastní hodnocení pedagogů – sebehodnocení 

Posouzení své práce podle kritérií uvedených ve ŠVP 

Metoda: rozhovor, písemné zpracování 

Zodpovídá: vedoucí školy 

Termín: konec školního roku 

Záznam: formulář Sebehodnocení 

 

Soulad TVP, ŠVP a RVP PV  

Metoda: diskuze, analýza dokumentů třídy a školy 

Zodpovídá: vedoucí školy, učitelky 

Termín: leden, červen 

Záznam: zápis z porady, výroční zpráva, hodnocení školy 

 

Hodnocení integrovaných tematických celků ( ITC) 

 

Metoda: diskuze, analýza dokumentů třídy, pozorování, hospitace 

Zodpovídá: vedoucí školy, učitelky 

Termín: po ukončení ITC, plán hospitací 

Záznam: písemné hodnocení v TVP, záznam z hospitací 
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Pedagogická diagnostika ( sledování individuálního rozvoje dětí) 

Metoda: analýza dětských prací, pozorování, rozhovor s dítětem, s rodiči 

Zodpovídá: učitelky 

Termín: říjen, březen 

Záznam: formulář Pedagogická diagnostika 

 

Hodnocení cílových kompetencí 

Metoda: analýza dětských prací, pozorování, analýza dokumentace o dítěti 

Zodpovídá: třídní učitelky 

Termín: červen 

Záznam: písemný záznam do formuláře Cílové kompetence dětí 

 

Hodnocení MŠ očima dětí 

Metoda: řízený rozhovor s dětmi v posledním ročníku MŠ 

Zodpovídá: třídní učitelka 

Termín: červen 

Záznam: písemný zápis odpovědí dětí, hodnocení školy 

 

Metody a formy pedagogické práce 

Vnější hodnocení 

Metoda: hospitace, monitoring, pozorování, rozhovor 

Zodpovídá: vedoucí školy 

Termín: plán hospitací 

Záznam: záznam z hospitace 

 

Vnitřní hodnocení 

Metoda: analýza dokumentů třídy, pozorování, zpětná vazba 

Zodpovídá: učitelky 

Termín: po ukončení ITC 

Záznam: písemné hodnocení v TVP 

 

Spolupráce s rodiči 
 

Informovanost o činnostech v MŠ 

Metoda: kontrola 

Zodpovídá: vedoucí školy, učitelky školy 

Termín: plán kontrol 

Záznam: zápis z kontroly 

 

Ukázky prací dětí 

Metoda: kontrola (sledování nástěnek v šatnách – četnost obměny, úroveň  

               námětů, nápaditost technik, estetika) 

Zodpovídá: vedoucí školy, učitelky školy 

Termín: plán kontrol 

Záznam: zápis z kontroly 

 

Názor rodičů na mateřskou školu 

Metoda: dotazník 

Zodpovídá: vedoucí školy 

Termín: 1 x za dva roky 

Záznam: výroční zpráva, hodnocení školy 
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Záznamy z evaluační činnosti budou uchovány podle Spisového a skartačního plánu. 

 

Informace získané z evaluace ve školních letech 2011/2012, 2112/2013 a 2013/2014 budou 

vyuţity a zpracovány do vlastního hodnocení školy v říjnu 2014 a vyuţity při úpravě ŠVP. 

 

 

 

Kontrolní činnost (plán kontrol) 
 

Psychohygienické podmínky dětí, ţivotospráva 

- denní řád 

- pitný reţim 

- pohybové činnosti 

- vyváţenost spontánních a řízených činností 

- pobyt venku 

- stravování 

- alternativní odpočinek 

 

Termín kontroly:  

Říjen, duben   

 

Spontánní  činnosti 

- jak učitelka poskytuje dítěti vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě  

  a přejímání vhodné 

- aktivita dětí ve hře - zda se všechny zapojily a zda měla učitelka o všech dětech přehled 

- jak děti zacházejí s hračkami, uklízení hraček 

- jak učitelka partnersky vstupovala do hry nebo činnosti 

- dostupnost pomůcek pro děti 

- prostor pro komunikaci s dětmi 

- přátelská atmosféra a pohoda ve třídě  

- úprava interiéru 

- řešení konfliktních situací 

- komunikace s rodiči 

 

Termín kontroly:  

Listopad, květen 

 

Programově řízená činnost 

- jak učitelka vzbudila zájem dětí o činnost 

- jak učitelka udrţuje soustředění dětí při práci 

- věnovala učitelka pozornost dětem, které pomaleji chápaly 

- jak učitelka vyuţívá didaktických her, které jsou cíleně zaměřené 

  k rozvoji konkrétních dovedností dítěte 

- jak je prováděno ukončení zaměstnání a úklid materiálu a prostředí  

- příleţitost pro spolupráci dětí 

- individuální přístup 

- vedení ke správnému úchopu tuţky 

- řešení konfliktních situací 

- hodnocení výchovných a vzdělávacích činností 

 

Termín kontroly:  

Leden, únor 
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Pobyt venku 

- příprava dětí na vycházku, organizace v šatně 

- jak učitelka vyuţívá pobyt venku k seznamování se sezónními činnostmi 

  a přírodními jevy 

- pobývají-li děti na zahradě, jak má učitelka rozmyšleno, co zde budou 

  děti dělat; 

- úprava nástěnek v šatně 

 

Termín kontroly:  

červen 

 

 

Kontrola vedení třídní a jiné svěřené dokumentace 

- vedení třídní knihy 

- vedení pedagogické diagnostiky 

- kontrola charakteristiky třídy 

- kontrola individuálních plánů  

 

Termín kontroly:  

Říjen, březen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 48 

Úprava ŠVP: 

  

ŠVP „Pojďte děti, pojďte hned, objevíme celý svět.“ byl upraven na základě vlastního 

hodnocení a evaluace školního roku 2018/2019 a 2019/2020 dne 28.8.2020 na pedagogické 

poradě. Úpravy se týkaly pedagogického obsazení, plánu akcí a činností, doplnění 

tematických celků, spolupráce se ZŠ v daném školním roce. 

 

Na úpravě se podílely: 

 

Medveďová Barbora: ……………………………………………… 

 

Kyselová Romana: ……………………………………………….... 

 

Voňková Michaela: ……………………………………………….. 

 

Dudiňáková Tereza: ……………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové 28.8.2020 

 

 

 

 

 
 


