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SVĚT JE MÍSTO K DIVENÍ 
 

 

 

 

 

 

 

Motto: 

Nejkrásnější věc, kterou můžeme zažít, je to tajemné. To je zdroj veškerého umění a veškeré 

vědy. Ten, kdo tento pocit nezná, kdo se již neumí zastavit a divit se, stát a s úctou obdivovat 

neznámé, ten je jako mrtvý. Jeho oči jsou zavřené. 

          Albert Einstein 
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1. IDENTIFIKAČNÍ   ÚDAJE   O   MATEŘSKÉ   ŠKOLE 

 

 

Název:   ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STARÉ ŽDÁNICE, OKRES PARDUBICE, 

     PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 

Adresa: Staré Ždánice 184, 533 44 Staré Ždánice      

telefon: 466 981 223, 730891325  e-mail: skolkastarezdaniceeznam.cz                      

IČO: 709 87 653 

Statutární zástupce- ředitel: Mgr.Vít Spejchlík        vedoucí učitelka: Bc. Běla Zetková DiS 

.Typ MŠ: s celodenním  provozem  

Stanovená kapacita: padesát  dětí    Počet tříd:  dvě  

Provozní doba:  6,15 - 16,30 hod. 

Personální obsazení: čtyři učitelky, z toho  tři plně odborně kvalifikované 

Rozdělení na třídách: I.oddělení Sluníček       Michaela Tománková DiS. 

         Anna Zvěřinová 

   II.oddělení Hvězdiček   Bc. Běla Zetková DiS. 

         Barbora Zetková 

Zřizovatel:  Obec Staré Ždánice,  

Adresa:  Staré Ždánice 11, 533 44 Staré Ždánice 

  

Zpracovatel ŠVP: Bc. Běla Zetková DiS, a kolektiv MŠ 

   

Platnost:  od 1.9. 2017  do 1.9.2020 

Projednáno:  Pedagogická  rada  28.8.2017 

   Rodičovská schůzka  4.9.2017 

 

 

 

 



2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

        

Mateřská škola ve Starých Ždánicích začala fungovat v roce 1948. Zpočátku pro svou činnost 

využívala omezené prostory v budově tehdejší národní školy.  Na dlouhých dvacet osm let 

potom našla své trvalé umístění v budově místní fary. Přes svou krásnou lokalizaci a ducha 

tohoto místa budova postupně přestala splňovat zvyšující se požadavky na prostorové a 

technické vybavení mateřské školy. Proto byla v akci Z postavena a v roce 1985 otevřena nová 

dvoutřídní budova mateřské školy s kapacitou 50 dětí, která slouží ke svému účelu dodnes. 

Mateřská škola je od roku 2003 v právním subjektu společně se základní školou, která sídlí ve 

své vlastní budově cca pět set metrů vzdálené.  

V roce 2009 byla provedena kompletní rekonstrukce opláštění, včetně výměny oken a střešní 

krytiny. Postupně dle finančních možností jsou prováděny další vnitřní opravy a úpravy. 

Školu tvoří jednopatrová budova s přístavbou, v které se nachází školní kuchyně, kanceláře, 

letní umývárna a záchodky, kotelna, sklady a další příslušenství. Dvě třídy s ložnicemi a 

sociálním zařízením se nacházejí v přízemí a prvním patře hlavní budovy společně s 

kuchyňkami pro výdej jídel.  

Všechny prostory školy jsou útulné, podněcující dětskou fantazii a tvořivost ve hře 

prostřednictvím barevné vyváženosti, dostatečným množstvím herních koutků vybavených 

dřevěnými nebo látkovými hračkami a celou řadou přírodnin.   V programu dne má své místo 

volná spontánní hra, hudebně-pohybové aktivity, různé umělecké a rukodělné činnosti,  

vyprávěná či loutková pohádka.  

Obě oddělení mateřské školy jsou věkově heterogenní, přijímány jsou děti od dvou let. 

Umístění mateřské školy v centru obce, ale přesto stranou hlavní silnice, dává možnost dětem 

trávit čas v bezhlučném prostředí, které přímo navazuje na klidovou zónu obce. 

K bezprostřednímu styku dětí s okolní přírodou dochází už v možnosti pozorovat volně 

chovanou drůbež a ostatní domácí zvířata v  zahradách několika málo rodinných domů, které 

jsou v sousedství mateřské školy. Louky a pole přímo navazující na zahradu mateřské školy 

potom dávají příležitost sledovat sezónní zemědělské práce a proměnu přírody během roku.  

Získávání základních poznatků a vědomostí o vztazích a souvislostech v životním prostředí 

slouží také rozlehlá zahrada mateřské školy, která je postupně, již několik let, realizována jako 



projekt ekologické zahrady “Zelená oáza“. Využívána je celoročně, v jarních a letních měsících 

je do jejích prostor přenesena veškerá činnost celého dne, včetně podávání stravy. Kromě 

venkovní učebny, která přímo navazuje na budovu mateřské školy, je zde kryté pískoviště a 

několik herních prvků (domeček, prolézačka Hrošík, ve svahu zabudovaná skluzavka, kolotoč 

a vahadlová houpačka). Členitost terénu spolu s původní a  novou výsadbou starých odrůd 

stromů a keřů, vrbových chýší a tunelů vytvářejí prostředí, které podněcuje ke spontánní hře, 

rozvíjí smyslové vnímání a vede k pracovní zkušenosti.  

K rozvoji manuální zručnosti a technického myšlení dětí jsou v letních měsících na zahradě 

umístěny vybavené pracovní ponky.  

Citové zaujetí pro činnosti a přímý styk dítěte s prostředím a to zejména přírodou je hlavním 

cílem výchovně vzdělávací práce v mateřské škole ve Starých Ždánicích. Škola takto navazuje 

na svou třináctiletou historii waldorfského školství, která byla ukončena v r. 2008 z důvodů 

neztotožnění se stávajících pedagogů s antropozofickými východisky této pedagogiky.    

Velký význam pro rozvoj dítěte a možnosti pedagogického působení na dítě 

spatřujeme  v dobré spolupráci s rodiči. Také proto pořádáme různé akce, při kterých mohou 

v prostředí jejich dětem blízkém, rodiče s dětmi společně trávit čas věnovaný rozličným 

rukodělným (vyrábění lampionů, malování na hedvábí, výroba adventních a jarních věnců atd.) 

či zážitkovým aktivitám (Martinská slavnost, adventní slavnost, velikonoční slavnost, otvírání 

studánek, Janská slavnost atd.), které jsou zakončeny společným přátelským posezením. 

Podpora hodnot lidství je u dětí formována při pravidelné účasti na charitativních projektech 

pořádaných Českou Charitou a  Klubem interaktivního domu Pardubice jako např. Tříkrálová 

sbírka, účast ve výtvarných soutěžích s charitativním účelem jako i vystoupeními dětí na 

setkáních se seniory.  

Ve spolupráci se základní školou se účastníme řady divadelních a hudebních vystoupení, 

navštěvujeme Krajskou knihovnu v Pardubicích, různé zejména interaktivní výstavy, osvětové 

programy pro děti pořádané Krajskou nemocnicí v Pardubicích, jezdíme na školy v přírodě a 

v jarních termínech do solné jeskyně Koré v Lázních Bohdaneč. Snažíme se u dětí podněcovat 

a rozvíjet aktivní zájem o zdraví životní styl, děti mohou využít nabídky kurzů plavání a 

bruslení. Je-li dostatečný zájem, nabízíme i kurz lyžování.  

V prostorách MŠ je možné navštěvovat i mimoškolní volnočasové aktivity– kurz angličtiny pro 

předškolní děti.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. PODMÍNKY ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

 



3.1 Věcné (materiální) podmínky 
 

 Prostory, vybavení nábytkem, stoly a židlemi obou tříd mateřské školy odpovídají 

příslušným předpisům. Děti mají volný přístup k hračkám i ostatním pomůckám.  

 V jednotlivých třídách je dostatek místa pro pracovní i herní aktivity u stolečků, na koberci, 

v herních koutcích. 

 Dětem jsou k dispozici hračky a stavebnice vyrobené především přírodních materiálů. 

Doplňují je  kvalitní desingově zajímavé didaktické pomůcky.   

 Ložnice, které jsou od tříd odděleny zatahovacími dveřmi jsou v dopoledních hodinách 

využívány pro některé skupinové a frontální činnosti. Omezený výhled do prostoru ložnic 

však  znemožňuje plně dodržovat bezpečnostní předpisy a tudíž není možné, aby byl celý 

prostor využívám pro ranní volnou hru dětí. Pakliže práce s dětmi umožňuje učitelce 

dostatečnou kontrolu tohoto prostoru je možné, aby si zde na koberci děti hrály a to zejména 

s polykarpovou stavebnicí, hudebními nástroji či cvičebním náčiním (žebříky, žíněnky, 

míčky, tyče, obruče, hokejky apod.).  

 Některé  drobné náčiní je uloženo ve skladu a dle potřeby je přenášeno do jednotlivých tříd. 

 Podmínky pro prostorově náročnější pohybové aktivity ve třídách a vnitřních prostorách 

MŠ jsou nedostatečné a proto využíváme zahradu. 

 Ložnice jsou vybaveny třinácti plastovými lehátky a dvanácti matracemi, které slouží pro 

odpočinek starších dětí.   

 WC i umývárny byly renovovány tak, aby vyhovovaly i potřebám dětí od 2 let. 

 V oddělení hvězdiček je CD přehrávač, na kterém je v době svačin dětem pouštěna klasická 

hudba.  

 Na jednotlivých třídách je notebook, který slouží především k práci učitelkám, ale bývá i 

využit pro práci s dětmi např. k ukázce obrázků, nebo k hledání informací.  

 V prostorách bývalé tzv. izolace byla instalována kuchyňská linka, jejíž součástí je i trouba 

na pečení, která je využívána při pečení pečiva dětmi. 

 Děti se podílejí svými výtvory na úpravě a výzdobě interiéru budovy.  Jejich práce jsou 

rodičům a veřejnosti přístupné ke zhlédnutí a jejich hodnocení vždy bývá kladné. 

 Budovu MŠ obklopuje rozlehlá zahrada:  „ Zelená oáza“. Je realizována jako projekt 

ekologické zahrady s maximálním využitím pro naplňování cílů RVP a rozvoje klíčových 

kompetencí dětí. Je  vybavena terasou (venkovní učebnou),  pískovištěm, skluzavkou 

zabudovanou ve svahu, prolézačkou Hrošík, kolotočem a vahadlovou houpačkou i ve tvaru 



hnízda. Osázena je celou řadou původních odrůd stromů a keřů, jejichž plody děti mohou 

konzumovat.  

 

Záměry:  

Renovace a obohacení tělocvičného nářadí (venkovního i vnitřního vhodného i pro děti od 2 

let). Doplňování nových hraček a pomůcek. Průběžná realizace, revitalizace a rekonstrukce 

zahrady MŠ. Výstavba venkovního sprchoviště  pro děti. 
 

 

 

 

3.2 Životospráva dětí v MŠ 
 

Strava a pitný režim 
  

 Stravování vnímáme jako rituál, poklidně ukončit hru, jít si umýt ruce, připravit stoleček 

k jídlu a jíst ve společenství ostatních. Všechny součásti tohoto rituálu by měly pomoci 

připravit trávicí trakt dítěte na příjem potravy a její dobré, klidné zpracování. V neposlední 

řadě by měli také sloužit, jako prevence různých forem poruch přijmu potravy.  

 Dětem je poskytována strava připravovaná ve školní kuchyni, která je součástí budovy MŠ. 

Za kvalitu, dodržování technologií přípravy pokrmů a nápojů, vhodnost a vyváženost 

podávané stravy odpovídá vedoucí školní kuchyně.  

 Mezi podávanými jídly jsou tříhodinové intervaly. Zpravidla každé jídlo je doplněno 

ovocem nebo zeleninou.  

 Do jídla děti nenutíme, respektujeme individuální porce.  Tím a prostřednictvím básničky 

pronesené před vlastní konzumací jídla vedeme děti k tomu, aby si jídla vážily a nešeredily 

s ním.  

 Motivujeme dětí k tomu, aby odmítané (neznámé) jídlo ochutnaly a na základě toho se 

rozhodly, zda jej snědí, či nikoliv. 

 Konzultujeme s rodiči jejich požadavky na stravování dětí, jejich specifické výživové 

potřeby. Snažíme se (nejen u dětí se zdravotními problémy) jejich přáním vyjít vstříc. 

 Je zajištěn dostatečný pitný režim. Ve třídách mají děti k dispozici na stolečku barel 

s neslazeným bylinným nebo ovocným čajem, pitnou vodou. Dle vlastní potřeby se samy 

obsluhují ( uč. pouze připomíná). 

. 

 



Odpočinek 

 Život v MŠ je podmíněn pevným rytmem roku, týdne a dne. Dochází ke střídání činností, 

přičemž je snaha o zachování rovnováhy mezi volnou hrou a činností skupiny vedené 

učitelem, mezi aktivitou a odpočinkem. 

 Není vyloučeno přizpůsobit činnosti aktuální situaci či pružně reagovat na neplánované 

události v životě MŠ 

 Je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. 

 Pro relaxaci během dne mohou děti využít klidových  koutků. 

 Děti odpočívají na lůžku, ale nemusí spát. Pěstujeme však u dětí ohled na malé děti a 

pravidelné spáče. Starší děti a ty které nespí, mohou vstávat dřív a věnovat se individuální 

klidové práci- kreslení , grafomotorice, vyšívání apod. 

 

Pohyb a vztah k přírodě 

 Posilování imunity a zajištění zdravého dětského vývoje dětí prostřednictvím každodenního 

dopoledního i odpoledního pobytu venku je samozřejmostí. Výjimku tvoří jenom dny se 

zhoršenou kvalitou ovzduší, popřípadě vysoké mrazy. Pravidelnou součástí pobytu venku 

jsou dechová cvičení, hry a činnosti podporující svalovou a aerobní zdatnost. 

 Pravidelně zařazujeme do činností uvolňovací cviky- při hrách, zdravotní cviky – před 

svačinou, relaxační cviky a techniky před odpočinkem. 

 V jarních a letních měsících je veškerá činnost přenesena do venkovní učebny a školní 

zahrady (děti už přicházejí na zahradu, je jim zde podávána veškerá strava, pouze odpočinek 

z důvodů zajištění pohodlí a hygieny je v MŠ).   

 Děti vedeme k přiměřenému oblékání, obouvání i chození bez bot. V teplejších měsících se 

děti na zahradě sprchují. 

 Možnosti pohybových aktivit v prostorách MŠ jsou omezené (viz. věcné podmínky). 

Pohybu je proto vyhrazen především pobyt venku, kdy terénní nerovnosti, vrbové chýše a 

tunely, stromy a různé druhy přírodních překážek dětem umožňují lézt, prolézat, šplhat, 

ručkovat, skákat, balancovat atd. Tím podporují rozvoj své obratnosti, koordinace, 

rovnováhy a odvahy.  

 Součástí programu MŠ jsou také celodenní výlety do přírody – do lesa, k písníku apod. 

 Děti se mohou účastnit kurzu bruslení, plavání, případně lyžování, navštěvovat solnou 

jeskyni. Děti které se kurzů neúčastní mají v MŠ program v danou dobu více zaměřen na 

pohybové aktivity. 



 Vedeme děti k citlivému vztahu k okolnímu životnímu prostředí. Třídíme odpad, 

kompostujeme, snažíme se děti seznamovat s přírodní medicínou atd. Přenesením co 

největšího množství činností do přírody – zahrady mateřské školy se snažíme mezi dětmi a 

přírodou prohloubit a někdy i obnovit ztracené pouto s přírodou, prostřednictvím něhož 

mohou dále budovat své vztahy k druhým lidem, ale i k sobě samému.  

 

 

 

Záměry:  

Nadále rozšiřovat nabídku vhodných pomůcek pro pohybové aktivity dětí s přihlédnutím k 

bezpečnosti dětí a prostorovým možnostem. Nadále u dětí dodržovat a rozvíjet znalosti zásad 

zdravého životního stylu – využívat interaktivních činností (příprava pomazánek ke svačině 

atp). 

 

 

 

3.3 Psychosociální podmínky 
 

 Prostředí MŠ je vytvořeno tak, aby se v něm cítili dobře děti i dospělí. Učitelky utvářejí 

harmonické, estetické a příjemné prostředí nejen výzdobou, ale i svým laskavým, 

individuálním, rovnocenným přístupem k dětem i dospělým. Jsou respektovány 

individuální potřeby a požadavky dětí i rodičů. 

 Vytváříme podmínky pro citlivé začlenění do kolektivu, adaptace nově příchozích dětí do 

MŠ probíhá na základě dohody s rodiči dle individuálních potřeb dítěte. Ještě před vlastním 

nástupem dítěte do MŠ, v době po zápisu, mohou ve vymezené době a po osobní domluvě 

s učitelkou, přijít v doprovodu rodičů do školy a účastnit se společných her při pobytu na 

školní zahradě. 

 Rodiče mají přístup do školy kdykoliv, mohou setrvat ve třídě při příchodu i odchodu dětí, 

podívat se co vytvořily, pohovořit s učitelkou o určitých problémech týkajících se jejich 

dětí. 

 K oslovení učitelek dětmi využíváme oslovení „teto“, které je dětem bližší. 

 Učitelky s dětmi jednají nenásilně, citlivě, přirozeně, vytvářejí prostředí klidu, pohody, vše 

se snaží řešit s humorem. Ke všem dětem se přistupuje stejně, žádné není protěžováno či 

znevýhodňováno.  

 V dětech je takto přirozeným způsobem rozvíjena citlivost pro vzájemnou toleranci, 

ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Tyto vlastnosti jsou dále u dětí 



ovlivňovány prostřednictvím prosociálních a kooperativních her (prevence šikany). 

Vyřazeny jsou soutěživé hry.  

 Dítě nejenom spoluprožívá, ale také spoluvytváří život v MŠ.  

 Je respektována osobní svoboda a volnost dětí, která je v souladu s respektováním pravidel 

soužití v MŠ.  

 Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, kterou navozuje vzájemný vztah 

důvěry a spolupráce. Proto se také snažíme, aby děti nebyly neurotizovány spěchem a 

nevhodným chování žádného ze  zaměstnanců MŠ. 

 Snažíme se u dětí podporovat a rozvíjet zdravou sebedůvěru, sebejistotu a sebeúctu. 

Takovou, která není poznamenána ani přehnanou nejistotou, bojácností nebo sebe 

podceněním, ale ani přehnanou sebestředností či pýchou. 

 Děti jsou přiměřeně zatěžovány výchovně vzdělávacími úkoly. Mají možnost kdykoliv 

relaxovat v klidných koutcích třídy a při nekráceném pobytu v přírodě.  

 Děti jsou šetřeny informačního přívalu, proto se ve školce nesetkají s televizí. Také ostatní 

technicko-komunikační prostředky jsou využívány pouze sporadicky a účelně. 

 

Záměry: 

Hlouběji se zabývat modely potřeb (Maslow,Langmeier a Matějček) – vnímat je v souvislosti 

dítě- rodič- pedagog. Dále se ve výchovně vzdělávacím procesu zaměřovat na podporu a 

rozvoj prosociálního chování a sebedůvěry dětí. Neustále se zamýšlet nad vhodnými způsoby 

pedagogického působení na děti, nad používanými metodami a formami práce. Analyzovat 

vzdělávací nabídku a využívat zpětné vazby pro další plánování.  

 

 . 

 

 

 

 

 

3.4 Organizace života v mateřské škole 
 

 Pedagogové se plně věnují dětem. Je nepřípustné nechat děti bez dozoru. 

 Nejsou překračovány stanovené počty dětí na třídách, spojování tříd je maximálně 

omezeno.  

 Z důvodů zajištění provozní doby 6.15 až 16.30 hod. upravujeme provoz jednotlivých 

oddělení takto: od 6.15 hod. do 7.00 hodin se děti scházejí v I. oddělení Sluníček,  II. 

oddělení Hvězdiček potom pracuje od 7.00 hod do 16.00 hod. Od 16.00 hod. jsou oddělení 



opět spojena ve třídě sluníček nebo venku na zahradě. Takovéto slučování se týká pouze 

velmi malého počtu dětí.  

 Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, zohledňuje individuálním potřeby 

a možnosti dětí.  

 Dostatek prostoru pro volnou hru společně s prostředím a materiálním vybavením 

podněcuje děti k vlastní aktivitě a experimentování. Snažíme se o to, aby všechna činnost 

byla pro děti smysluplná, měla konkrétní vztah ke skutečnosti.  

 Své místo v denním programu mají nejenom spontánní pohybové aktivity, které se 

především uskutečňují při pobytu venku, ale i řízené, které se zpravidla uskutečňují v době 

před svačinou. 

 Pobyt venku má své nezastupitelné místo v dopoledních i odpoledních hodinách.  

 Součástí každého dne jsou drobné rituály. Jedním z nich je tzv.ranní kruh, na který se děti 

dělí do věkově kompaktnějších skupin s ohledem na individuální schopnost udržet 

pozornost a soustředění se. Předcházíme tak především nadměrnému přetěžování mladších 

dětí a naopak dáváme větší prostor starším dětem.  

Součástí ranního kruhu jsou pohybové a prstové hry, deklamace říkadel a básniček, zpěv a 

hra na hudební nástroje. V neposlední řadě se zde také děti učí vyjádřit své myšlenky, a  

respektovat prostor druhého. Učíme se naslouchat. 

 

  

 

Záměry: 

Ve větší míře zapojovat děti do organizace činností a plánování. Opakovaně revidovat režim 

dne, tak aby v plné míře reflektoval potřeby dětí (zejména dětí mladšího věku). Systematicky 

vést k dodržování pravidel stanovených pro život v MŠ. 

 

3.4.1 Rytmus dne v jednotlivých třídách: 
 

  6.15 –   8.50  volné hry a činnosti podle zájmu dětí, nabídka jedné ze společných  

  činností z programu týdne  

  8.50 -    9.00 pohybová chvilka  

    ( zpravidla Po +St – zdravotní cviky) 

  9.00 –   9.30  svačina 

  9.30 – 10.00  ranní kruh 

10.00 – 11.45  pobyt venku 

11.45 – 12.00  vyprávěná nebo hraná pohádka 



12.00 – 12.30  oběd 

12.30 – 13.00  příprava na odpočinek 

13.00 – 14.30  odpolední odpočinek 

14.30 – 16.30  svačina, volná hra a činnosti podle zájmu dětí 

 

Snažíme se, aby mateřská škola pracovala jako jeden organický celek, aby děti i učitelky z obou 

tříd tvořily spolupracující kolektiv. Z tohoto důvodu umožňujeme dětem, v případě jejich 

zájmu, a pokud to nenarušuje výchovně vzdělávací práci, návštěvu u kamarádů ve druhém 

oddělení. Svůj odchod i příchod hlásí děti učitelce, která informuje kolegyni. 

 

 3.4.2 Rytmus týdne v jednotlivých třídách 
 

Jednotlivé dny nejsou pravidelně svázány s konkrétní činností, činnosti jsou rozvolněny tak, 

aby jejich nabídka v průběhu integrovaného bloku byla vyvážená a odpovídala výchovně 

vzdělávacím záměrům daného bloku a zároveň adekvátně odrážela potřeby věkově heterogenní 

třídy.  

Prostorové tvoření.- modelujeme z rozličných modelovacích hmot včetně z včelího vosku. 

Pracujeme se dřevem, papírem, tvoříme koláže, asambláže. 

Další podobnou činností je pečení. Konkrétní recepty vybíráme podle aktuálního tématu. 

Snažíme se dětem poskytnout celou škálu chutí a vůní. Společně poznáváme zrakem, hmatem 

i čichem různé druhy potravin. Děti mají možnost seznámit se s celým procesem výroby jídla 

a poznávají všechny související činnosti a jejich vzájemnou propojenost od vytváření těsta až 

po pečení v troubě. 

Malba a kresba- Často malujeme akvarelovými barvami, ale využíváme i dalších materiálů. Při 

malování nevedeme děti ke ztvárnění konkrétních předmětů, ale k prožitku barvy. Děti mají 

prostor ke hře s barvou a vodou, zažívají vznik nových odstínů, rozvíjejí si představivost. 

Kromě tradičních kresebných pomůcek (křídy, pastely, tuže…) používáme voskové bločky, 

které mají širokou stopu a jsou měkké. Umožňují ztvárnění prožitků ve velkých barevných 

plochách. 

Součástí vyjadřovacích prostředků je i dramatizace či dramatická improvizace. Zpracováváme 

probíhající téma pomocí krátkého příběhu nebo pohádky. Děti mají příležitost prožívat různé 

role a modelové situace.  

 



3.4.3 Rytmus roku v jednotlivých třídách 
 

Nedílnou součástí činností v MŠ jsou slavnosti, které vycházejí z ročních svátků a dětskou 

pozornost obracejí k obecným hodnotám, které vycházejí z křesťanské kultury. 

Slavnosti mají rodiče možnost v MŠ prožívat spolu se svými dětmi a tak všichni společně 

můžeme na základě spolupráce vytvářet lidské komunitní společenství. 

Jsou to tyto slavnosti: Michaelská, Martinská, Adventní, Vánoční, Hromnice, Masopustní, 

Vynášení Morany- otvírání Jarní brány, Velikonoční, Den matek, Svatojánská.  

Zvláštní rituál je potom spojen s oslavou narozenin dětí.  V průběhu celého dne zažívá 

oslavenec pocit vlastní důležitosti a jedinečnosti. Rodiče na oslavu připraví narozeninový dort 

a paní učitelka vypráví „Narozeninovou pohádku“. Hlavní postavou příběhu je samotné dítě; 

vyprávění je příležitostí k ohlédnutí, vzpomínání. K narozeninovým svíčkám přidáváme jednu 

velkou zářící svíci navíc – svíci zrození. Teprve od svíce zrození zapalujeme narozeninové 

svíčky jednotlivých let. Při každém zapálení svíčky si s dětmi povídáme, co dítě tento rok 

zažilo, co se naučilo, co se mu podařilo. 

 

3.5 Řízení mateřské školy 
 

 Ředitel ZŠ, jejíž jsme součástí, jasně vymezuje povinnosti, pravomoci a úkoly všech 

zaměstnanců, důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci a vytváření prostředí 

důvěry a otevřenosti. 

 Společenství učitelů dobře pracuje jako tým, vzájemně si pomáhá, neprodleně a flexibilně 

řeší vzniklé překážky v práci (např. zastupování) je v úzkém kontaktu s rodiči. 

 Informační systém uvnitř MŠ je zajištěn nástěnkami, výtvarnými a pracovními výrobky, 

omluvným sešitem v šatně, webovými stránkami, emailovou komunikací, schůzkami 

s rodiči, pedagogicko - provozními poradami, vystoupením dětí. 

 Vedoucí učitelka vypracovává ŠVP ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu.  

 Plánování v MŠ je funkční, opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby 

 Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ, jsou smysluplné 

a užitečné. Výsledky jsou zpracovány a závěry slouží pro další práci.  

 MŠ spolupracuje se:  

 

základní školou  



- jedná se především o spolupořádání různých kulturně společenských akcí, které mají za 

účel především děti z MŠ seznámit s prostředím a učiteli základní školy a tím děti připravit 

na bezproblémový přechod do ZŠ. Například se jedná o tyto akce: Mikulášská besídka, 

vánoční besídka v ZŠ, obchůzka Barborek a Tří králů, Dětský karneval s diskotékou, 

divadelní a hudební vystoupení v MŠ aj. 

 

zřizovatelem 

- spolupráce je nejvíce zaměřena na odstraňování vzniklých závad při provozu MŠ a 

problematiku finančního zajištění chodu MŠ.  

MŠ svou práci prezentuje při vystoupeních dětí na vítání občánků a na setkání se seniory, 

předvánočním koledování po obci apod. 

 

pedagogicko-psychologickou poradnou 

- každoročně při návrzích na odklad školní docházky a u dětí s podezřením na určité 

vývojové poruchy během školního roku 

 

dalšími organizacemi jako například: 

- Sbor dobrovolných Hasičů Staré Ždánice – pálení čarodějnic 

- MAS Kunětické Hory – sousedské slavnosti 

- Charita Pardubice – Tříkrálová sbírka 

- Klub interaktivního domu – výtvarné soutěže atd. 

- Prozrak- zrakový screaning 

- občanské sdružení Plchovánek 

 

Záměry: 

Navázání bližší spolupráce s PPP – pořádání přednášek k nástupu dětí do školy. Nadále 

zlepšovat informační systém vzhledem k rodičům, veřejnosti, ale i všem zaměstnancům MŠ. 

Navázat spolupráci s okolními MŠ. 

       

 

 

 

3.6 Personální a pedagogické zajištění 
 



 V MŠ pracují 4 učitelky na plný úvazek, tři mají odpovídající vzdělání, jedna učitelka je 

nekvalifikovaná - studuje. Součástí pedagogického kolektivu je od 1.9.2017 asistent 

pedagoga a školní asistent. 

 Všichni pedagogové se průběžně vzdělávají samostudiem (internetové portály MŠMT, 

RVP aj., časopis Informatorium, sledují a čtou nově vycházející knihy v oboru pedagogiky, 

psychologie atd.). Vybírají si semináře, které nabízejí instituty pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a jsou akreditovány MŠMT. Výběr těchto kursů je systematický 

a vychází jednak ze zájmu učitelek, ale především z potřeb školy, které odpovídají závěrům 

hospitací a  autoevaluace. 

 Každá iniciativa pedagogů, která souvisí se zkvalitněním vlastního vzdělávacího procesu je 

podporována. 

 Pracovní doba pedagogů je organizována tak, aby byla zajištěna optimální pedagogická 

péče. V době od 9.30 hod. do 12.00 hod. se učitelky na jednotlivých třídách překrývají. 

 Nedílnou součástí týmu MŠ jsou provozní zaměstnanci –školnice, vedoucí školní jídelny a 

kuchařka. Rovněž i ony vědomě i nevědomě vstupují do procesu vzdělávání během celého 

dne – stolování, hygiena, převlékání v šatně, doprovod na akcích apod. Proto je nutné, aby 

i styl jejich práce a přístup k dětem co nejvíce korespondoval s cíli, zásadami a pravidly 

ŠVP a TVP, a to zejména v oblasti komunikace a interakce s dětmi a učitelkami. 

 

Záměr: 

Nekvalifikovaná pracovnice si doplní požadované vzdělání, spolu s ostatními se nadále bude 

samo vzdělávat a uvádět do praxe nové metody a formy práce, které přispějí k naplňování 

cílů ŠVP a TVP. Stále znova promýšlet a zlepšovat spolupráci mezi učitelkami a asistentkami 

– smysluplnost, provázanost, systematičnost. 

 

 

 

3.7 Spoluúčast rodičů 
 

 

 Úzká spolupráce s rodinou je pro činnost MŠ samozřejmou nezbytností, je stěžejním 

pilířem práce v MŠ. Pomoci a spolupráce rodičů si velmi Vážíme a děkujeme za ni.  

 Snažíme se, aby naše spolupráce fungovala na principech vzájemné otevřenosti, důvěry a 

respektu. 



 Rodiče se spolupodílejí na činnosti MŠ. Aktivně se zapojují do volného sdružení rodičů a 

pedagogů tzv.“školkové rady“, která se schází dle potřeby, minimálně však 2x za pololetí a 

je vedena jednou z maminek.   

  Rodiče pomáhají s přípravami a organizací slavností, dle svých možností se podílejí 

sponzorskými dary na zkvalitňování prostředí a vybavení MŠ. 

 Dále se společně setkáváme na rodičovských schůzkách, slavnostech, tvůrčích dílnách, dle 

zájmu rodičů na přednáškách či neformálních setkáních kdykoliv v průběhu školního roku. 

Rovněž udržujeme komunikaci prostřednictvím e-mailu. 

 Rodiče jsou informováni o prospívání dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji 

učení. Domlouvají se o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. 

 Pedagogové chrání soukromí rodiny, zachovávají diskrétnost. Jednají s rodiči ohleduplně, 

taktně s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. Nezasahují do života a soukromí 

rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. 

 Rodiče se spolupodílí na analýze školy (dotazníky) a jsou tedy spolupracovníky 

při zkvalitňování ŠVP. 

 V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání pořádá MŠ odborné přednášky 

pro rodiče. 

 

Záměry: 

Stávající spolupráci rozvíjet a navazovat spolupráci s nově příchozími rodiči. Nadále 

rozšiřovat vzdělávací nabídku pro rodiče – setkávání s odborníky a možností konzultace 

s nimi, upozorňování na odbornou literaturu, půjčování knih a tisku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.  Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  
 

● Vytváříme optimální podmínky pro rozvoj osobnosti každého dítěte (odpovídají 

individuálním, speciálním, vzdělávacím potřebám dětí). Dle těchto potřeb organizujeme 

činnosti, volíme formy, metody i obsah vzdělávání.  

●    Při vzdělávání dětí realizujeme stanovená podpůrná opatření.  



●  V souladu s právními předpisy snižujeme počet dětí ve třídě, kde se vzdělává dítě se 

speciálními vzdělávacími potřebami.  

● Podle stupně přiznaného podpůrného opatření zajištujeme přítomnost kvalifikovaného 

asistenta pedagoga.  

●  Dle speciálních potřeb dětí rozšiřujeme zabezpečení věcných podmínek. Pro zabezpečení 

logopedické péče jsme zakoupily Klokanův kufr, pokud se u dětí vyskytnou další, jiné druhy 

postižení (např. z oblasti zraku, sluchu, pohybu, mentální), budeme dle možností na základě 

doporučení speciálního centra  pořizovat další potřebné pomůcky  

● Vytváříme podmínky v oblasti psychosociálního klimatu např. osvětou mezi ostatními dětmi 

a rodiči ostatních dětí, pořádáním přednášek pro rodiče (pro seznámení se s druhy postižení, s 

jejich projevy, které by mohly např. ovlivňovat soužití dětí v jednotlivých třídách) a tím 

posilovat vzájemnou toleranci a pochopení. 

●  V oblasti životosprávy respektujeme odlišné potřeby relaxace dětí, možnost uchýlit se do 

intimního koutku a tím zajistit dítěti klid, potřebný ke snadnějšímu zvládání jeho problémů. 

●  V oblasti organizace vzdělávání budou, pokud to speciální vzdělávací potřeby dítěte budou 

vyžadovat, učitelkami (asistenty pedagoga) upřednostňovány formy individuálního vzdělávání.  

 

Záměry: 

Stávající učitelky si budou prohlubovat v různých oblastech postižení, studiem odborné 

literatury. Pokusíme se navázat spolupráci s externím speciálním pedagogem (nebo 

konzultantem), aby docházelo ke kvalitnímu personálnímu zajištění. Pro zajištění co 

nejlepších podmínek pro vzdělávání dětí se speciálními potřebami  bude mateřská škola 

nadále úzce spolupracovat s rodinou těchto dětí. 

 

 

 
 
 
 
 
3.9.   Podmínky vzdělávání dětí nadaných  

 
●  Pro vzdělávání dětí, u kterých bude zjištěno určité nadání, zajistíme co nejlepší podmínky 

pro jeho podporu a rozvoj.  

●  Vzdělávání nadaného dítěte probíhá v běžné třídě, formou individuální integrace s využitím 

obohacujícího pedagogického přístupu.  

Učitelky pro úspěšnost práce s nadaným dítětem dodržují pravidla vstřícné komunikace, 

pozorného naslouchání, neautoritativní komunikace. Vytvářejí dostatečný prostor pro 



seberealizaci, prezentaci a sebevyjádření. Neruší dítě, je-li zaujato činností, společně hodnotití, 

diskutují, vybírají komplexnější činnosti, úkoly s možností různé obtížnosti, s možností 

spolupráce. Nenut 

●  Průběžně obohacujeme nabídku předmětů a pomůcek, které napomáhají dalšímu rozvoji dětí 

s nadáním (encyklopedie z různých oblastí, náročnější didaktické pomůcky podporující rozvoj 

logického myšlení, pomůcky k experimentování, v případě uměleckého nadání – např. 

nadstandardní výtvarný materiál atd.).  

í dítě do činnosti, podporují jeho aktivitu, předkládají podnětný materiál.  

 

Záměry: 

Vzdělávat se v oblasti, pro kterou bylo  dítě nadáno, aby učitelky mohly dítě nadané vést 

a napomáhat jeho dalšímu rozvoji. 

 

 

 

 

3.10.   Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let  

● Tyto děti musí zvládat základní hygienické návyky a nepotřebují zvláštní osobní péči další 

dospělé osoby. Dítě 2-3 leté přijaté k předškolnímu vzdělávání již musí být způsobilé plnit 

požadavky, které jsou stanoveny v Rámcově vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání 

a školním vzdělávacím programem. 

● Personální podmínky zajišťujeme v souladu s aktuální legislativou tak, aby co nejlépe 

vyhovovaly náročnosti práce a potřebám dětí (využití maximálně možné výše úvazků 

pedagogických pracovníků a jejich souběžného působení co v největší míře, práce školního 

asistenta)  

● Eliminujeme bezpečnostní rizika (přístup k předmětům ohrožujících bezpečnost dětí,  

bezpečný pohyb v prostorách třídy i při pobytu venku 

● Denní režim zejména v souvislosti s potřebou délky stravování,  aktivity, odpočinku nebo 

spánku jednotlivých dětí (v případě větší potřeby spánku děti nebudou buzeny přesně ve 

stanoveném čase) je upraven pro potřeby těchto dětí. 

 

Záměry: 

Postupně třídu i zahradu dovybavit dalšími hračkami a didaktickými pomůckami 

vhodnými pro děti této věkové skupiny.  

Další vzdělávání učitelek v oblasti práce s dětmi od dvou let (psychická a fyziologická 

specifika dvouletých dětí, právní problematiky přijímání dětí atd) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Organizace vzdělávání 

 

 Provozní doba MŠ 6.15 – 16.30 hod 

 O děti se starají 4 učitelky, asistent pedagoga a školní asistent. Kolektiv 

pracovníků doplňují tři provozní zaměstnanci 3(vedoucí školní jídelny, kuchařka, 

školnice) 



  Souběžné působení dvou učitelek v každé třídě je zpravidla zajištěno v době pobytu 

venku, v době oběda a přípravy na spánek.  

 

 

4.1  Přijímání dětí 

 Ředitel školy stanoví pro přijetí dětí do mateřské školy kritéria, která jsou 

zveřejněna současně se zveřejněním termínu a místa zápisu ve vývěsce školy a na 

internetové stránce školy. 

 Ředitel po dohodě se zřizovatelem stanoví v souladu s § 34 školského zákona 

č. 561/2004 Sb.v platném znění. zápis k docházce do MŠ na následující školní rok. 

  MŠ informuje o připravovaném zápisu nejdéle jeden měsíc před jeho uskutečněním 

zpravidla vyvěšením plakátku na nástěnku s informacemi pro rodiče, zveřejněním 

na internetu a vyhlášením v obecním rozhlase. 

 

4.2  Individuální vzdělávání 

 Individuální vzdělávání dítěte: zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost 

předškolního vzdělávání individuálním vzděláváním dítěte, je povinen oznámit tuto 

skutečnost řediteli MŠ. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před 

počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (§ 

34a odst. 4) (do 31.5.).  

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat: 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v 

případě cizince místo pobytu dítěte, b) uvedení období, ve kterém má být dítě 

individuálně vzděláváno, c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte (§ 34b odst. 

2).  

Ředitel mateřské školy předá zákonnému zástupci dítěte přehled zdrojů, ve kterých 

rodiče získají informace o oblastech, v nichž má být dítě vzděláváno (§ 34b odst. 3).  

Tyto oblasti vychází z RVP pro předškolní vzdělávání a ze školního vzdělávacího 

programu mateřské školy.  

Vedoucí učitelka mateřské školy dohodne se zákonným zástupcem dítěte. Zákonný 

zástupce dítěte je povinen zajistit účast dítěte u ověření (§ 34b odst. 3).  



Ředitel mateřské školy ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný 

zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu (§ 34b 

odst. 4). 

4.2 Zařazování dětí do tříd mateřské školy 
 

 Mateřská škola má dvě heterogenní třídy s celodenním provozem – Hvězdičky a 

sluníčka – s kapacitou 24 a 26 dětí 

 Děti jsou do jednotlivých tříd zařazovány na základě zájmu rodičů (sourozenecké či 

jinak příbuzenské vazby, kamarádi apod.). Zohledňována je také spádovost dětí a 

v neposlední řadě i genderová vyváženost (podíl dívek a chlapců) v jednotlivých 

třídách. 

 

4.3 Charakteristika jednotlivých tříd 
  

 Oddělení Sluníček se nachází v přízemí hlavní budovy. V prvním patře se nachází 

oddělení hvězdiček. Obě oddělení jsou prostorově i vybavením identické, liší se 

pouze barevným laděním stěn a textilních doplňků. 

 Jednotlivé třídy jsou opticky rozděleny na tři části. V centrální části třídy je umístěn 

velký a malý kulatý stůl a dvě herní plochy, které jsou ještě členěny do herních 

koutků. Na třídu navazuje umývárna se záchodky, šatna a shrnovacími dveřmi 

oddělená lehárna, která je v dopoledních hodinách využívána taktéž jako herna – 

tělocvična.  

 Oddělení Sluníček i Hvězdiček pracuje podle jednotného ŠVP Mateřské školy 

s názvem: „Svět je místo k divení“.  

 Jednotlivé třídy nemají specifické zaměření, snažíme se o rovnoměrné rozložení 

aktivit a všestranný rozvoj osobnosti dítěte. 

 Jednotlivá témata třídních programů spolu učitelky konzultují, aby se shodli na 

námětu tematického celku, který si dále rozpracovávají pro jednotlivé třídy  a 

skupiny dětí s kterými pracují v době ranního kruhu (volí metody a formy práce dle 

aktuálního složení dětí jejich zaměření, zájmů a v souladu s jejich individuálními 

vzdělávacími potřebami). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Charakteristika vzdělávacího programu 

5.1 Koncepce a cíle vzdělávání v mateřské škole 
 

Záměr – dlouhodobý cíl výchovně vzdělávacího procesu v naší mateřské škole vychází ze 

závěrů celoživotní práce profesora Zdeňka Matějčka, který ve svých četných publikacích uvádí 

předškolní věk jako kritické období pro rozvoj prosociálních vlastností, v němž je nesmírně 

důležité, aby se dítě naučilo uzavírat přátelství a žít v něm.  

Obecným cílem výchovy a vzdělávání v naší mateřské škole je harmonický rozvoj dítěte, 

kdy je důraz kladen především na rozvoj lidského a sociálního potenciálu zahrnujícího 

rovněž vztah k veškeré živé i neživé přírodě jako součásti jednoho neoddělitelného celku. 



Na základě rozvoje sociálních dovedností potom rozvíjíme další oblasti a tím naplňujeme  

rámcové cíle předškolního vzdělávání, tak jak je stanovuje RVP PV:      

 Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení 

 Osvojování si základních hodnot,  na nichž je založena naše společnost 

 Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost. 

 

Rámcové cíle naplňujeme zejména uplatňováním těchto zásad: 

U dětí se snažíme podporovat kvalitní výkon závislí na možnostech daného jedince, rozvíjet 

schopnosti, které vedou k analyzování společenských situací a následnou způsobilost je 

úspěšně řešit.  

Znalost je pro nás více než pouhá informace, je to především aktivní smyslová zkušenost 

vycházející z přímého kontaktu s přírodním prostředím a materiálem, prostřednictvím něhož si 

děti vytvářejí úplný a nezkreslený obraz světa, kdy nedochází k omezování dětské 

představivosti, kreativity, emocionality i sociálního chování.  

 

 

 

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání naší mateřské školy má název: 

„Svět je místo k divení“ 

V novém školním vzdělávacím programu jsme se rozhodli využít zejména aktivace - probuzení  

dětské zvědavosti a touhy dívat se na svět jinýma očima. Ukázat dětem, že i ta nejobyčejnější 

věc v našem životě je opravdu něco zvláštního a cenného. Probudit v nich touhu klást 

nejrůznější otázky, opravovat vlastní chyby a prostřednictvím toho u nich rozvíjet schopnost 

vymýšlet nové věci, nové způsoby toho jak spolu žít.  

Školní vzdělávací program se zaměřuje na:  

 na poznávání okolního světa a přírody, toho bezprostředního i vzdálenějšího 

(předškolní děti), s cílem objevovat, poznávat, prožívat a chápat, jak to ve světě a 

v přírodě chodí a jak spolu všechno souvisí 



 a na poznávání sebe samého a člověka jako součást přírody, s cílem co nejlépe 

poznat sebe, a tak lépe pochopit druhé a vcítit se do jejich pocitů. 

 

Jsme si plně vědomi, že podmínkou pro naplnění vzdělávacích cílů, které si klademe je dobrá 

spolupráce s rodinou nezbytná, a to jak na úrovni informativní, zážitkové i hodnotící. Mateřská 

škola totiž rodinnou výchovu pouze doplňuje, a proto se svém výchovném působení, snažíme 

respektovat požadavky rodiny, snažíme se jim porozumět a vyhovět.    

 

5.2 Metody a formy vzdělávání 
 

 Nabízené prostředí je vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté. Děti se v něm cítí jistě, 

bezpečně, radostně a spokojeně.  

 Snažíme se dítě posilovat v sebedůvěře, sebejistotě a sebeúctě. Dětem jsou nabízeny 

činnosti s ohledem na jejich individuální potřeby a schopnosti. Je respektováno tempo 

každého dítěte, je mu umožněno započatou činnost dokončit. Srovnávání výkonů mezi 

jednotlivými dětmi nepovažujeme za nutné, jediným kritériem hodnocení dítěte je jeho 

individuální rozvoj. 

 Snažíme se, aby přechody mezi činnostmi byly klidné, přirozené a plynulé, aby se 

střídaly různé aktivity, náročnější činnosti a odpočinek.   

 Jsme si vědomi toho, že všichni lidé, kteří jsou dítěti na blízku, se stávají jeho vzorem 

k nápodobě (spontánní sociální učení). Snažíme se proto, aby dítě v nás, učitelích, ale i 

ostatních pracovnících mělo zdravý vzor. 

Morální hodnoty bez moralizování objevují děti také v pohádkách a příbězích. Právě 

proto mají v naší práci pravidelné místo a přispívají tak k lepší orientaci dítěte ve světě.  

 Výchova a vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v 

průběhu dne vyskytnou. Své nezastupitelné místo tady má volná hra, v níž je kladen 

důraz na kooperaci – spolupráci dětí. 

 Uvědomujeme si, že pedagogický styl učitele souvisí především se 

způsobem  komunikace učitelky s dětmi. Dále je ovlivněn plánováním, s nímž je těsně 

spjaté uplatňování situačního učení, které je založené na vytváření a využívání situací, 

které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se 



dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje, a lépe tak chápalo 

jejich smysl. 

 Specifickou formu vzdělávání představuje didakticky zacílená činnost, ve které 

pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného a spontánního 

učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, je založeno na smyslovém 

vnímání, na prožitkovém a interaktivním učení, je prováděno buď individuálně ,ve 

skupinách a v malé míře potom i  kolektivní (frontální) formou. 

 

K realizaci prožitkového stylu učení volíme takové prostředky a metody, které: 

a)   podporují zájem dítěte poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další  

       dovednosti, podněcují radost z učení  

b)  zprostředkovávají dětem smyslové zkušenosti 

c)   umožňují, aby děti v konkrétních činnostech poznávaly vztahy a souvislosti – 

      integrovaný přístup (manipulace s předměty, zkoumání, objevování, záměrné 

      pozorování apd.) 

 Při tvorbě vzdělávací nabídky využíváme metodik zaměřené na předškolní vzdělávání. 

 

 

 

Záměry: 

Nadále věnovat velkou pozornost prosociálnímu chování dětí, snažit se ho rozvíjet jak 

v kolektivu MŠ, tak i s ohledem na sociálně- politickou situaci ve společnosti. Podporovat 

děti v samostatném řešení problémů a přijímání odpovědnosti za svá rozhodnutí ( 

s ohledem k věku dětí) 

 

 

 

5.3   Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí 
nadaných 

 

 Naplňování záměrů a cílů předškolního vzdělávání mateřská škola v případě vzdělávání 

dětí se speciálními potřebami přizpůsobuje tak, aby maximálně vyhovovalo potřebám i 

možnostem těchto dětí. Přičemž ale zároveň docházelo k co  největšímu  zapojení a 



využití vzdělávacího potenciálu dítěte (s ohledem na jeho možnosti a schopnosti a 

zahrnutí podpůrných opatření) 

 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  

 Na základě vyšetření a doporučení odborníků je vypracován Plán pedagogické podpory, 

případně Individuální vzdělávací plán, které vycházejí ze školního vzdělávacího plánu 

a jsou zaměřeny na specifické potřeby dítěte. S těmito dokumenty jsou seznámeni 

všichni učitelé a zákonní zástupci. Dokumenty jsou průběžně (u PLPP nejpozději po 3 

měsících) vyhodnocovány a aktualizovány. 

 Snahou všech zúčastněných je vytvářet optimální podmínky k rozvoji osobnosti dítěte 

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

samostatnosti. 

 Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami učitelky 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. 

Záměry: 

Učitelky budou dále rozvíjet spolupráci s dalšími odborníky, budou nadále 

využívat služeb školských poradenských zařízení, sdílet zkušenosti s kolegy (i z 

jiných školských zařízení), vzdělávat se v oblastech zdravotních postižení i 

sociálních znevýhodnění. 

 

5.3.1   Vzdělávání  nadaných dětí  
 

 Mateřská škola se metodou včasné diagnostiky snaží odhalit mimořádné schopnosti a 

nadání dětí (metody - pozorování,  rozhovor, analýza výtvorů, kreseb, hry dítěte atd.) 

 Učitelky po vypozorování mimořádných schopností a nadání dítěte povedou na toto 

téma rozhovory s rodiči, doporučí vyšetření dítěte odborníkem v Pedagogicko – 



psychologické poradně. Podle přiznaného stupně podpory škola zajistí pro dítě 

odpovídající podmínky. Postup vzdělávání s přiznanými podpůrnými opatřeními nebo 

podle IVP – stejně jako viz kapitola 4.3 

 

Záměry: 

V podpoře rozvoje nadaného dítěte bude škola využívat podporu krajské sítě 

podpory nadání a to prostřednictvím Koordinátora podpory nadání při krajském 

pracovišti Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV). Získávat informace k 

dané problematice bude též např. na www.talentovani.cz., www.mensa.cz/nadane-

dite, www.nadanedite.cz 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vzdělávací obsah 

 

 

Vzdělávací obsah je stanoven pro celou věkovou skupinu společně, tj. pro děti ve věku od 

2,5 - 6 (7) let. 

 

Vzdělávací obsah v  ŠVP odpovídá: 

 

 specifice předškolního veku 

 jeho integrované podobě 

 činnostní podobě. 

 

Vzdělávací obsah ŠVP představuje: 

 



 kompaktní, vnitřně propojený celek, 

 vzdělávací nabídku jako formu prezentace učiva dítěte v podobě činností a příležitostí 

 očekávané výstupy činnostní povahy 

 

 

 

Vzdělávací obsah programu je uspořádán do čtyř integrovaných bloků, které vycházejí 

z jednotlivých ročních období. 

Tyto bloky jsou dále rozčleněny do čtyř stejných tematických celků.  Časový prostor k realizaci 

tematických celků  v jednotlivých integrovaných blocích zůstává otevřený, flexibilní, 

dostatečně volný s prostorem pro aktuální situace, pro aktivní vstup dětí i tvořivost učitelky. 

Jednotlivé tematické celky na sebe svým obsahem vzájemně navazují, doplňují se, plynule 

přechází jeden do druhého. Některé prvky vzdělávacího obsahu se v různých tematických 

celcích opakují a dítěti  se znovu připomínají, setkává se s nimi v jiných souvislostech a učí se 

vidět věci z různých pohledů.  

Tematické celky jsou dále rozděleny na podtémata, které pak dále učitelky rozpracovávají do 

jednotlivých témat (zpravidla týdenních) seskupených v třídním programu. Ten svým obsahem 

odpovídá věku, možnostem, zájmům a potřebám dětí konkrétní třídy a svou formou způsobu 

práce učitelky ve třídě. 

 

Názvy integrovaných bloků: 1. O čem vypráví podzimní vítr 

    2. Co ukrývá zimní ticho 

   3.  Kolik síly má sluníčko 

    4.  Tajemství rozkvetlého léta 

Dílčí tematické celky a jejich podtémata: 

   A. Podivuhodný svět lidí 

    kdo jsem a kde žiji a kam patřím 

        kultura, zvyky, tradice 

    ten dělá to, ten zas tohle 

    B. Podivuhodný svět rostlin 

     podzimní sklizeň 

     zasněžená krajina 



     vstávej semínko  

     rozkvetlé léto 

 
 

   C. Podivuhodný svět zvířat 

    příprava na zimu 

    zimní spánek 

    mláďata na jaře 

    letní louka 

 
 

   D. Podivuhodný svět neživé přírody 

     podzimní změny počasí 

     zima kouzlí 

     vítáme sluníčko 

    voda kolem nás 

 

 

 

 

 

 

 6.1 Integrované bloky 

   6.1.1 O čem vypráví podzimní vítr 
 

 

Charakteristika integrovaného bloku: 

 

Především ve své první části je integrovaný blok zaměřen na orientaci dětí v prostředí mateřské 

školy, na sociální adaptaci dítěte na život v kolektivním zařízení a s tím související komunikaci 

s ostatními dětmi a dospělými.  

Prostřednictvím vlastních praktických zkušeností a prožitků děti získávají poznatky o lidských 

činnostech spojených se sklizní a zpracováním úrody. Současně mohou intenzivně vnímat a 

uvědomovat si změny související s příchodem podzimu a nasbíraný přírodní materiál využívat 

při rozmanitých pracovně výtvarných činnostech. 



Zejména závěr tohoto bloku je potom věnován vytváření a upevňování poznatků o živé a neživé 

přírodě a o změnách které se v ní odehrávají.  

Propojujícím prvkem celého bloku je celá řada tradičních svátků vážících se k podzimnímu 

období, které dětem umožňují poznat svou kulturu a historii. 

 

 

obsah tohoto bloku je strukturován do čtyřech tematických celků s podtématy: 

 

Podivuhodný svět lidí   kdo jsem a kde žiji a kam patřím 

        kultura, zvyky, tradice 

Podivuhodný svět rostlin  podzimní sklizeň 

Podivuhodný svět zvířat  příprava na zimu 

Podivuhodný svět neživé přírody podzimní změny počasí 

 

 

doporučené slavnosti: 

 

slavnost svatého Václava, slavnost svatého Michaela, slavnost svatého Martina, cesta skřítka 

Podzimníčka, narozeninové slavnosti 

 

Hlavní cíle integrovaného bloku : 

 

 Uvědomění si významu podzimu jako období sklizně úrody a počátku procesu 

odumírání života v přírodě. 

 Podpora zdravého sebevědomí, odvahy, statečnosti, schopnosti  čelit překážkám a 

nebezpečí. 

 Intenzivní prožívání a prohloubení znalostí souvisejících se změnami v přírodě 

– podzimem a zimou, procítění v barvách, práci s přírodninami, přípravou zahrady na 

zimní období. 

 Seznámit se s základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu, a 

snažit se je uplatňovat 

  Rozvoj empatie, vnímat  modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které 

nachází ve svém okolí, uvědomovat si, že se svým chováním se  na něm podílí a že je 

může ovlivnit  

 

Dítě a jeho tělo 

 



Dílčí cíle:   

rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky přechod ze stoje do   

různých poloh na povel, posilování jednotlivých svalových  oblastí, zdravotní cviky, 

procvičovat různé  druhů chůze, lezení, nácvik a procvičování špetkového úchopu,  

orientace  v prostoru, na základě sluchového vnímání adekvátně reagovat na zvukové 

signály, zapojovat děti do přípravy estetického prostředí rozvoj schopnosti vyjádřit vztah 

člověka k prostředí, postupně sladit pohyby  s hudbou, uvolnění zápěstí a svalů ruky, 

seznamovat děti se surovinami na přípravu jídel a jejich původem, posilování základních 

hygienických návyků, osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní  

pohody i pohody prostředí a vytváření zdravých životních návyků a   postojů, otužování 

organismu dítěte, poznávat sebe sama a rozvíjet pozitivní city k vlastní osobě   (sebevědomí) 

 

 

Příklady vzdělávací nabídky:  

napodobujeme různé druhy chůze , lezeme jako …, běh s vyhýbáním, chůze ve vázaném 

zástupu, ve dvojicích, v dopravním provozu, lokomoční (chůze, běh, skoky a poskoky, 

hody, lezení) a jiné činnosti (základní      gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové 

hry apod.), zpěv písní, deklamace básní a říkadel spojená s hrou na tělo a Orffovy   hudební 

   nástroje, úklid hraček, třídění přírodnin, zalévání květin, pečení bochánků 

z chlebového těsta –sypání semínky, příprava zeleninových a ovocných talířů, ochutnávka 

plodů atd modelování, tematická kresba na základě citových vztahů (možné využití 

rozličných výtvarných technik), taneční a pohybové hry, hygiena rukou, zakrývání úst při 

kašli apod., vaření bylinkových čajů,  výroba sirupů, aromaterapie, návštěva solné jeskyně, 

sebeobsluha – osobní hygiena, správné návyky u stolování, hry na lékaře, zdravotní sestry, 

na rodinu apod., hry podporující smyslové vnímání 

 

Očekávané výstupy:  

Děti zvládají se bezpečně pohybovat ve skupině dětí i v prostředí mateřské školy a školní 

zahrady. Znají a dodržují pravidla bezpečného chování. Pečují o osobní hygienu, 

samostatně zvládají pravidelné běžné denní úkony (např. mytí a utírání rukou, používat 

kapesník, samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, popř. polévku atd.). Zvládají 

doprovázet pohyb zpěvem, dodržují rytmus. Vědomě dokážou napodobit jednoduchý pohyb 

podle vzoru a přizpůsobit jej pokynu. 



Dítě správně drží tužku, ovládá koordinaci ruky a oka.  Umí zacházet s předměty denní 

potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem. Dokáže se postarat o své 

osobní věci, o hračky a pomůcky.  

K poznání okolního světa dítě využívá všech svých smyslů. Zná základní zásady zdravého 

životního stylu.  

 

Dítě a jeho psychika -Jazyk a řeč  

 

Dílčí cíle:  

rozvoj vnímání, řečových schopností a jazykových dovedností, slovní zásoby – správné 

výslovnosti, vytváření pojmů,  zpívat spolu s učitelkou popěvky říkankového charakteru 

v přirozené hlasové poloze a tónovém rozsahu malé tercie, napodobovat různé sluchové 

podněty, citlivě vnímat nehudební zvuky, přiměřeně a samostatně komunikovat s dětmi i 

dospělými rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného 

projevu, osvojit si nové pojmy a dokázat je využít v komunikaci, zvládnout jednoduché 

zevšeobecňování pomocí společných znaků, reprodukovat kratší dějový celek, 

dramatizovat jej, pojmenovat základní barvy, rozlišit barvy doplňkové, rozpoznání stejných 

grafických symbolů a tvarů, rozpoznat citové prožitky druhých 

 

Příklad vzdělávací nabídky: 

 vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo shlédlo, artikulační a dechová cvičení, vyřizování 

vzkazů, pohybem či obrázkem vyjadřovat vzkazy, artikulační, řečové, sluchové a rytmické 

hry, přednes, recitace, dramatizace, zpěv, pracovní listy, hry se slovy, hádanky, vokální 

činnosti seznamování s prací různých řemeslníků – jejich nářadí a pomůcky, Kimovy hry , 

Co všechno patří k zelenině …., práce s pohádkou a dalšími literárními texty, dramatizace  

dialogů, hraní loutkového divadla, malování akvarelovými barvami, kreslení voskovými 

bloky 

 

 

Očekávané výstupy:  

 

Dítě dokáže spontánně vyprávět zážitky. Má přiměřeně velkou slovní zásobu, nově 

osvojená slova se snaží aktivně používat. Ptá se na slova, kterým nerozumí. Umí samostatně 

a smysluplně vyjadřovat myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně 

zformulovaných větách, domluví se slovy i gesty, pojmenuje většinu toho, čím je 

obklopeno.  Je schopné se učit nová slova a ve svém projevu je aktivně dokáže používat. 



Zvládá se zpaměti naučit krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky), sledovat a vyprávět 

příběh, pohádku. Chápe slovní vtip a humor. 

Dokáže si všímat změn ve svém okolí. Odhalí podstatné a nepodstatné znaky, pomocí svých 

smyslů dokáže rozlišovat vlastnosti předmětu (barva, tvar, struktura, chuť, vůně atd.), 

zobecňovat (vybrat ovoce, zeleninu atd.). Zvládá řešit jednoduché hádanky, rébusy. 

  

 

Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a  fantazie 

 

Dílčí cíle:  

Vytváření základů pro práci s informacemi, uvědomit si charakteristické rysy končícího  

léta a nástupu podzimu, změny v přírodě, rozvoj představivosti a fantazie, podněcování  

spontánního vnímání a vyjadřování, rozlišení teplých a chladných barev, tvořivé využívání  

různých hraček, pomůcek, stavebního nebo doplňkového materiálu, posilování přirozených 

poznávacích citů (zvídavost, zájmy, radosti z objevování apod.), posilovat environmentální 

cítění, zdokonalení orientace v rovině, v prostoru, rozvoj matematických představ, 

seznamovat se s rozličnými povoláními, vnímat rozdíly mezi předměty, výroba 

dekorativního předmětu, poznávání jednotlivých druhů ptactva a jejich života, práce 

s knihou 

 

 

 

Příklady vzdělávací nabídky:  

prohlížení „čtení“ knih, práce s obrazovým materiálem, jednoduché pokusy – vliv tepla a 

zimy (sušení ovoce, černání brambor na vzduchu, pozorování drobného hmyzu atd.), hra na 

rytíře Michaela, vytváření rekvizit, práce se dřevem, malování akvarelovými barvami,      

přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů a jevů, hledání typických 

znaků jednotlivých dřevin, rozlišení listnatých a jehličnatých stromů, cesta za skřítkem 

Podzimníčkem, stavby z kostek – konstruktivní činnosti, pracovní listy, pantomimické hry  

např. Na řemesla, vyšívání obrázků, sypání ptákům do krmítek – práce s atlasem ptáků,  

výroba lampionů – světelné efekty, mísení barev atd. 

 

 

Očekávané výstupy:  



Dítě zvládá soustředěně vykonávat činnost, neodbíhat od ní a pracovat v klidu.  Rozlišuje a 

běžně používá základní prostorové pojmy (vlevo, vpravo, dole, nahoře, uprostřed, za pod, 

nad, vedle, mezi apod. v prostoru i rovině). Orientuje se v časových údajích v rámci dne, 

uvědomuje si plynutí v čase (dnes, zítra, večer, ráno apod.), rozliší roční období.  Dokáže 

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

vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy 

předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi). Samostatně přemýšlí, a to, o čem 

přemýšlí, také umí vyjádřit. 

Zvládá tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech, 

experimentovat s materiály, poznávat a využívat výrazové možnosti (vytvářet různé plošné 

a prostorové útvary, mísit barvy, zkoumat odlišné účinky suchých a vlhkých podkladů, aj.)  

Chápe základní číselné a matematické pojmy (více, méně, první, poslední atd.) a podle 

potřeby je prakticky využívá (porovnává, uspořádává a třídí soubory předmětů podle 

určitého pravidla, orientuje  se v elementárním počtu cca do šesti, chápe číselnou řadu v 

rozsahu první desítky). Projevuje zájem o nové věci, dotazuje se při nedorozumění, zkouší 

hledat nová řešení, nebojí se experimentovat. 

 

 

  

 

 

      

Sebepojetí, city, vůle 

 

Dílčí cíle:  

     Dítě se seznamuje s kolektivem dětí a dospělých , umí se podřídit režimu a pravidlům       

skupiny, rozvoj pozitivních pocitů dítěte ve vztahu k sobě  a druhým (uvědomění si vlastní       

identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti), dítě se nebojí   

     vhodným způsobem prosadit své názory a postoje, projevovat samostatnost, dokázat se  

svěřovat se svými radostmi, smutkem i obavami kamarádům i dospělým, rozvoj kooperace 

mezi dětmi, vytváření pocitu sounáležitosti, uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat 

vlastní názory a postoje a  vyjadřovat je, posilovat spolupráci mezi dětmi, zachytit a vyjádřit 

své prožitky  

  

 

 



Příklad vzdělávací nabídky:  

Různé seznamovací hry, pantomimické prvky vyjádření pocitů při deklamaci básní a 

říkadel, cvičení empatie v každodenním řešení konfliktů, při hrách, při činnostech, 

odmítnutí vlastního nevhodného chování,  v přirozených situacích požádat o pomoc, 

poslech a zpěv písní různých charakterů  (veselá, smutná, ukolébavka, pochod apod.), 

dramatizace pohádek O skřítkovi Podzimníčkovi, hry s loutkou –  maňáskem, komunitní a 

komunikační kruh – Vítání skřítka, cesta za skřítkem Podzimníčkem, konstrukční hry 

s kostkami a přírodninami – stavba skřítkovské země, námětová kresba  - např. Já a moje 

rodina, Čím budu až vyrostu, rozhovory o rodině, práce v kruhu kamarádů –např. tkaní, 

vyšívání, hry na téma rodina, přátelství apod., hudební improvizace, výroba lampiónů, 

střídání se (jako husy odlétající na jih- při namáhavém letu),  pomoc mladším dětem při 

sebeobsluze 

 

 

Očekávané výstupy:  

 

Dítě zvládá odloučení od rodičů a blízkých. Zapojuje se do činností, komunikuje a 

kooperuje s dětmi i se známými dospělými. Rozlišuje citové projevy v důvěrném 

(rodinném) a cizím prostředí. 

Dokáže se přizpůsobit společenství, projevuje zájem o spolupráci. Zvládá pracovat dle 

pokynů, případně požádat o pomoc. 

Dokáže reagovat přiměřeně dané situaci (odmítá agresi, umí se zklidnit, přijímá vzor 

společenského chování, umí se podřídit). Umí se těšit z hezkých a příjemných zážitků. 

Přirozeně a adekvátně situaci projevuje své emoce. Dokáže se citlivě projevovat i k ostatním 

živým i neživým bytostem a věcem. To co prožívá, umí vyjádřit slovně, výtvarně, pohybově 

i mimikou. 

Zdokonaluje se v sebeobslužných činnostech – zvládá se samostatně obléknout a svléknout, 

obout se a zout. Jí samostatně, zvládá si nalít pití i polévku. Pečuje o svou osobní hygienu 

– používá toaletní papír, myje si ruce po použití WC, používá kapesník. 

 

 

Dítě a ten druhý 

  

Dílčí cíle:  

Rozvoj neverbální komunikace, podpora prosociálního a kooperativního chování, empatie, 

tolerance, umět pozdravit a reagovat na pozdrav, opětovat ho, umět poděkovat jiným za 



něco, podělit se, vciťovat se do situace druhých, chovat se k nim ohleduplně, pracovat 

s rekvizitou, vyjádřit atmosféru, spolupracovat s ostatními, dodržovat domluvená a 

pochopená pravidla, vzájemného soužití (doma, v MŠ, na veřejnosti,...), rozvoj schopnosti 

vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a plně prožívat, umět se rozdělit  

 

 

Příklad vzdělávací nabídk:  

hry s míčem s navázáním očního kontaktu, hry typu mrkaná apod., komunitní a 

komunikační kruh – vítání skřítka, pomoc mladším dětem při sebeobslužných činnostech,  

poděkovat, poprosit o něco, pozdravit a rozloučit se, práce s literárním textem, pohybové 

hry se záchranou – např. honičky, výroba dárku pro kamaráda, maminku, sociální a 

interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a  hudebně, společenské hry, 

společenské aktivity nejrůznějšího zaměření, pečení martinských šátečků – dělení se s 

kamarádem 

   

Očekávané výstupy:  

Dítě zvládá navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, 

komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho. Bez větších problémů navazuje a 

rozvíjí vztahy s vrstevníky, přirozeně a bez zábran dokáže komunikovat s druhým dítětem. 

Dokáže citlivě vnímat potřeby druhého (dělí se o hračky, počká, vystřídá se atd.), umí 

nabídnout pomoc kamarádovi. Chápe, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože 

je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.) 

 

 

  

 

Dítě a společnost 

 

Dílčí cíle:  

Získaní základních návyků kulturního chování a respektování společenských pravidel, 

intuitivní rozlišení dobra a zla, rozvoj tvůrčího přístupu k práci s výtvarným materiálem, 

seznámit se a popsat práci a pracovní činnosti některých dospělých, esteticky laděným 

pozorováním rozvíjet a usměrňovat představy dětí, vytvoření povědomí o mezilidských a 

morálních hodnotách,  pozorovat a rozlišovat práci pracovní činnosti lidí, význam a 



užitečnost práce,  spoluprožívat a společně vytvářet slavnost, vědět kde pracují rodiče – co 

dělají, rozvoj jemné motoriky – uplatnit zručnost, zvládnou jednoduché, pracovní úkony 

 

 

Příklad vzdělávací nabídky :  

Společná pravidla stolování, návštěva divadelního představení, poslech a dramatizace 

pohádek, kreslení, malování, stříhání, lepení, práce s přírodninami, hra na Řemesla, 

pohybové hry, deklamace písní a básní doprovázená rytmizací, hrou na tělo nebo    Orffovy 

nástroje, návštěva statku, rozhovory o práci u koní, skotu a  drůbeže, pečení chlebových 

bochánků, malování akvarelem, rozmývání barev a další výt. techniky, příprava a úklid 

pracovního materiálu, skládání z papíru – drak, koník apod., práce s vlnou – Martinův kůň,  

hádanky, pantomima hra Na řemesla, práce na ponku, pečení, modelování, příprava 

materiálu na činnosti apod., společné tvoření dětí a rodičů – výroba lampiónů 

 

Očekávané výstupy:  

Dítě umí pozdravit, poprosit, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, střídat se 

v komunikaci. Společně stanovená pravidla i obecně platná pravidla ve společnosti chápe 

(ví co je v souladu a co odporuje) a dodržuje je. Ve skupině dětí dokáže navazovat přátelství 

a dále je rozvíjí. Dokáže porozumět potřebám druhých, nabídnou svou pomoc kamarádovi 

i dospělému. 

Dokáže sledovat umělecké vystoupení ( divadlo, koncert atd.), pomocí různých 

vyjadřovacích technik ( kresba, malba, zpěv, hra na hudební nástroj)  zvládne vyjádřit a 

odůvodní  své zážitky z něho.  

Dítě a svět 

Dílčí cíle:  

Prožitek sklizně a oslav s ní spojených, seznámení se základními orientačními body  v obci, 

udržovat estetický vzhled třídy a prostor MŠ, rozpoznat svou značku, zapamatovat si své 

místo na uložení věcí, seznamovat a prohlubovat zkušenosti s vlastnostmi materiálů, 

podpora estetického cítění a péče o životní prostředí, aktivně se podílet se na přípravě oslav, 

přiblížení tradic, vnímat charakteristické znaky vesnice, prohlubovat zkušenosti dětí 

s neživou přírodou, příprava slavnosti 

 

 

Příklady vzdělávací nabídky: 



Příprava a realizace slavností, vycházky  do okolí mateřské školy, výtvarné tvoření z papíru, 

přírodnin, práce se dřevem, zkoumání tvárných možností písku, sebeobslužné činnosti, 

vycházky do okolí MŠ - pozorování stavu životního prostředí, poznávání    ekosystémů, 

ekologické tvoření – hmatky, paletky apod., práce na školní zahradě – kompostování, 

hnojení atd., výtvarná práce s odpadovým materiálem 

  

 

Očekávané výstupy: 

 Dítě má základní znalost o místě kde žije. Pozná charakteristické symboly obce i státu ( 

vlajky, znak apod.), zná některé historické skutečnosti týkající se obce či státu. Přijímá 

tradici oslav, vnímá zvyky a tradice jako pevné body svého života. 

Samostatně zvládá běžné činnosti v péči o okolí, jakož i  jednoduché praktické situace, které 

se v mateřské škole opakují.  

       Dokáže si všímat a aktivně reflektovat změny ve svém okolí (v přírodě i společnosti). 

Uvědomuje si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují.  

      Dítě dbá o pořádek a čistotu, umí se postarat o květiny, zvládá drobné úklidové práce na 

zahradě i v budově MŠ. Zná zásady třídění odpadu. 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2 Co ukrývá zimní ticho 
 

Charakteristika integrovaného bloku: 

Dominantou tohoto bloku jsou samozřejmě Vánoce, které vnímáme v širší společenské 

souvislosti. U dětí vytváříme a podporujeme nejenom rozvoj citových vztahů v rodině, ale  

kladné postoje ke všem živým i neživým bytostem a věcem.  

Prostřednictvím vánočních příběhů, oslav masopustu, lidové tvorby v podobě písní, říkadel, 

pranostik atd., příprav slavností pro veřejnost, výrobě tradičních zvykoslovných předmětů atp. 

probouzíme v dětech zájem o lidové tradice – zvyky a základní kulturně společenské postoje a 

seznamujeme děti s méně obvyklými či dokonce zapomenutými řemeslnými pracemi.  



V návaznosti na pozorování a poznatky získané během předcházejícího podzimního bloku 

seznamujeme děti se změnami v zimní přírodě a rozvíjíme jejich vnímavost k přírodním dějům 

v závislosti na ročním období. Učíme děti správnému pobytu v zimní přírodě, důraz klademe 

na vytváření návyků zdravého životního stylu.  

Část tohoto bloku je věnována především předškolním dětem. Důraz klademe na získávání 

sebevědomí, sebedůvěry, pocitu radostného očekávání vstupu do 1. třídy základní školy. 

 

obsah tohoto bloku je strukturován do čtyřech tematických celků s podtématy: 

 

Podivuhodný svět lidí   kultura, zvyky, tradice 

     ten dělá to, ten zas tohle 

Podivuhodný svět rostlin  zasněžená krajina 

Podivuhodný svět zvířat  zimní spánek 

Podivuhodný svět neživé přírody zima kouzlí 

 

doporučené slavnosti: 

 

adventní spirála, Mikulášská nadílka, obchůzky Barborek, Vánoční  slavnost, Tříkrálová 

slavnost, Hromnice, Masopust, narozeninové slavnosti  

 
 

Hlavní cíle integrovaného bloku : 

 

 Rozvíjení vnímavosti dětí k přírodním dějům v souvislosti se zimní přírodou 

 Seznámení dětí se základními potřebami lidí, zvířat a rostlin v zimním období 

 Naučit se správnému pobytu v zimní přírodě 

 Seznámit se s adventními, vánočními a masopustními zvyky a tradicemi. 

 Prostřednictvím  biblických  příběhů vnímat kulturně- sociální prostředí naší 

 společnosti . 

 Společně prožít radost a veselí. Poznat humor a vtip v lidové slovesnosti, krátkých 

 textech, písních i ve výtvarném projevu a pokusit se ho vhodně a citlivě použít.  

 Posilovat touhu stát se školákem. 

 

Dítě a jeho tělo 



 

Dílčí cíle:   

Vnímat vlastní tělo, posilovat a protahovat svaly, zdokonalovat lokomoční dovednosti.  

zvládat koordinaci ruky i oka, jemnou motoriku při pracovních i výtvarných        

činnostech.  Rytmicky vykonávat náročnější přirozené pohyby.   

Zdokonalování techniky hry na dětské hudební nástroje Dokázat rozeznat některé hudební 

nástroje, vytvářet rytmický a melodický doprovod k písním a hudebně pohybovým hrám, 

vnímat  zvukovou barvu jednotlivých nástrojů. Zvládnout jednoduché taneční kroky. 

Tvořivě vyjádřit pocity a  náladu. Výtvarně vyjadřovat fantazijní představy Umět slovně 

vyjádřit to, co bylo nakresleno – seznámení s piktogramy. Rozvoj a užívání všech smyslů. 

Rozvoj návyků zdravého životního stylu. Znát a umět používat správné názvy  částí těla. 

Procvičovat rozlišování pravé a levé strany.  

   

Příklady vzdělávací nabídky:  

Taneční hry, vyjadřování hudby pohybem, hudební doprovod k vánoční hře, hra na dětské 

hudební nástroje, výroba zvykoslovných předmětů, masek  atd. Smyslové a 

psychomotorické hry, pohybové hry, jógová cvičení, písně s pohybem, zimní sporty – 

sáňkování, klouzání na ledu – zamrzlých kalužích, práce s obrázky, zimní náměty ve 

výtvarné tvorbě – prostorová tvorba –např. iglů z kostek cukru, pečení tradičního pečiva – 

koblih, perníků atd. Rozhovory a praxe – ochrana před mrazem, zdravotní cvičení – hry: 

Hlava, ramena …., Tančíme labadu,  Hojačky - hojačky 

   

 

 

 

Očekávané výstupy:  

Dítě má radost z pohybu, zvládá některé druhy zimních sportů a dokáže používat 

odpovídající sportovní náčiní. Dokáže se bezpečně a jistě pohybovat na sněhu – ledu. Ví 

kde a jak hledat pomoc při úraze. V pohybu dokáže vyrovnávat některé svalové 

dysbalance. Zachovává správné držení těla. 

Dítě zvládá rytmický pohyb, umí pohyb doprovázet zpěvem, zvládá jednoduché taneční 

kroky. Zdokonaluje správné zacházení s hudebními nástroji.  

Samostatně zvládá provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami, dokáže 

samostatně kreslit, malovat atd.  Zvládá techniku střihání a lepení. Dokáže používat 

nástroje denní potřeby – nůž, vykrajováno, vařečku atd. 

Zdokonaluje dovednost zapnout si zip, knoflíky a zavázat si tkaničky. 



Dítě ví co jeho tělu prospívá a co škodí, vnímá pozitivní účinky pohybu a sportu. Dítě je 

otužováno.     

 

Dítě a jeho psychika -Jazyk a řeč  

 

Dílčí cíle:   

Dítě zvládá jednoduše charakterizovat vlastnosti postav – umí porovnat kladné a záporné 

postavy. Samostatně hovoří na určité téma. Souvisle a pohotově  odpovídá na položené  

otázky. Aktivně se seznamuje s novými slovy a chápe jejich význam. Osvojení si některých 

dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka. Sluchově 

rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech. Vyjádřit své prožitky tvořivými 

činnostmi. Orientovat se v obsahovém významu slov, používání antonym, synonym a 

homonym. Vysvětlení nových pojmů při zpěvu, např. sólo, sbor, nástup, potichu, hlasitě 

atp. Porozumět vtipu v lidových i autorských pohádkách a přenášet tento humor do  běžného 

života. Nalézt řešení problému pomocí konkrétních předmětů a obrázků. Rozvíjení 

schopnosti jednoduché analytické- syntetické činnosti. Vytvořit jednoduchý rým. Seznámit 

se s novými slovy – pojmy. Znát své jméno a příjmení, adresu, jméno svých rodičů i 

sourozenců. 

  

Příklady vzdělávací nabídky: 

Práce s různými druhy literárních textů, dramatizace vánočního příběhu, komunitní a 

komunikační kruh – vítání skřítka, prohlížení a „čtení“ knížek, malované čtení (využití 

dětských časopisů). Rozlišení počátečních písmen mudrců K+ M + B, přiřazování křestní 

jmen dětí, která začínají na shodnou hlásku. Školní hříčky se slovíčky – využití básniček a 

říkadel, literárních textů – např. básniček Jiřího Žáčka. Hry se slovy – např. slovní fotbal, 

slova která by nikoho nenapadla, co nejvíce slov  na dané téma. Pohybová improvizace – 

vyjádření textu básně, říkadla, zpěv písní a koled, společné diskuze, rozhovory, individuální 

a skupinová konverzace – na téma advent, vánoce, masopust atp. Řešení hádanek – např. 

knihy: Zlatá brána, Jedna dvě, Honza jde. Dokreslování obrázků. 

 

Očekávané výstupy:  

Dítě umí porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a   

zopakovat jej ve správných větách) Projevuje zájem o knížky, zvládá se naučit zpaměti 

krátké texty (reprodukuje říkanky, písničky, pohádky, zvládá jednoduchou dramatickou 



úlohu apod.), umí  vést rozhovor (naslouchá druhým, vyčká, až druhý dokončí myšlenku, 

sleduje řečníka i obsah, ptá se), dokáže pochopit slovní vtip a humor, vytvoří jednoduchý 

rým. Projevuje zájem o knížky, dokáže sledovat text očima zleva doprava, popsat situaci 

(skutečnou, i podle obrázku). Dokáže rozlišit význam některých obrazných symbolů 

(piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich 

významu i jejich komunikativní funkci. 

Pozná své napsané jméno.  Zvládá sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky 

ve slovech  

  

 

Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a  fantazie 

 

Dílčí cíle:  

Procvičování časových vztahů, rozlišování grafických tvarů.  Rozvoj předmatematických 

představ (málo – hodně, velký – malý atd.), procvičování početní řady 1 -10.  

Vnímat charakteristické znaky a správně je přiřazovat Tvořivě využívat různých 

předmětů, rozvíjet fantazii. Rozlišovat a pojmenovávat barvy. 

Vyhledávat a odhalovat taje přírody. Seznámit se s vlastnostmi a skupenstvími vody. 

Rozlišovat zvířata podle druhu potravy, chování v zimě, v jejich přirozeném prostředí. 

Umět správně pojmenovat hlavní části oděvu a předměty denní potřeby- znát jejich 

vlastnosti a účel - činnost  přístrojů a nástrojů, práce s nimi. 

 

 

 

 

Příklady vzdělávací nabídky:  

Vycházky obcí. Sledování stop zvěře ve sněhu, sádrové odlitky Výroba lojových koulí – 

šišek, sypání do krmítek. Pokusy se sněhem – tání, mrznutí (objem sněhu x roztátého 

sněhu), chytání a pozorování vloček. Výtvarné tvoření ve stylu art-deko – barevné stopy ve 

sněhu. Rychlení větviček – Barborek, , tvořivá dílna – máčení svíček, pečení tradičního 

pečiva – perníky, cukroví, výroba zvykoslovných předmětů – vrkoč, polaz apod. Příprava 

rekvizit na vánoční hru 

Pohybové hry s přírodní tématikou, cvičíme jako zvířátka, hra Na poletující vločky      

apod. Různé zimní sporty a hry. 



Práce s knihou (Bible pro děti, volné převyprávění příběhu dětmi, z obrázků a z papírových 

betlémů poznáváme zvířata,  která doprovázela Tři krále na jejich pouti k Betlému, a ta, 

která navštívila Ježíše, jakou masku si vyrobíme? 

 

Očekávané výstupy:  

Děti se naučí  nazpaměť krátké texty, dokážou si je úmyslně zapamatovat a vybavit. 

Vědomě dokážou využívat všech smyslů, záměrně umí pozorovat, postřehovat, všímat     si. 

Chápou prostorové pojmy, elementární časové pojmy, orientují se v prostoru                  i v 

rovině, částečně se orientovat v čase. Dokážou vyjadřovat svou představivost a fantazii v 

tvořivých činnostech (konstruktivních,       výtvarných, hudebních, pohybových či 

dramatických) i ve slovních výpovědích k nim. Vnímají všemi svými smysly, chápou 

elementární matematické souvislosti a podle      potřeby je prakticky  využívají 

(porovnávají, třídí soubory předmětů podle pravidel, orientují se v počtu cca do 6-ti, chápou 

číselnou řadu od 1-10, poznají více méně stejně atd. 

Zvládnou  postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí. Dokážou se zaměřovat  na to, co 

je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, 

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

vzájemné souvislosti mezi nimi). Dokážou přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem 

přemýšlí a uvažují, také vyjádřit. Mají zájem se dozvídat  nové věci.  Nově získané 

zkušenosti využívají k řešení problémů, úkolů a situací, dokážou myslet kreativně, 

předkládat „nápady“.  

 

 

 

 

Sebepojetí, city, vůle 

 

Dílčí cíle:  

Rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky. Naučit se koledy, 

básničky a říkanky. Citlivě vnímat příběhy, na základě sympatií si vybrat oblíbenou 

postavu. Rozvoj přátelských vztahů. Prohlubování samostatnosti při řešení úkolu na základě 

instrukce. Rozvoj empatie. Sledování a schopnost interpretace příběhu obohacujícího citový 

život dítěte. Pěstovat smysl pro rým. Procvičování sluchu. Dodržování předem stanovených 

pravidel při zimních sportech. Rozlišit hudební nástroje a zvládnout jejich vyjádření 



pohybem. Na základě hmatové citlivosti vyjádřit pocity. Podpora kamarádského chování a 

spolupráce mezi dětmi. Rozvoj sebereflexe.  

 

Příklad vzdělávací nabídky:  

Estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární,  hudební,  pohybové a 

další). Adventní slavnost – adventní zahrádka. Vánoční příběh a jeho propojení příběhem 

tříkrálovým, jeho dramatizace. Zpěv písní a koled - využití Orff. nástrojů – hry na tělo apod. 

Obchůzka tří králů – projekt s Charitou ČR, žáci ZŠ 

Komunitní a komunikační kruh – dozvuky Vánoc, Co bych dělal kdyby… co se mi podařilo, 

co umím nejlépe apod. 

Péče o zvířata v zimě - krmení ptáčků, volně žijící zvěře. Hlasy lesa. 

Školní hříčky se slovíčky, hudebně pohybové činnosti, ozvučená pantomima - hra : Na 

skryté věci, Kdo se schovává, Pepíčku pípni apod.,  hra na orchestr 

 

Očekávané výstupy:  

Dítě umí prožívat radost ze zvládnutého a poznaného. Dokáže  vyvinout volní úsilí, 

soustředit se na činnost a její dokončení, zorganizovat hru, těšit se z hezkých a příjemných 

zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním.  Tyto zážitky dokáže 

umělecky zpracovat (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně         

pohybovou či dramatickou improvizací apod.) 

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

nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či     

zakázaných činnostech. Uvědomuje si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, 

soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání). Dokáže být citlivé ve vztahu k 

živým bytostem, k přírodě i k věcem  

  

 

Dítě a ten druhý 

  

Dílčí cíle:  

Projevovat přátelské city, spoluprožívat radost. Spojit obsah literárního textu se zážitky 

z reálných situací. Pokusit se vyjádřit charakter postavy prostřednictvím pohybové    

improvizace. Rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností, verbálně i neverbálně 

vyjádřit pocity druhého. Rozvoj očního kontaktu, cvičení pozdravu, poděkování. Vyjádřit 

uznání a pochvalu druhému, projevovat přátelské city druhým dětem  - podpora 

prosociálního chování 



 

Příklad vzdělávací nabídky:  

Rozhovory o vánočním čase – doma, v MŚ atd., práce s literárním textem - dramatické 

etudy, kooperativní činnosti při námětových hrách, připravit překvapení, dárek –pro 

kamaráda, zvířátko atd. 

Interaktivní hry typu „Místo vpravo ode mě je prázdné..“, řešení modelových situací,  

společenské hry, hry v situaci - karnevalový rej – představování masek, pomoc kamarádovi 

při výrobě masky 

 

Očekávané výstupy:  

Dítě umí porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad, spolupracuje  s ostatními,  

chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu. Dokáže respektovat potřeby jiného dítěte, dělit 

se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod. Nedělá mu 

problémy navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, 

komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho  

Při setkání s neznámými se však chová obezřetně a dokáže odmítnout situaci, která mu je 

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

(ohajovat svůj názor, přijmout jiný názor), zvládá přijímat a uzavírat kompromisy, řešit 

konflikt dohodou.  

Dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v   mateřské 

škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla.  

  

 

  

 

Dítě a společnost 

 

Dílčí cíle:  

Posilovat rodinné vazby, vnímat strukturu široké rodiny. Intuitivně rozlišit dobro a zlo. 

Hledat v obyčejných věcech estetickou hodnotu,  pracovat na základě fantazijních představ 

a citových prožitků. Zdokonalení techniky práce s barvou – krycí schopnosti a jejich 

využití. Příprava a realizace karnevalu. 

Znázornění lidské postavy v pohybu, modelování zvířecí postavy. Vytvoření staveb a určení 

jejich funkce - plošná a prostorová tvorba 

Pozorování a pomoc při zimních pracích – vymetání sněhu apod. 



Vytvářet si představu o školním prostředí. Prohlubování návyků  správného chování při 

kulturních akcích 

 

Příklad vzdělávací nabídky:  

Seznamování s lidovou slovesností, literaturou, hudbou, výtvarným  uměním, kulturními 

tradicemi, zvyky apod.(obchůzka Barborek, Lucek, Mikuláše – básničky písničky, výtvarné 

zpracování tématu Vánoce, modelování  - včelí vosk, královské koruny z různých materiálů, 

výroba hudebních nástrojů) 

Práce na školní zahradě, pozorování rybářů při prosekávání ledu apod., stavby z kostek a 

přírodnin, využití zvířecí farmy. Tematická kresba – zimní krajina, výroba masek. 

Návštěva základní školy – příprava na zápis, námětová hra: Na školu. 

 

Očekávané výstupy:  

Dítě zvládá  vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, 

zvládá základní hudební dovednosti vokální i instrumentální. Vnímá umělecké a kulturní 

podněty, pozorně poslouchá,  se zájmem sleduje literární, dramatické či hudební představení 

a hodnotí svoje zážitky (dokáže říci, co bylo  zajímavé, co je zaujalo). 

Umí zachytit skutečnost ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých    

výtvarných dovedností a technik 

Uvědomuje si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat   

neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i    bezpečí druhých; dokáže odmítat 

společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či 

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

(vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají)  

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

jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí) 

 

   

Dítě a svět 

 

Dílčí cíle:  

Seznámit se s životem volně žijících živočichů. Pozorování a pojmenování volně žijících 

zvířat. Seznámit děti s tím, že jsme součástí přírody. Pozorování a sledování skutečných 

objektů, jevů a dějů z nejbližšího okolí. Citlivě vnímat dění kolem nás – uvědomit si 



důsledky lidského konání - pozorovat změny v přírodě, rozlišení zvířat domácích, volně 

žijících, cizokrajných 

Seznamovat se s kulturními tradicemi. Seznámení se s některými pranostikami, uvědomit 

si jejich původ vysvětlení pojmů - tradice, koleda, pranostika.  

Práce s drobným materiálem, koordinace oko – ruka, řazení dle návodu. 

 

Příklady vzdělávací nabídky: 

Práce s knihou, dalekohledem- pozorování hvězdné oblohy –rozlišení měsíce x slunce x 

hvězd., pokusy se šiškami, práce na ponku, výroba hudebního nástroje apod. 

Práce s literárním textem - vysvětlení pranostik, např. Na Nový rok o slepičí krok. Na Tři 

krále o krok dále., správná výslovnost, rytmizace, hra na tělo.  Strojení vánočního  

stromečku  pro zvířátka. 

Vycházky do přírody – ke krmelci, k rybníku,  návštěva jesliček v kostele sv.Václava ve 

Starých Ždánicích,   

 

Očekávané výstupy: 

Dítě si uvědomuje, že způsob, jakým žije a jak se chová, ovlivňuje jeho vlastní zdraví i    

životní prostředí. Osvojuje si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou mu 

blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné, využitelné pro další 

učení  a životní praxi. Vnímá, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, 

nekonečně pestrý a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí (má elementární povědomí 

o     planetě Zemi, vesmíru apod.)  

Orientuje se bezpečně v okolním prostředí, resp. v okolí domova, školy, v obci    (obchody 

apod.), všímá si rozmanitostí, změn a dění v nejbližším okolí.  

   

 
  6.1.3 Kolik síly má sluníčko 
 

Charakteristika integrovaného bloku: 

 

Dlouhodobé pozorování proměn přírody v čase pokračuje i v tomto předjarním a jarním období, 

kdy postupně řada činností bude přenášena ven a zahrada nabídne činnosti spojené se 

smyslovým vnímáním, pohybem a experimentováním.  



Děti se seznámí s charakteristickými znaky jara, s činností člověka v přírodě a v návaznosti na 

to, by si měli uvědomit, že jsme součástí společnosti i přírody a dokážeme je kladně i negativně 

ovlivňovat.  

Dostatečným pobytem venku a praktickými činnostmi spojenými s tradičními jarními 

slavnostmi zprostředkujeme dětem kontakt s místem, kde žijí. 

obsah tohoto bloku je strukturován do čtyřech tematických celků s podtématy: 

 

Podivuhodný svět lidí   kdo jsem a kde žiji a kam patřím  

     kultura, zvyky, tradice     

Podivuhodný svět rostlin  vstávej semínko 

Podivuhodný svět zvířat  mláďata na jaře 

Podivuhodný svět neživé přírody vítáme sluníčko 

 

doporučené slavnosti: 

 

Velikonoční slavnost, Den Země, Filipo Jakubská noc – Čarodějnice, Vynášení Morany, 

otvírání Jarní brány,  narozeninové slavnosti 

    Hlavní cíl integrovaného bloku : 

 

 Rozvíjení vnímavosti dětí k přírodním a kulturně-společenským dějům v souvislosti 

 s jarní  přírodou 

 Vytvoření osobního vztahu k přírodě a jeho prostřednictvím vnímat smysl a podnítit 

 zájem o  její ochranu. 

 Osvojit si řadu praktických a komunikativních dovedností přiměřených věku.  Se 

 zaměřením na rozvoj kultivovaného projevu, tvořivosti, tvořivého myšlení i  

 sebevyjadřování 

Dítě a jeho tělo 

 

Dílčí cíle:  

 Rozvíjet koordinaci pohybu s rytmem, zdokonalení poloh a pohybů těla na místě. 

 Trénink rovnováhy – posílení pohybového aparátu,  cvičení chůze a běhu se správným 

 odvíjením chodidla a rytmickým pohybem paží. Procvičování poskoků a skoků, zněna 

 polohy na signál. Znát názvy částí těla. Posilování odolnosti organismu. 



Ovládat správný úchop kresebného a psacího nástroje. Rozvoj manipulačních 

dovedností, koordinace oko - ruka Uvědomovat si prostorovou  orientaci a správně 

používat příslovce místa.  

Seznamovat se s bylinkami a jejich léčebnými účinky. Zdokonalování samostatného 

obouvání a zavazování tkaniček. 

 

Příklady vzdělávací nabídky: 

 Zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová,   

 relaxační cvičení ) – námět zvířátek, využití chůd, chodítek, šlapadel, skákání panáka 

 (kopřivového, podbělového, sedmikrásového atd.)  Hudebně- pohybové a hudebně-

 dramatické hry např. Kuba řekl, Lepidlo, slet čarodějnic 

 Grafomotorická cvičení, tkaní na papírovém kruhu, kresba lidské a zvířecí  postavy – 

 včetně detailů a naznačení duševního stavu, sebeobsluha, cvrkání kuliček, točení káči, 

 výroba věnečku z proutí. Výtvarné aktivity – stříhání, modelování, pečení 

 zvykoslovného pečiva 

 

 

Očekávané výstupy: 

 Dítě umí pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), zná jejich funkce, 

 má povědomí o růstu těla, o jeho vývoji a změnách, zná základní pojmy užívané ve 

 spojení se zdravím, s pohybem a sportem. Má povědomí o významu péče o čistotu a 

 zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy Umí rozlišovat to, co prospívá 

 zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro něj běžných a jemu 

 známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani  druhých. Dokáže 

 zachovávat správné  držení těla.  

 Dítě zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby 

 pohybu v různém prostředí (zvládá překážky, hází a chytá míč, užívá různé   

 náčiní, pohybuje se ve skupině dětí), ovládá koordinaci ruky a oka, zvládá jemnou 

 motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, 

 náčiním a materiálem, umí zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, koordinuje     

      lokomoci a další polohy i pohyby těla, umí je sladit s rytmem a hudbou. 

   

 

 

Dítě a jeho psychika -  Jazyk a řeč  

  



Dílčí cíle:  

 Rozšíření slovní zásoby. Seznámení s postní dobou, Pašijovým týdnem atd. a 

 vysvětlení  jejich významu,  přiblížení a prožití některých lidových zvyků. Umět 

 poznat symboly jara,  Velikonoc.   Seznámit se s tradicí svatojakubské noci a zvyky 

 konanými v této době.  Rozvíjení schopnosti klást otázky a hledat na ně  odpovědi. 

 Prohlubovat schopnost verbálních vyjadřovacích schopností, samostatný slovní    

 projev. Vnímat a využívat  zvukové, rytmické a významové vlastností slov, hledání 

 slov podobně znějících, rozvoj používání přídavných jmen a sloves, objevování 

 nových podob písní.  

   

 Příklady vzdělávací nabídky: 

 Práce s knihou – pojmenování jednotlivých druhů květin, ptáků, zvířat atd., hlasy 

 zvířat –jak dělá …., poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů (využijeme 

 knihy Od adventu do adventu a Dětskou bibli), komunikační kruh – Vítání skřítka,  

 barevné dny, hry s obrázky např. Rýmovačky naší Kačky, hra s loutkou, vyprávění 

 pohádky, vytváření obrázků z různých geometrických tvarů – tangramy, rozhovory 

 s dětmi – jaký může být zajíc …, co může dělat, čteme pohádku nebo příběh 

 s jarním,velikonočním nebo filipojakubským  tématem z časopisů nebo knížek. 

 Hledáme v knihách, časopisech obrázky s jarní tématikou. Naučíme se básničku k  

 hodování, rytmizace hrou „na tělo", používáme pomlázku - posloucháme její zvuk, 

 zpíváme písničky o jaru, které spojíme s pohybem. Vycházky do okolí pozorování 

 jarních prací na poli. 

 

 

Očekávané výstupy: 

            Dítě umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno, vyjadřuje samostatně a smysluplně 

 své myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách. Zvládá se 

 naučit se zpaměti krátké texty apod. Porozumí slyšenému (umí zachytit hlavní myšlenku 

 příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách). Zvládá popsat situaci (skutečnou 

 či podle obrázků). Má zájem učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, 

 kterým nerozumí), projevuje zájem o knížky, soustředěně poslouchá četbu, hudbu.  

 

  

   

 Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie 



 

Dílčí cíle:  

 Vnímat charakteristické znaky jarního období – pozorovat a poznávat co potřebují 

 rostliny pro svůj růst, umět určit shodné a rozdílné znaky, znát a umět pojmenovat 

 zvířata a jejich mláďata, seznámit  se s  některými názvy  rostlin, jejími 

 vlastnostmi a částmi. Rozvoj předmatematických  představ. Rozvoj  kooperace 

 s druhými. Seznamovat děti s technologickými  postupy výroby některých 

 potravin. 

 Seznámení s rozličnými výtvarnými technikami, nebo prací s přírodním a odpadovým 

 materiálem. 

    

 

 Příklady vzdělávací nabídky: 

 Pozorování přírody při vycházkách a na šk. zahradě – kde je ještě sníh, kde už roztál. 

 Porovnávání předmětů kladením na sebe, pomocí provázku apod. Vysévání jarního 

 osení, klíčení čočky, fazolí mungo apod.– zalévání a jeho růst.  Péče o pokojové 

 rostliny, vymýšlení nových názvů pro květiny, výroba pampeliškového salátu, lisování 

 květin – výroba herbáře. Pletení pomlázky a její dozdobení mašlemi, otloukání 

 píšťalek, malování vajíček, zdobení různými technikami. Pečení velikonočního 

 beránka, mazanců, jidášů  apod, výroba hlavy čarodějnice.  

 Pozorování dopravních prostředků, hledání stejných dopravních značek atd. Pracovní 

 listy – najdi rozdíly 

 Hry : Schovávaná zvířátek, najdi si maminku , hádanky o zvířátkách 

   

 

 

 

 

 

Očekávané výstupy: 

 Dítě dokáže svou pozornost zaměřovat  na to, co je z poznávacího hlediska důležité 

 (odhalovat podstatné     znaky, vlastnosti předmětů, nacházet podstatné znaky, podobu 

 a rozdíl,  charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi). 

 Vědomě využívá všech smyslů, záměrně pozoruje, postřehuje, všímá si. Dokáže řešit 

 problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“. Záměrně se 

 soustředí na činnost a udrží pozornost. Chápe základní číselné a matematické pojmy, 



 elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívá. Vědomě 

 využívá všech smyslů, záměrně dokáže pozorovat, postřehovat, všímat si. Umí  poznat 

 a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno, zaměřuje se na to, co je z poznávacího 

 hlediska důležité. 

 

 

 

 Sebepojetí, city, vůle 

 

Dílčí cíle:  

 Projevovat  přiměřenou důvěru ve vlastní schopnosti. Přijatelným způsobem 

 vyjadřovat negativní emoce. Dramatizovat literární předlohy. Práce s volnými 

 asociacemi. 

 Podporovat přátelství , citlivě vnímat potřeby druhého - empatie, schopnost rozdělit se, 

 rozvíjet asertivního chování.  Seznámení se s folklorními říkankami. Pochopení 

 mravního symbolu dobra a zla. 

Zvládat dokončit započatou činnost 

   

 

Příklady vzdělávací nabídky: 

 Řešení  modelových situací, loutkové divadlo, využití básniček, písniček pohádka O 

 kůzlátkách,  pomoc kamarádovi při běžných činnostech v MŠ, komunitní a 

 komunikační kruh – jaké zlo bych chtěl spálit 

 Hry:  co bys dělal kdyby…. námětová hra -Na rodinu 

 Vycházky do okolí MŠ – vnímání krás probouzející se přírody. Kytička pro maminku, 

 kamaráda – využití techniky vymývání klovatiny, cukrové  obrázky apod. 

 Hledání  a různými výrazovými prostředky zpracované témata poslové jara,     

 velikonoce- práce s koledami, výroba různých zvykoslovných předmětů, hledání 

 velikonočního zajíčka – vajíček. Jarní, velikonoční slavnost. 

 

 

Očekávané výstupy: 

 Dítě samostatně rozhoduje o svých činnostech. Uvědomuje si svou samostatnost, 

 zaujímá vlastní názory a postoje a vyjadřuje je. Uvědomuje si příjemné a nepříjemné 

 citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), 

 rozlišuje citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí. Dokáže být citlivé 



 ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem. Umí se těšit z hezkých a příjemných 

 zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním  

 

    

Dítě a ten druhý 

 

Dílčí cíle:  

Přistupovat citlivě k živým bytostem a přírodě jako celku. Koordinovat pohyby 

s rytmem. Být ohleduplný k druhému, umět spolupracovat ve skupině, vzájemně 

komunikovat a spolupracovat s ostatními, projevovat přátelské city jiným dětem - 

obdarování jiných a radost z toho. Spoluprožívat radost z výkonu nebo úspěchu 

kamaráda. Navázat a vést dialog s druhými prostřednictvím loutky. 

 

Příklady vzdělávací nabídky: 

 Vycházky do přírody, pozorování  proměn v přírodě  (netrhat- neničit). Práce 

 s literárním textem – O sněžence, O kůzlátkách. Pohybově taneční hry ve dvojicích a 

 skupinách, práce s příběhem o matiče Zemi, námětové hry – Na zvířátka, Na květiny 

 apod., hry v situaci - skřítečkova schovávaná, dramatické etudy na téma jaro. 

 Velikonoční slavnost – hledání velikonočního zajíčka – vajíčka, výroba 

 zvykoslovných předmětů. 

  

Očekávané výstupy: 

 Dítě si uvědomuje svá práva ve vztahu k druhému a stejná práva přiznává i druhým a  

 dokáže je respektovat. Vnímá, co si druhý přeje či potřebuje, dokáže mu vycházet 

 vstříc. Chápe a dodržuje dohodnutá pravidla vzájemného soužití a chování (doma, v 

 mateřské škole, na veřejnosti,  herní pravidla atd.). Zvládne se oprostit od 

 nepřiměřených projevů sobectví vůči jinému dítěti, spravedlivě se s ním dokáže dělit o 

 hračky, pomůcky, pamlsky,  zvládne si rozdělit úkol s jiným dítětem apod. 

 

 

 Dítě a společnost 

 

Dílčí cíle:  



 Spolupodílet se na přípravě oslavy spolu s žáky ZŠ - zúčastnit se kulturní akce. 

 Malířsky vyjádřit námět z přírody - zvládnutí jednoduchých pracovních úkonů. 

 Pozorování práce dospělých. Spolupráce se seniory. Příprava slavnosti a vystoupení 

 dětí. Rozlišit vhodné a nevhodné chování, bezpečné a nebezpečné. 

 

Příklady vzdělávací nabídky: 

 Vynášení morany. Návštěva divadelních představení. Výtvarná práce s využitím 

 rozličných výtvarných technik např.: malba škrobovou kaší, klovatinou,  zapouštění 

 barev do mokrého podkladu, otiskování květin. Práce na ponku – výroba předmětů dle 

 vlastní fantazie, modelování  - vytváření předmětu domodelováním základního tvaru, 

 otiskování předmětů různých tvarů. Vycházky obcí – pozorování práce na polích, 

 návštěva farmy, příprava pálení čarodějnic v obci. Výroba píšťalek. Hudebně taneční 

 vystoupení. Komunitní a komunikační kruh – práce s textem –kniha Malá čarodějnice, 

 čarodějnický průvod obcí a pálení čarodějnic. 

  

Očekávané výstupy: 

 Dítě se umí začlenit do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich 

 rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti - hry a praktické činnosti uvádějící dítě do 

 světa lidí, jejich občanského života a práce,  přípravy a realizace společných zábav a slavností.  

Dokáže odmítnout společensky nežádoucí chování (lež, nespravedlnost, ubližování, 

lhostejnost či agresivitu) a bránit se jeho důsledkům, vyhýbat se komunikaci s lidmi, 

kteří se takto chovají. Zvládne se chovat a jednat na základě vlastních pohnutek a 

zároveň s ohledem na druhé. Má utvořenou základní dětskou představu o pravidlech 

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

odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na 

veřejnosti). 

 

 

 

Dítě a svět 

 

Dílčí cíle:  

 Ukázka a pozorování jarních aspektů v přírodě. Vnímání přírody všemi smysly. 

 Správné a ohleduplné chování v přírodě. Dodržování základních pravidel silničního 



 provozu, chování na ulici. Rozpoznat a pojmenovat některé  jarní květiny, péče o 

 školní prostředí, školní zahradu i blízké okolí, používání zahradního náčiní, 

 pozorování hmyzu a dalších živočichů. 

 

Příklady vzdělávací nabídky:  

 Pěstitelské a chovatelské činnosti:  pokusy s rostlinami např. klíčení rostlin, řízkování 

 atd., práce s lupou – pozorování  květů. Jarní práce – probuzení školní zahrady,  

 okopávání maliní, úprava bylinkové zahrádky apod..  Úklid v okolí MŠ-  co do 

 přírody patří a co ne? Dechová cvičení- jak voní jaro. Pohybové a dramatické hry – Na 

 motýly, na mravence apod. Hry se slovy -psaní dopisu jaru. Filipojakubská noc – 

 příprava průvodu, pálení čarodějnic. 

  

Očekávané výstupy: 

 Dítě chápe, že všechno  kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito 

 změnami je třeba v životě počítat. Má povědomí o širším společenském, věcném, 

 přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických 

 zkušeností a dostupných praktických ukázek v jeho okolí.  Vnímá, že svět má svůj řád, 

 že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět přírody, tak i 

 svět lidí.  

  Dokáže se bezpečně orientovat ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, 

 v budově mateřské školy, v blízkém okolí). Uvědomuje si nebezpečí, se kterým se 

 může ve svém okolí setkat. Má osvojeny elementární poznatky o sobě, rodině, vývoji, 

 životě a činnostech člověka, lidské společnosti, soužití, zvycích a práci lidí, přírodě a 

 přírodních jevech, techn. přístrojích. Vnímá, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a 

 pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6.1.4 Tajemství rozkvetlého léta 
 

 



Charakteristika integrovaného bloku: 

 

V tomto období je přenesena většina činností na školní zahradu, na louky, do lesa, k rybníku. 

Prostřednictvím tohoto pobytu jsou děti v praxi seznamovány s ekologickými souvislostmi, 

biologickou rozmanitostí a jejími každodenními proměnami.  Význam spolupráce, tolerance a 

ohleduplnosti děti vnímají v souvislosti s osobní zkušenosti při pozorování přírody (včely, 

mravenci, mouchy, motýli...)  Sběr a zpracování léčivých bylin,  péče o zahradu  a  okolí, dává 

prožívat sílu vrcholícího léta.  

Symbolické zakončení  školního roku spojené s řadou výletů, sportovních a pohybových 

činností vyvrcholí rozloučením s předškoláky. 

Součástí tohoto závěrečného bloku je škola v přírodě, která je vždy samostatně tematicky 

koncipována. 

 

 

obsah tohoto bloku je strukturován do čtyřech tematických celků s podtématy: 

 

Podivuhodný svět lidí   kdo jsem a kde žiji a kam patřím  

     kultura, zvyky, tradice     

Podivuhodný svět rostlin  rozkvetlé léto 

Podivuhodný svět zvířat  letní louka 

Podivuhodný svět neživé přírody voda kolem nás 

 

doporučené slavnosti: 

 

Den matek, Svatojánská noc – letní slunovrat, loučení s předškoláky, narozeninové slavnosti 

 

hlavní cíl integrovaného bloku :  

 

 Znát některé ekosystémy, mít povědomí o životním prostředí, chovat a jednat v     

souladu s přírodou.   

 Podporování sebevědomí a iniciativního jednání dítěte při samostatné i skupinové     

činnosti  

 Posilování kolektivního cítění, sounáležitosti se skupinou, vývoj dětských přátelství 

 Seznámení s koloběhem vody a jejího významu pro život na Zemi 

 

Dítě a jeho tělo 

 



Dílčí cíle:   

 Vnímání a rozlišování různé intenzity pohybu. Zdokonalování pohotové orientace v 

 prostoru při běhu se změnami směru.  Pohybovat se různými druhy lokomoce  mezi 

 překážkami- překonávání pocitu strachu. Procvičování skoku do dálky z místa s 

 pérováním v kolenou a souhyby paží. Využívat pomůcky k pohybu. Házení lehkým 

 předmětem na daný cíl ve  zvýšené rovině.  Zdokonalovat  jemnou motoriku. 

 Využívání    dětských   rytmických    nástrojů   v   různých     formách    –          

 tvořivě  vyjadřovat pocity, zážitky a nálady, pohybové vyjádření charakteru 

 taneční hudby,  rytmu, podporování taneční.  Citovou motivací a podle vůle 

 dítěte rozvíjet  grafickou typologii lidské postavy  v určité dějové souvislosti.   

 Seznámení dětí s možností jiného způsobu " stolování", na čerstvém vzduchu. 

   

Příklady vzdělávací nabídky:  

 Tanečně pohybové hry, pohybová improvizace, ozvučená pantomima, zpěv písní, 

 deklamace básní a říkadel, přirozený pohyb na šk.zahradě - využívání chodítek, chůd, 

 šlapadel, koloběžek při pobytu na školní zahradě. 

 Ztvárnění maminky – celá postava, portrét, výroba dárku pro maminku - jarních 

 včeliček, pletení věnečků, dešťová hole.  

 Pohybové hry - různé překážkové dráhy, míčová školka – o zem, o zeď, lezení na 

 stromy, vycházka na dětské hřiště, tanec víl na paloučku apod. 

 

Očekávané výstupy:  

 Dítě se chová tak, aby v běžných a známých situacích neohrožovalo zdraví, 

 bezpečnost, bezpečí, pohodu a jak svou vlastní, tak i ostatních. 

 Ovládá dechové svalstvo, koordinuje lokomoci a další polohy a pohyby těla,  umí 

 sladit pohyb se zpěvem. Ovládá koordinaci ruky a oka, zvládá jemnou motoriku (umí 

 zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými 

 nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, 

 jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami), sebeobsluhu, 

 uplatňuje základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky. 

 Vnímá  a rozlišuje pomocí  všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově 

 rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat 

 hmatem apod.)  

  



Dítě a jeho psychika -Jazyk a řeč  

 

Dílčí cíle:  

   Zdokonalení spisovné výslovnosti a zřetelnosti řeči. Napodobování různých 

 sluchových podnětů, citlivé vnímání nehudebních zvuků, mluveného a pěveckého 

 projevu, rozlišení hudebních a nehudebních zvuků. Vyprávět o charakteristických 

 vlastnostech lidí, porovnávání kladných a záporných pohádkových postav. Procvičovat 

 zdrobněliny a slova která zveličují. Analyticko – syntetické činnosti, rozvoj slovní 

 zásoby – spontánní vyprávění zážitků, napodobování tvarů. Umět se radovat, být 

 veselý 

  

Příklad vzdělávací nabídky: 

 Přednes, recitace, dramatizace, pantomima – Perníková chaloupka, práce s textem – 

 jeho přetváření, obrázky, zpěv, deklamace,  hudebně – pohybové hry,  vyprávění toho, 

 co dítě slyšelo nebo shlédlo. Sluchová cvičení, rozlišování zvuků –moře,  deště, 

 rybníka, hry se slovy Slovní fotbal atd., živočichů. Artikulační činnosti – jak dělá 

 žába, vážka, ryba atd. 

 Komunikační kruh, individuální rozhovory na téma Jaká je moje maminka 

 Třídění předmětů, stavby na písku, kreslení křídou na chodník, kreslení klacíkem do 

 písku apod. Školní výlet. 

   

Očekávané výstupy:  

Dítě umí správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči.  Zvládá samostatně a 

smysluplně vyjadřovat myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve  vhodně 

zformulovaných větách. Dokáže  popsat situaci (skutečnou, podle obrázku), učí se nová 

slova a aktivně je používá. Umí sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky 

ve slovech, rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní 

značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní 

funkci. Sleduje příběh, pohádku a dokáže ji samostatně vyprávět. 

 

Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a  fantazie 

 

Dílčí cíle:  



 Učit se chránit přírodu, rozeznávat některé ekosystémy, seznámit se s významem 

 rostlin pro život živočichů, rozpoznání některých známých květin. Mít povědomí o 

 významu barev v přírodě. Rozlišit strom x keř, listnatý x jehličnatý atd., seznámit se s 

 orientací v přírodním terénu.  

 rozvoje představivosti a fantazie, podněcování spontánního vyjadřování. Podpora 

 soustředění se na činnost a její kontrola, dokončení započatého. Rozvoj 

 předmatematických  představ - upřesnění pojmu kružnice, porovnávat velikosti, 

 pracovat s měřicí jednotkou paže atp. 

 

Příklady vzdělávací nabídky:  

 Experimenty v přírodě: měření objemu vody, objímání stromů- měření obvodu 

 (velikost stromu), hra s pěnou, bublifukem, pletení věnečků, malování bylinami, 

 batikování přírodními barvivy, malování rostlinami atd. Práce s textilem – květinové 

 tričko. Vycházky k písníku, do lesa, do parku, cesta k víle Vodněně – cesta s plněním 

 ekologických úkolů. Práce s knihou Kapička Jára, dramatizace - improvizace na téma  

 Život stromu 

 Hra na tělo – Deštíček, Mama mi dala korunu, Kimmovy hry 

  

Očekávané výstupy:  

 Dítě pojmenuje většinu toho, čím je obklopeno, vědomě využívá všech smyslů, 

 záměrně pozoruje, postřehuje, všímá si (nového, změněného, chybějícího). Vnímá, že 

 je zajímavé dozvídat se nové věci, využívá zkušeností k učení, řeší problémy, úkoly a 

 situace, dokáže myslet kreativně, předkládat „nápady atd. 

 Chápe základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a 

 podle potřeby je prakticky umí využívat. Umí se vyjadřovat svou představivost a 

 fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních,      výtvarných, hudebních, 

 pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim. Zvládá postupovat a 

 učit se podle pokynů a instrukcí.  

 

 

 

      

Sebepojetí, city, vůle 

 



Dílčí cíle:  

 Upevňovat si vlastní pocit bezpečí. Umět  vyjádřit pocity na základě rozličných 

 smyslových vjemů. Rozlišit písně různého charakteru. Citlivě vnímat stav životního 

 prostředí – dokázat rozeznat správné a nesprávné chování. Radovat se z úspěchu 

 druhých, dodržování pravidel hry, spravedlivé jednání, vynaložení vlastní síly k 

 úspěšnému splnění společného cíle. Projevovat samostatnost, dokázat překonat strach. 

 Rozvoj sebereflexe. 

 

Příklad vzdělávací nabídky:  

 Rozhovory o mamince, o rodině,  námětové hry Na rodinu, hra na skryté věci. Zpěv 

 písní pro maminku, pro radost. Cesta k víle Vodněně, pouštění lodiček, výlet do okolí 

 např. návštěva Perníkové chaloupky. Školka v přírodě. 

 Sportovní hry - přetahování lanem, hra: Vadí- nevadí  -plnění konkrétních úkolů 

 Babička kořenářka a rozdávání čarovného bejlí 

 

Očekávané výstupy:  

 Dítě umí být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem. Dokáže vyjádřit 

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

 nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či 

 zakázaných činnostech apod. Uvědomuje si příjemné a nepříjemné citové prožitky 

 (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové 

 projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí . Dokáže zvážit a uvědomuje si  své 

 možnosti i limity (své silné i slabé stránky). Umí přijímat pozitivní ocenění i svůj 

 případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky.  

 Těší se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se 

 s uměním i druhými lidmi. 

 

 

 

 

 

Dítě a ten druhý 

  

Dílčí cíle:  



 Učit se vnímat vazby mezi lidmi - vědomí sounáležitosti, učit se a brát na vědomí 

 práva a zájmy druhých,  vnímat pocity druhých. Dodržovat pravidla her a jiných 

 činností, jednat spravedlivě, hrát fér. Umět poblahopřát druhým k svátku – 

 narozeninám. V rozmanitých tvořivých estetických aktivitách uplatňovat zážitky 

 z pohádek. Reagovat na hračku, vnímat dotyky a taktilní vjemy, ovládání obličejových 

 svalů – vyjádření nálady 

 

Příklad vzdělávací nabídky:  

 Pomoc kamarádovi, mamince, tetě , víle Vodněně apod. při plnění rozličných úkolů, 

 pomoc přírodě – úklid odpadků v okolí mateřské školy, třídění odpadu v MŠ, v obci. 

 Pantomima na téma Smrkový skřítek Příprava dárku a přáníčka  pro maminku, 

 modelování z keramické hlíny , hry  s panenkami, skřítky. Prstové říkanky a hry, 

 pohybové hry – honičky, sprchování dětí 

  

Očekávané výstupy:  

 Dítě zvládá přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a 

 udržovat dětská přátelství, spolupracovat s ostatními. Dokáže se radovat z radosti 

 druhých. 

 Dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla chování a to jak ve vztahu k lidem, tak 

 k přírodě. Vnímá, co si  druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc. 

   

 

Dítě a společnost 

 

Dílčí cíle:  

 Učit se participaci. Citlivě vnímat svět kolem sebe. Učit se dávat a pomáhat. Vyrobit  

 jednoduché hračky.  Zacházet šetrně s hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, 

 vytvářet zajímavé dekorativní sestavy, umožnit dětem poznání, že barvy    

 poskytují člověku duševní zážitky a radost. Umocnění radosti z prožitého a 

 zvládnutého. Upevňování základních společenských pravidel 

 

 

Příklad  vzdělávací nabídky: 



 Oslava svátku matek,  cesta k víle Vodněně, čištění Čertůvky v parku, výroba děťové 

 hole, špačků neboli tyčkrle ze zbytků pastelek či klacíků, aranžování květin , kytička 

 pro maminku. Jánská slavnost, školní výlet, školka v přírodě.  

 PH- Na vodníka 

 

Očekávané výstupy:  

 Dítě se zvládá začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektuje jejich 

 rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti. Dokáže vyjednávat s dětmi i dospělými 

 ve svém okolí. Umí zachytit skutečnosti ze svého okolí a vyjadřuje své představy 

 pomocí různých výtvarných dovedností a technik. Ve styku s dospělými i dětmi 

 uplatňuje základní společenské návyky – zdraví, poprosí, poděkuje apod. 

 Umí se začlenit do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky   

 

 

Dítě a svět 

 

Dílčí cíle:  

Řešení přirozených a modelových situací. Zdokonalování manipulace a experimentace 

s různými materiály a surovinami. Seznámení s některými živočichy žijícími ve vodě a 

na louce. Pochopit důležitost vody pro život. Poznávání lesa hmatem a čichem. Přiblížit 

dětem pojem pryskyřice – smůla. Hledání a vnímání rozmanitosti vůní v přírodě, práce 

s přírodním materiálem. 

 

Příklady vzdělávací nabídky: 

 Stavby z písku, kamení a dalších přírodnin, zhotovení insektária – pozorování 

 housenky či jiného hmyzu, pozorování pulců v rybníce, kruhů na hladině vody atd.,  

 hmatové poznávání struktury kůry, listů a jiných přírodnin, vůňový koktejl, tkaní na 

 dřevěném rámu. Zapouštění akvarelových barev do klovatiny, která vypadá jako smůla 

 v plačící borovici. Vycházky k písáku, do lesa, na louku - dechová cvičení. 

 Vycházka k čističce odpadních vod, návštěva ekocentra Paleta. 

 

 

Očekávané výstupy: 



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

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

 a životní praxi. Dítě dokáže vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a 

 pozoruhodný, nekonečně pestrý a  různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí. Má 

 povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka,        

 uvědomuje si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují 

 vlastní zdraví i životní prostředí. Má  povědomí o širším společenském, věcném, 

 přírodním, kulturním i technickém prostředí      i jeho dění v rozsahu praktických 

 zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. EVALUAČNÍ   SYSTÉM 

 
Evaluace slouží k hledání optimálních cest výchovy a vzdělávání dětí, není tedy cílem, ale 

prostředkem, který vede ke změně a hledání nových kvalitnějších přístupů k dítěti, zlepšení 

prostředí a podmínek školy a k jejich dalšímu rozvoji. 

 

Předmětem hodnocení činností naší MŠ jsou především tyto oblasti: 



1. jak jsou naplňovány potřeby našich dětí – potřeba náležitého přísunu podnětů zvenčí, 

smysluplného světa, potřeba životní jistoty, vlastní společenské hodnoty a potřeba 

otevřené budoucnosti 

2. jak jsou naplňovány cíle výchovně vzdělávacího působení v naší MŠ – vytváření 

bezpečného a láskyplného prostoru plného podnětů pro rozvoj tvořivosti dětí a jejich 

trvalé radosti ze života, poskytování vhodných vzorů k napodobování, umožnění 

rozvoje tvůrčí fantazie prostřednictvím volné hry, rozvíjení schopnosti soucitu, 

spolupráce, sdílení a sociální sounáležitosti a rozvíjení sebevědomí, sebedůvěry a 

sebeúcty a kladné sebehodnocení dětí 

3. jaká je kvalita sociálních vztahů v prostředí naší MŠ – spolupráce s rodiči, komunikace 

v kolektivu pracovníků, rozložení a naplňování kompetencí jednotlivými členy 

kolektivu, komunikace s veřejností, komunikace se zřizovatelem 

4. hospodaření MŠ 

 

 

 

Metody a prostředky evaluace 
 

Hodnocení činnosti naší MŠ probíhá především formou pedagogických a pedagogicko 

provozních porad. Jejich předmětem jsou veškeré otázky pedagogické práce a rozvoje školy. 

Konference jsou členěny na část pedagogickou a správně organizační.  

V pedagogické části porad jsou na programu zprávy o probíhajících výchovně vzdělávacích 

činnostech, konzultace o jednotlivých dětech, provádí se kontrola a analýza třídní i školní 

dokumentace, programů a projektů. 

Ve správně organizační části jsou projednávány různé otázky organizace života mateřské školy, 

jejího správního a technického provozu.  

Takto koncipované konference jsou účinným orgánem pro vzájemné poznávání a uvědomování 

si spoluodpovědnosti každého jedince za chod celého organizmu školy. Rozhodování 

v pedagogických a organizačních otázkách je potom výsledkem celého kolektivu, což přispívá 

k vědomému postoji každého k projednávané otázce, k vnímání názorů ostatních  a vytváření 

rovnoprávného společenství. 



Hodnocení přímého pedagogického působení v jednotlivých skupinách dětí je prováděno 

formou vzájemných hospitací učitelek a vedoucí učitelky.  

Nedílnou součástí evaluace je také přijímání zpětné vazby, hodnocení a námětů ze strany rodičů 

a ostatních pracovníků školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkretizovaný plán evaluační činnosti 
 

Evaluace podtémat integrovaných bloků 

Cíl:  Zhodnocení průběhu a realizace vzdělávací nabídky, případná opatření  

  k nápravě chyb. 

Čas.plán: Každý týden. 

Metody: Poznámkový aparát v třídní knize, konzultace učitelek, dle potřeby zázman do 

  přehledu o vývoji dítěte, konzultace s rodiči. 

Provádí: Učitelky 

 

 

Evaluace integrovaného bloku 

Cíl:  Celkové zhodnocení, prověření stanovených záměrů a cílů, přijetí případných 

  opatření. 

Čas.plán: Po ukončení realizace integrovaného bloku. 

Metody: Konzultace učitelek, pedagogické porady, záznam do TVP.  

Provádí: Učitelky. 

 

Evaluace individuálních plánů  

Cíl:  Zhodnocení individuálních pokroků dětí s odkladem školní docházky. 

Čas.plán: Dle potřeb 

Metody: Záznam do os.dokumentace, konzultace učitelek, konzultace s rodiči,  



                       pedagogické porady                                                                                                                                                                         

Provádí: Učitelky. 

 

Záznamy o rozvoji dítěte 

Cíl:  Sledování  individuálního rozvoje dítěte 

Čas.plán: Dle potřeb, nejméně 2x ročně 

Metody: Záznam do archů se stanovenými kritérii,stanovení případných opatření  

  konzultace učitelek, konzultace s rodiči,pedagogické porady  

Provádí: Učitelky 

 

Soulad TVP-ŠVP- RVP 

Cíl:  Ověření souladu těchto dokumentů, hodnocení naplňování záměrů a cílů,  

 vzdělávacích podmínek, metod forem práce, spoluúčasti rodičů 

Čas.plán: 1x ročně 

Metody: přehled o rozvoji dítěte, vystoupení dětí, záznamy, hospitační záznamy,  

  konzultace, dotazníky, pedagogické porady, evaluační zpráva  

Provádí: Učitelky, vedoucí učitelka 

 

Evaluace materiálních podmínek 

Cíl:  Zhodnocení materiálních podmínek ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP 

Čas.plán: 1x ročně  

Metody: Monitoring, záznamy z pedagogicko provozních porad,korespondence s OU, 

  záznamy z kontrolní činnosti, dotazníky.  

Provádí: všechny pracovnice 

 

Evaluace organizačních podmínek 

Cíl:  Zhodnocení účelnosti a vhodnosti organizace a režimového uspořádání života 

  v MŠ vzhledem k záměrům ŠVP 

Čas.plán: 1x ročně  

Metody: Monitoring, hospitace, kontrolní činnost, dotazníky, záznamy z pedagogických 

  a provozních porad, konzultace 

Provádí: všechny pracovnice 

 

Evaluace spolupráce s rodinou, veřejností 

Cíl:  Správnost zvolených metod, forem spolupráce a naplňování záměrů ŠVP 

Čas.plán: 1x ročně  

Metody: fotodokumentace, kronika školy, rozhovory s rodiči, dotazníky, pedagogicko 

  provozní porady, monitoring, články do tisku, vystoupení dětí pro veřejnost. 

Provádí: učitelky, vedoucí učitelka, rodiče-dotazníky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dodatekč.2 

 

 

Dodatek č.3 

 

3.1 Věcné (materiální) podmínky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. Vzdělávací obsah 
 

Vzdělávací obsah v ŠVP je uspořádán integrovaným propojením všech pěti vzdělávacích 

oblastí PV kterými jsou: 



 

 

1. Dítě a jeho tělo – oblast biologická 

okruhy poznatků: lidské tělo a jeho části (smyslové a tělesné orgány a jejich funkce); vývoj 

a změny lidského těla (narození, růst a jeho proměny); zdravé životní návyky (sport, zdravá 

výživa); ochrana osobního zdraví (ochrana zdraví před škodlivými látkami a vlivy, 

návykovými látkami a závislostmi, prevence onemocnění), ochrana bezpečí (úrazy, dopravní 

nehody, cizí lidi); sebeobsluha (hygiena, stolování, oblékání, úklid); věci kolem nás 

(předměty denní potřeby, hračky, pomůcky, sportovní náčiní a nářadí, hudební nástroje, 

pracovní pomůcky apod.). 

2. Dítě a jeho psychika – oblast psychologická 

okruhy poznatků: dorozumívání mezi lidmi (gesta, řeč, slova, věty, písmena, čísla, symboly), 

sdělování (knížky, film, divadlo); předměty a jejich vlastnosti (velikost,barva,tvar, materiály 

apod.); číselné a matematické pojmy (číselná řada,  základní geometrické tvary); prostorové 

pojmy a souvislosti; elementární časové pojmy a souvislosti (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, 

jaro, léto, podzim, zima, rok); lidé a jejich vlastnosti (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, 

schopnosti, city, pohlaví); každý je jiný (přirozená různost lidí); já (individuální charakteristiky, 

osobnost, právo být sám sebou). 

3. Dítě a ten druhý – oblast interpersonální 

okruhy poznatků: vztahy mezi lidmi (přátelství, mezilidské vztah,y ochrana osobního bezpečí); 

rodina (funkce, členové a vztahy mezi nimi); prostředí mateřské školy, pravidla vzájemného 

chování (doma, v mateřské škole, na veřejnosti). 

4. Dítě a společnost – oblast sociálně kulturní 

svět lidí, kultury, umění, práce) - okruhy poznatků: společenské role, pravidla vzájemného 

styku (ohleduplnost, tolerance, spolupráce), mravní zásady; práce, pracovní činnosti a role 

(pracovní předměty, pomůcky, nástroje, jednoduché pracovní úkony, řemesla, povolání); 

kultura a umění (kultura prostředí, lidové zvyky, tradice, sport, hudba, výtvarné umění); 

rozmanitost lidského světa (naše vlast, jiné země, národy a kultury, multikultura). 

5. Dítě a svět – oblast environmentální 

okruhy poznatků: prostředí, v němž dítě žije (domov, škola, obec, doprava, ulice); příroda živá 

i neživá, přírodní jevy a děje (podnebí, počasí, roční období, změny v přírodě); látky a jejich 



vlastnosti (voda a vzduch, nerosty, kovy, přírodní a umělé materiály); životní prostředí a jeho 

ochrana; věda a technika (technické přístroje, se kterými se dítě setkává); co je nebezpečné 

(nebezpečné předměty, přístroje, kontakt se zvířaty, se zdraví ohrožujícími látkami, běžné 

přírodní a povětrnostní jevy, situace hromadně ohrožující); rozmanitost přírody i světa a jeho 

řád (země, hory, řeky, pohoří, světadíly, planeta Země, vesmír). 

 


