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Školní jídelna ZŠ   495 019 050 - odhlašování obědů (nejdéle do 10 hod. na příští den) 

Výdejna obědů MŠ  495 444 422 

Třídy: 

Modrá kostička   495 444 423 

Žlutá kostička   495 444 424 

Červená kostička  495 444 425 

Zelená kostička   495 444 426 

 

e-mail: kosticky@msjghk.cz 

e-mail třídy:  modra.msgocar@seznam.cz 
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Logo:     Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové,  

    Tylovo nábřeží 1140, 500 02 Hradec Králové 

 

2 Obecná charakteristika školy 

Kapacita MŠ: 100 dětí 

Počet tříd: 4 

Počet zaměstnanců: 8 učitelek, 3 provozní zaměstnanci 

Provoz MŠ: 6:15 – 16:45 hod. 

Dopravní dostupnost: V blízkosti se nachází zastávka MHD Centrál, pro parkování jsou vyhrazena 3 

parkovací místa na hlavní ulici. 

Mateřská škola zahájila provoz dne 10. října 1961, pod patronátem ZVU. Od roku 2003 do 

současnosti je součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára Hradec 

Králové, Tylovo nábřeží 1140. Škola se nachází v centru města, v klidné části poblíž břehu řeky Labe, 

mimo veškerý dopravní ruch. Budova je dvouposchoďová, v přízemí se nacházejí šatny dětí, kancelář a 

kuchyň. V prvním patře jsou dvě třídy (Modrá kostička a Žlutá kostička) s hernami, přípravna jídla a 

šatna pro učitelky. Ve druhém patře se nachází dvě třídy (Červená kostička a Zelená kostička) s hernami, 

přípravna jídla a kabinet pomůcek. Školu obklopuje prostorná školní zahrada, která umožňuje dětem 

rozmanité pohybové a další aktivity. O víkendech v jarních a podzimních měsících je využívána jako 

veřejné hřiště. Mateřská škola nabízí profesionální a kvalitní péči o předškolní děti. 

 

3 Podmínky vzdělávání 

3.1 Věcné podmínky 

Mateřská škola (včetně školní zahrady) má dostatečně velké prostory splňující bezpečnostní a 

hygienické normy. Členění umožňuje organizovat individuální, skupinové a frontální činnosti dětí. 

Každá třída má, kromě dalších tematických koutků, svoji kuchyňku s pokojíčkem s dostatkem pomůcek 

pro volnou hru „Na domácnost“, která je dětem námětově nejbližší. Koutky jsou označeny číslicí nebo 

počtem puntíků, označujících maximální počet dětí hrajících si v daném koutku. Třídy jsou vybaveny 

vhodným dětským nábytkem a vybavením pro odpočinek dětí. Množství hraček, pomůcek, 

tělovýchovného náčiní, materiálů a dalších doplňků odpovídá počtu dětí i jejich věku, je průběžně 

doplňováno a obnovováno. Upřednostňujeme hračky, které získaly ocenění "Správná hračka". Většina 

didaktických pomůcek je ve třídách umístěna tak, aby na ně děti viděly, mohly si je samostatně brát a 

zároveň se vyznaly v jejich uložení. Děti mají k dispozici také výtvarný, pracovně-tvořivý, obrazový a 

hudební materiál. Svými výtvory se podílejí na výzdobě tříd, chodeb, výkresy jsou také umístěny na 

dekorativních sítích v šatnách. Ve třídách Zelená a Červená kostička jsou nainstalovány interaktivní 

tabule a ve třídě Žlutá kostička dotyková obrazovka. Při vzdělávání dětí učitelky využívají internet. Na 

budovu navazuje školní zahrada se vzrostlou zelení, pískovišti, bazénem a herními prvky. Bazén je 

využíván v letních měsících. V zimě využíváme vybudovaný svah k bobování, k pozorování a péči o 
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ptactvo slouží krmítko. V teplejších měsících sledujeme bylinkový a zeleninový záhonek, kde 

realizujeme také pěstitelské činnosti. Pro pitný režim bylo nainstalováno pítko.  

Plánujeme vylepšit:  

Budova MŠ: 

 postupná modernizace nábytku ve všech třídách včetně obložení topných těles 

 neustálé doplňování kvalitních hraček, didaktických pomůcek a knih pro děti, 

 doplnit učitelskou knihovnu o nové publikace. 

Školní zahrada: 

 obohacení o prvky přírodní zahrady, 

 rekonstrukce bazénu nebo vybudovaní přírodního brouzdliště (vhodná forma financování). 

 

3.2 Životospráva 

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Obědy jsou dováženy ze školní jídelny 

Základní školy Josefa Gočára, svačiny jsou připravovány v MŠ. Aktuální informace týkající se 

stravování jsou uvedeny ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na nástěnce v přízemí MŠ 

a na internetových stránkách mateřské školy. Od rána mají děti na každé třídě po celý den k dispozici 

nápoje v konvici, ve třídě Červená a Zelená kostička jsou nápoje v termonádobě s kohoutkem. Děti se 

mohou samostatně obsloužit. Nápoje se obměňují – bylinné a ovocné čaje, vitamínové nápoje, šťávy, 

minerálky, ředěné džusy. Současně je k dispozici kohoutková voda v konvici. Každé dítě má svůj 

hrneček označený značkou. Děti si mohou určit množství jídla při svačině i obědě. Na talíř dostávají 

vše, pokud některý pokrm nechtějí, dostanou symbolické množství, které mohou i nemusí ochutnat. 

Nucení dětí do jídla je nepřípustné. Vedeme děti k samostatnosti. Podporujeme zdravý životní styl a 

snažíme se být pro ně dobrým příkladem. Děti v Červené a Zelené kostičky si čistí po obědě zuby. 

Obvykle se zúčastňujme projektu „Zdravý úsměv“ ve spolupráci se Střední zdravotnickou školou 

v Hradci Králové. 

Odpočinek vychází z individuálních potřeb dětí. Všechny děti relaxují na lehátku při čtené 

pohádce nebo relaxační hudbě, zde je prostor pro zklidnění dětí, chvíli pro přemýšlení a zpracování 

informací. Mohou si vzít na lehátko svoji oblíbenou plyšovou hračku z domova. Donucování dětí ke 

spánku je nepřípustné. Vždy mohou uspokojit samostatně své hygienické potřeby. Děti se postupně 

zúčastňují klidných aktivit (vstávají v době od 13 do 13:15 hod., mladší děti od 13:15 do 13:30 hodin). 

Tyto aktivity jsou organizovány tak, aby nerušily děti s potřebou spánku nebo odpočinku. Vždy je 

přihlédnuto k momentální potřebě dítěte.  

Pobyt venku se uskutečňuje každodenně, obvykle na školní zahradě nebo vycházkami do okolní 

přírody. Neuskutečňuje se při teplotě pod -10 stupňů, při silném větru, dešti a při inverzích. V letních 

měsících je provoz přizpůsoben  tak, aby byly činnosti přenášeny ven, v co největším rozsahu. Řízené a 

spontánní činnosti venku: sezónní činnosti, pohybové hry, turistika, poznávací činnosti, spontánní hry, 
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manipulativní činnosti. Za příznivého počasí je využíván bazén, dbáme aby se děti v letních měsících 

zbytečně nevystavovaly prudkému slunečnímu záření, popř. používaly ochranné krémy. 

Plánujeme vylepšit:  

 podporovat děti v konzumaci ovoce a zeleniny. 

 

3.3 Psychosociální podmínky 

Snažíme se, aby se v MŠ všechny děti i dospělí cítili dobře, spokojeně a bezpečně. Ve vztazích 

mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje ohleduplnost, zdvořilost, vzájemná pomoc a podpora. 

Učitelky věnují pozornost vztahům mezi dětmi navzájem, nenásilně je ovlivňují prosociálním směrem 

(prevence šikany). Rodičům umožňujeme vstup do tříd.  Nově příchozí děti mají možnost postupně se 

adaptovat na nové prostředí, po domluvě s rodiči. V posledním srpnovém týdnu obvykle pořádáme 

adaptační odpoledne, kdy se děti spolu s rodiči mohou před zahájením docházky do MŠ seznámit 

s prostředím tříd a školní zahrady. Rodiče nově příchozích dětí vyplňují dotazník. Respektujeme 

individuální potřeby dětí a napomáháme k jejich uspokojení přirozenou cestou. Požadavky na děti jsou 

přiměřené jejich věku a schopnostem, nejsou přetěžovány a neurotizovány spěchem. Mají dostatek času, 

prostoru a pomůcek pro spontánní hru. Dáváme dětem jasné a srozumitelné pokyny, vyhýbáme se 

nezdravé soutěživosti. Neuplatňujeme obecné hodnocení dětí (hodný, zlobivý), ale vyhodnocujeme 

konkrétní výkony a projevy chování. Převažuje pozitivní hodnocení. Všechny děti mají rovnocenné 

postavení, stejná práva a povinnosti, osobní svobodu a zároveň určitý řád. Na začátku školního roku i 

v jeho průběhu vytváříme s dětmi společná pravidla soužití ve třídě. Využíváme výtvarného ztvárnění 

nebo symbolizace piktogramy. Mezi pravidla zpravidla patří: Jsme kamarádi, vzájemně si pomáháme. 

Mluvíme potichu. Chodíme krokem. Na školní zahradě děti, učitelky a rodiče respektují domluvená 

Pravidla chování na školní zahradě. Pedagogický styl je podporující, empatický. Vzdělávací nabídka je 

dětem blízká, srozumitelná, prakticky využitelná, počítá se samostatným rozhodováním dítěte. Slavíme 

svátky a narozeniny dětí 

Plánujeme vylepšit:  

 maximálně využívat pravidla chování, vést děti k odpovědnosti za své chování. 

 

3.4 Organizace  

Provoz MŠ je od 6:15 – 16:45 hodin.  

Program dne: 

6.15 – 7.15 Scházení dětí ve třídě Modrá kostička 

7.15 – 9.30 Spontánní hry, nabídka individuálních a skupinových aktivit, pohybové 
aktivity, řízená činnost 

8.20 – 8.50 Hygiena, svačina 

9.30 – 9:40 Příprava na pobyt venku 

9:40 – 11:40 Pobyt venku 

11.40 – 12.30 Oběd, hygiena 



 
 

7 

12.30 – 14.00 Spánek, odpočinek dětí respektující odlišné potřeby dětí, klidové aktivity 

14.00 –16. 45 Hygiena, odpolední svačina, spontánní hry, v případě příznivého počasí pobyt 
na školní zahradě, rozcházení dětí 

Podrobný denní režim přizpůsobený věku dítěte je k nahlédnutí v každé šatně. 
 
Program dne je flexibilní, umožňuje přizpůsobit organizaci činností aktuální situaci. Příchod dětí je do 

8:30 hodin, po domluvě je možné přivést dítě později. Ve třídách Červená a Zelená kostička probíhá 

průběžná svačina, ve třídách Modrá a Žlutá kostička svačí děti společně. Minimálně 2 x týdně 

zařazujeme řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity např. průpravná cvičení, cvičení s náčiním, 

na nářadí, zdokonalujeme pohybové dovednosti. Podporujeme spontánní pohyb při volných hrách, při 

pobytu venku. Učitelky se věnují dětem a jejich vzdělávání, organizují aktivity tak, aby podněcovaly 

děti k vlastní aktivitě, mohly pracovat svým tempem. Dbáme na osobní soukromí dětí, mohou se uchýlit 

ke klidné činnosti a neúčastnit se společných činností. Plánování činností vychází ze zájmů dětí. MŠ je 

elektronicky uzavřena v době od 8:30 do 12:15, od 12:45 do 14:30 hodin. V tuto dobu pro otevření 

hlavních dveří zvoní rodiče na příslušnou třídu. Po obědě je možné si dítě vyzvednout od 12:15 do 12:45 

hodin. Odpoledne se třídy postupně slučují zpravidla od 15:45 hodin. Nejsou překračovány stanovené 

počty dětí na třídách. 

Plánujeme vylepšit:  

 Zlepšovat podmínky pro spontánní hru, vymýšlet nové hrací koutky, obohacovat je  

o „opravdové“ pomůcky. Umožňovat dětem dostatek času pro hru, umožnit, aby ji mohly 

dostatečně dlouho rozvíjet a vracet se k ní.  

 Nadále zdokonalovat průběžnou svačinu.  

 V pedagogické práci učitelky převládá nabídka čiností před organizováním  a manipulováním. 

 

3.5 Řízení mateřské školy 

Pravomoci, povinnosti a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny pracovní náplní. Velký 

důraz je kladen na týmovou práci, vytváření prostředí důvěry a tolerance. Všichni zaměstnanci mají 

prostor pro spoluúčast při řízení, je respektován jejich názor. Vedoucí učitelka deleguje pravomoci a 

kompetence při organizaci dalších aktivit školy např. koordinátor akce. Vypracovává ŠVP PV ve 

spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu. Vedoucí učitelka hodnotí práci všech zaměstnanců, 

pozitivně je motivuje. Kontrolní a evaluační činnosti jsou smysluplné, z výsledků jsou vyvozovány 

závěry pro další činnost. Ve škole je vytvořen funkční informační systém: 

Zaměstnanci: 

o každodenní komunikace, 

o pedagogické rady (minimálně 1x za 2 měsíce), 

o provozní porady (1x za 2 měsíce), 

o informační nástěnka pro zaměstnance, 

o centrální nástěnka pro rodiče, 

o individuální rozhovory s vedoucí uč. (delegování, sebehodnocení, pohospitační rozhovory,..), 
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o směrnice, 

o komunikace emailem,  

o internetové stránky, 

o operativní porady. 

Rodiče: 

o každodenní komunikace, 

o centrální nástěnka u vchodu do MŠ, 

o nástěnky v šatnách dětí, 

o konzultace (konzultační hodiny v kanceláři MŠ se uskutečňují pravidelně jednou měsíčně 

v určený den, rodiče si mohou zarezervovat čas, popř. domluvit jiný termín) 

o schůzky rodičů, schůzky rodičů nově přijatých dětí před zahájením docházky, 

o schůzky s rodiči nad portfoliem dítěte, 

o směrnice, 

o internetové stránky, 

o komunikace e-mailem, 

Veřejnost: 

o internetové stránky, 

o prezentace v tisku, 

o Den otevřených dveří, 

o informační brožura: Přehled mateřských škol v Hradci Králové (vydává MMHK). 

 

MŠ úzce spolupracuje se Základní školou Josefa Gočára: 

o žáci ZŠ pomáhají při organizaci akcí: Večer se strašidly s duchy, Slavnosti školy, účastní se 

Čertího reje v mateřské škole, 

o semináře v ZŠ, 

o návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ, 

o spolupráce se školním psychologem, s výchovným poradcem, zástupcem pro 1. stupeň ZŠ a 

dalšími zaměstnanci ZŠ. 

 

Mateřská škola spolupracuje s Magistrátem města Hradec Králové, s Plaveckou školou Zéva, 

Pedagogicko-psychologickou poradnou, ostatními mateřskými školami v Hradci Králové, UHK 

(zajišťování praxí studentek), Policií ČR, Střední zdravotnická škola, Lesy ČR, s dalšími odborníky a 

širokou veřejností. 

Plánujeme vylepšit:  

 Spolupracovat s dalšími organizacemi pro další zkvalitňování práce. 

 Zlepšit, promyslet presentaci školy na veřejnosti. 
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3.6 Personální a pedagogické zajištění 

Všechny učitelky mají předepsanou odbornou kvalifikaci (SPgŠ obor Předškolní pedagogika 

nebo bakalářský program UHK Učitelství pro MŠ nebo magisterské studium Pedagogika předškolního 

věku). V rámci operačního programu Šablony I a II se učitelky zúčastnily seminářů Matematické 

představy, Osobnostní rozvoj učitelek MŠ, Sdílení zkušeností s pedagogy z jiných MŠ, Supervize, 

Polytechnické vzdělávání, Mentoring, Angličtina pro děti předškolního věku. Další vzdělávání učitelek 

se obvykle uskutečňuje: 

o prostřednictvím vzdělávacích programů Školského zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků HK, NIDV, Infra, Job a další, 

o metodické části pedagogických rad, doporučená literatura, 

o semináře v MŠ a ZŠ, v městské knihovně, 

o semináře na UHK 

o vzájemné hospitace učitelek, 

o projekty, 

o samostudiem odborných časopisů, např. Informatorium, 

o samostudiem odborných knih z učitelské knihovny, půjčování knih z městské a vědecké 

knihovny v Hradci Králové. 

o využití internetu. 

Průběžně, minimálně jednou týdně, učitelky zařazují logopedické chvilky. Pedagogický sbor je 

stabilní. Všichni zaměstnanci jednají a chovají se profesionálním způsobem.  

Plánujeme vylepšit:  

 Využívat vzdělávání na pracovišti. V kolektivu se navzájem obohacovat (internetové odkazy, 

literatura,..). Nadále zařazovat metodické části porad. 

 Mentorské rozhovory 

 Vybírat z nabídky dalších vzdělávacích agentur. 

 

3.7 Spoluúčast rodičů 

Spolupráci s rodinou stavíme na vzájemném partnerství a důvěře. Respektujeme, že vzdělávání 

v mateřské škole doplňuje rodinnou výchovu. Učitelky sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, 

rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět, chrání soukromí rodiny. Rodičům umožňujeme volný přístup 

k aktivitám školy a vítáme jejich zájem, umožňujeme účast na plánování a realizaci programu MŠ. 

Snažíme se vtáhnout rodiče do dění např. děti zjiš´tují informace od rodičů o tématu, nosí materiály 

k tématu, apod. Ve spolupráci s jednotlivým rodiči se uskutečnilo několik projektových dní zaměřených 

na jejich profesi. Zpravidla 2x ročně se konají třídní schůzky. Vedeme s rodiči průběžný dialog o dítěti, 

jeho rozvoji a vzdělávání, poskytujeme poradenství v rozsahu kompetencí předškolního pedagoga. 

Rodiče jsou včas a dostatečně informováni o dění v MŠ. Během školního roku pořádáme několik 

společných akcí např.: 
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o Tvoření dýňáčků – tradiční odpoledne s rodiči, sourozenci, 

o Podvečer se strašidly a duchy – tradiční večer s rodiči, sourozenci, 

o vánoční besídky a posezení, 

o besídky k Svátku matek, 

o Slavnosti školy – na školní zahradě, společná akce se ZŠ Josefa Gočára, 

o Slavnostní loučení s předškoláky. 

o V průběhu ledna až května pořádáme pro děti před nástupem do 1. třídy ZŠ a jejich rodiče 

edukativně stimulační skupinky Předškoláček. 

Plánujeme vylepšit:  

 Hledat další formy spolupráce s rodiči, např. třídní tematické akce s rodiči, zaměstnání a zájmy 

rodičů. 

 

4  Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami vycházíme ze základní koncepce 

RVP PV, respektování individuálních potřeb a možností dítěte. Uplatňujeme princip individualizace a 

diferenciace při plánování a organizaci činností. 

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích 

možností a k uplatnění a užívání práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí 

podpůrných opatření. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola.  

 Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně zpracovává mateřská škola, pro 

konkrétní dítě plán pedagogické podpory (PLPP)(formulář viz Příloha č. 3 vyhlášky č. 

27/2016 Sb.) 

 Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně zpracovává mateřská 

škola na základě doporučení ŠPZ a s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte 

individuální vzdělávací plán (IVP). (formulář viz Příloha č. 2 vyhlášky č. 27/2016 Sb.) 

Mateřská škola využívá poradenské pracoviště při ZŠ Josefa Gočára – školní psycholog, výchovný 

poradce, metodik prevence a spolupracuje s dalšími pracovišti (PPP, SPC, Mozaika). 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP):  

 Před zahájením poskytování podpůrných opatření prvního stupně vypracují třídní učitelky ve 

spolupráci, na základě pozorování dítěte při hře, při práci a na základě diagnostiky, PLPP. 

 Třídní učitelky odpovídají za vypracování PLPP, návrh projednají s vedoucí učitelkou MŠ. 

 S PLPP seznámí třídní učitelky zákonného zástupce dítěte a všechny pedagogické pracovníky, 

podílející se na provádění tohoto plánu. 

 PLPP učitelky průběžně aktualizují v souladu s vývojem speciálních potřeb dítěte. 

 Třídní učitelky zajišťují průběžnou spolupráci se zákonnými zástupci. 
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 Po třech měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření učitelky vyhodnotí, zda 

podpůrná opatření vedou k naplnění stanovených cílů, o výsledku informují vedoucí učitelku 

MŠ.  

 Pokud se ukáže, že podpora dítěte prostřednictvím PLPP nebyla dostačující, požádají třídní 

učitelky zákonného zástupce dítěte, aby navštívil ŠPZ, které může následně doporučit podpůrná 

opatření vyšších stupňů. (MŠ předá PLPP poradenskému zařízení.) 

 Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě 

doporučení ŠPZ poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě PLPP. 

 Plán obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny. 

 

 Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování individuálního vzdělávacího plánu (IVP): 

 IVP zpracovávají třídní učitelky na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) 

a žádosti zákonného zástupce dítěte bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 1 měsíce od 

obdržení doporučení. 

 IVP je závazným dokumentem. Vychází ze školního vzdělávacího programu a je součástí 

dokumentace dítěte ve školní matrice. 

 IVP dále obsahuje jméno pracovníka PPP, se kterým škola spolupracuje při zajišťování 

speciálních vzdělávacích potřeb dítěte. 

 Třídní učitelky seznámí s IVP všechny učitelky a současně zákonného zástupce dítěte (písemný 

informovaný souhlas), potvrdí svým podpisem.  

 IVP může být doplňován a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeb dítěte.  

 ŠPZ ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování IVP, 

poskytuje škole a zákonnému zástupci dítěte poradenskou podporu. 

 Třídní učitelky zajišťují průběžnou spolupráci se zákonnými zástupci. 

 Na konci každého pololetí školního roku bude svolána schůzka za účasti třídních učitelek, 

zákonného zástupce, vedoucí učitelky MŠ, či dalšího odborníka školského poradenského 

zařízení a realizovaná opatření budou vyhodnocena, popř. bude upraven IVP. 

 

Plánujeme vylepšit:  

 Získávání poznatků z oblasti speciální pedagogiky pro konkrétní dítě (semináře, literatura, 

spolupráce s poradenskými zařízeními, vhodné pomůcky). 

 Zlepšování podmínek pro konkrétní dítě s přiznanými podpůrnými opatřeními. 

 Přítomnost asistenta pedagoga  podle stupně přiznaného podpůrného opatření. 

 

5  Vzdělávání dětí nadaných 

Nadané dítě vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech 

(rozumových, manuálních uměleckých nebo sociálních).  
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 Třídní učitelky na základě pozorování, rozhovorů s dítětem, diagnostiky vypracovávají PLPP.  

 Další postup je shodný s PLPP pro děti s podpůrnými opatřeními prvního stupně. 

Mimořádně nadané dítě dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu 

činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, 

uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

 Diagnostiku mimořádného nadání dítěte provádí ŠPZ ve spolupráci s MŠ. 

 Vzdělávání mimořádně nadaného dítěte se uskutečňuje na základě IVP. Další postup je shodný 

s IVP pro děti s podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně. 

Plánujeme vylepšit:  

 Získávání poznatků z oblasti speciální pedagogiky pro konkrétní dítě (semináře, literatura, 

spolupráce s poradenskými zařízeními, vhodné pomůcky). 

 Zlepšování podmínek pro konkrétní dítě s přiznanými podpůrnými opatřeními. 

  

6 Organizace vzdělávání 

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro 

děti od 2 let.  Předškolní vzdělávání je od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné. 

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitele školy, který 

nastavuje pravidla pro přijímání dětí. Zařazení dítěte probíhá formou zápisu v květnu předcházejícího 

školního roku v kanceláři MŠ Škroupova. O termínu zápisu bývá veřejnost informována prostřednictvím 

plakátů, webu. O přijetí dítěte rozhoduje ředitel školy dle kritérií do výše naplnění kapacity MŠ.  

Názvy tříd mateřské školy nesou názvy barevných kostiček. Děti jsou zařazovány do 

jednotlivých tříd zpravidla podle věku. Nejmladší děti navštěvují třídu Modrou kostičku a Žlutou 

kostičku. V každé třídě je zapsáno 25 dětí. Starší děti navštěvují třídu Červená a Zelená kostička, 

v těchto třídách se vzdělávají děti s odkladem školní docházky.  

Služby učitelek jsou organizovány tak, aby dětem byla zajištěna optimální pedagogická péče. 

 

6.1 Vzdělávání dětí mladších 3 let v MŠ 

MŠ upravuje podmínky pro vzdělávání dětí mladších 3 let, pokud se v mateřské škole 

vzdělávají. Dětem mladším 3 let se poskytuje vzdělávání ve třídě Modrá a Žlutá kostička tj. v prvním 

patře budovy školy. V oblasti věcných podmínek je třeba dovybavit třídy dalšími hračkami vhodnými 

pro děti této věkové skupiny, vzhledem k výšce dětí je v této třídě vhodný sedací nábytek a lehátka. 

Prostředí poskytuje dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí. Dovybavení se týká i venkovních 

hraček. Ze stávajícího zahradního vybavení je vhodná např. skluzavka, domeček na malé zahradě. 

V případě potřeby bude umývárna vybavena přebalovacím pultem, nočníky (zajištěno adekvátní 

vymývání a dezinfekce). MŠ umožňuje dětem adaptační režim. Učitelky respektují individuální potřeby 

dětí (aktivita, odpočinek, zájmy, dostatek času na převlékání, stravování). Vyvarovávají se možným 
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rizikům např. přetěžování a manipulace dítěte. V případě vzdělávání dětí mladších 3 let se snaží MŠ 

zajistit co největší souběžné působení učitelek v organizačně náročnějších částech dne. Učitelky se 

sebevzdělávají, účastní se aktuálních seminářů k tématu, čerpají z literatury. Děti mladší 3 let jsou 

zařazovány do skupiny strávníků 3 – 6 let, množství stravy se přizpůsobuje individuální potřebě dítěte. 

MŠ se snaží eliminovat bezpečnosti rizika v budově i mimo budovu MŠ, zaměstnanci jsou proškolováni 

v oblasti prevence bezpečnostně požárních rizik. 

Plánujeme vylepšit:  

 Zohlednit v souladu s právními předpisy počet dětí ve třídě. 

 Na základě skutečných potřeb zajištění chůvy z projektu Šablony pro MŠ. 

 
6. 2 Povinné předškolní vzdělávání 

Bezúplatné předškolní vzdělávání je poskytováno dětem od počátku školního roku, který 

následuje po datu, kdy dítě dosáhlo pěti let, až do doby, kdy dítě zahájí povinnou školní docházku. 

Zákonný zástupce je povinen zajistit povinné předškolní vzdělávání formou pravidelné denní 

docházky v pracovních dnech (kromě školnívh prázdnin) nebo individuálním vzděláváním 

v domácím prostředí. Rozsah povinného předškolního vzdělávání při pravidelné denní docházce je 

stanoven na 4 hodiny denně. Začátek povinného vzdělávání je v 8,30 hodin. Podmínky pro uvolňování 

dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání a termín pro ověření úrovně osvojování 

očekávaných výstupů při individuálním vzdělávání dítěte stanovuje školní řád. 

 

6.3 Vzdělávání dětí s odkladem školní docházky (OŠD) 

 Ve smyslu právních předpisů se nejedná o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Třídní 

učitelky vypracovávají Plán rozvoje dítěte s odkladem povinné školní docházky dle vzoru PLPP. MŠ 

preferuje tento postup při řešení OŠD: Zákonní zástupci dítěte požádají školské poradenské zařízení o 

vyšetření dítěte na základě konzultace s třídními učitelkami. Ty připraví zprávu o dosavadním vývoji 

dítěte vycházející z pedagogické diagnostiky, vyplní formulář Sdělení MŠ. Informace mateřská škola 

poskytuje se souhlasem zákonných zástupců dítěte. Po vyšetření na pracovišti PPP předají zákonní 

zástupci mateřské škole část zprávy, která obsahuje doporučení, na co je třeba se zaměřit a které oblasti 

je třeba rozvíjet. Na základě domluvy se zákonnými zástupci vypracují třídní učitelky výše uvedený 

plán rozvoje dítěte. Pro děti s OŠD je vhodný program Předškoláček – edukativně stimulační skupiny, 

který MŠ organizuje. 

 

7 Charakteristika vzdělávacího programu 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Skládáme svět z kostiček byl zpracován 

v souladu se záměry RVP PV.  Je otevřeným dokumentem umožňující respektování změn a další rozvoj 

školy. V názvu ŠVP PV i v názvech tříd se opakuje motiv KOSTIČEK, jelikož pro nás představují 

symbol dětské hry, což je nejpřirozenější a nejdůležitější aktivita dítěte předškolního věku. 
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Vize MŠ 

Základní myšlenka vzdělávání vychází z RVP PV. 

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést 

je tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou 

(kompetentní, způsobilou) zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, 

které jsou na ně běžně kladeny (zejména v prostředí jemu blízkém, tj. v prostředí rodiny a školy), a 

zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají (RVP PV, 2016). 

 

Veškerý vzdělávací obsah, aktivity, které se v MŠ uskutečňují, směřují k osvojování základů klíčových 

kompetencí dětí. Jsou to soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, postojů a hodnot důležitých 

pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince, jsou vyjádřeny v podobě výstupů. Dítě zdokonaluje své 

kompetence průběžně a postupně. 

 

Cíle vzdělávání v MŠ: (a prostředky, jimiž se je snažíme naplňovat) 

 Při každodenní práci sledujeme rámcové cíle RVP PV, které vyjadřují základní orientaci 

předškolního vzdělávání: 

1) rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání, 

Při jakékoliv činnosti si klademe otázku: Co se dítě učí? (elementární poznatky, praktické dovednosti, 

rozvoj řeči, spolupracovat, učí se přemýšlet,…) Vzdělávací nabídku vytváříme s ohledem schopnosti, 

možnosti a zájmy dětí v konkrétní třídě. Program motivuje děti k aktivnímu poznávání, vzbuzuje chuť 

k učení. 

2) osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost, 

S jakou hodnotou se dítě setkává? (ohleduplnost, vstřícnost, poctivost, pomoc slabšímu…) Děti vedeme 

k tomu, aby se snažily porozumět druhým lidem, vzájemně si pomáhaly a chápaly, že jsme si všichni 

rovni. 

3) získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své 

okolí. 

Jaký prostor má dítě pro samostatnost a sebevyjádření? (může si zvolit činnost, vyjádřit svá přání, 

odpovídat za své jednání, sebeobsluha, stravování, práce s portfoliem…) Využíváme dětské nápady, 

poskytujeme dostatek prostoru pro spontánní aktivity a dětské plány. 

Další cíle: 

 Vytváření pohodového prostředí, kde se všichni budou cítit spokojeně a bezpečně. 

(naplňování potřeb všech podle Maslowa, Langmeiera a Matějčka). 

 Vedení děti k zdravému životnímu stylu (pestrý jídelníček, pitný režim, pohyb, čištění zubů, 

hygienické návyky, třídění odpadu, pozorování přírody, práce s obrázky, společné hledání 

informací,…). 



 
 

15 

 Věnujeme se neformálním vztahům dětí ve třídě, nenásilně je ovlivňujeme prosociálním 

směrem (společné soužití třídy, společné prožitky, pomoc při řešení konfliktů, podpora 

dětských přátelství, aktivity pro spolupráci dětí,...). 

 Osobní přístup ke každému dítěti s cílem rozvíjet jeho potenciál a nadání (podpora 

schopností jednotlivých dětí na základě pozorování a diagnostiky, možnost výběru z nabídky 

aktivit, individuální práce s dítětem, práce s portfoliem dítěte,...). 

 Příprava pro děti zajímavého, podnětného a estetického prostředí (tematické koutky, 

pomůcky obměňující se s tématem,..). 

 Profesionální tým učitelek (osobní vlastnosti, teoretické znalosti, praktické dovednosti, 

sebereflexe, aktivní sebevzdělávání…). 

 Zlepšování fyzické a psychické zdatnosti dětí, rozvíjení pohybových dovedností, 

správného držení těla (zařazování zdravotních a spontánních pohybových aktivit, pohybové 

hry, Plavecká škola, pobyt venku,…). 

 Zapojování rodičů do dění v MŠ (projekty, zajišťování prcovních materiálů, spolupráce 

a účast na třídních a školních akcích. 

 

Hlavní myšlenky, z nichž program vychází: 

 Model přirozených potřeb Abrahama Maslowa. 

Potřeba seberealizace: 

potřeba naplnit své schopnosti a snaha 

být nejlepším jakým jen člověk může být. 
 

Potřeba úcty a uznání: 

respektování druhými, efektivní komunikace, absence trestů. 

  

Potřeba lásky a sounáležitosti: 

tělesný kontakt, oční kontakt, úsměv, slova uznání a přijetí, pozornost dítěti. 

 

Potřeba bezpečí a jistoty: 

bezpečné prostředí, bezpečná učitelka, bezpečné děti, pravidla. 

 

Fyziologické potřeby: 

jídlo, spánek, odpočinek, pohyb, vyměšování atd. 

 

Pokud není naplněno patro spodní, tak není možné naplnit žádné z vyšších pater. 

 Model potřeb malého dítěte podle Langmeiera a Matějčka. 

1) Potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti vnějších podnětů (úroveň náročnosti 

aktivit, dítě se nebude nudit, ani nebude soustavně přetěžováno podněty). 
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2) Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech (smysluplný svět, pravidla chování, určitá 

stálost činností během dne). 

3) Potřeba prvotních citových a sociálních vztahů (vztahy k rodičům, učitelkám MŠ, vztahy 

s vrstevníky). 

4) Potřeba identity tj. potřeba společenského uplatnění a společenské hodnoty 

(z náležitého uspokojení vychází zdravé sebevědomí). 

5) Potřeba otevřené budoucnosti (otevřená životní perspektiva motivuje k aktivitě). 

 

Pro ŠVP PV naší mateřské školy vybíráme takové postupy, které vyhovují našim podmínkám. 

Pracujeme s prvky dalších pedagogik např. Montessori pedagogiky, programu Začít spolu. 

 

Metody a formy předškolního vzdělávání 

Vzdělávání vychází z potřeb, možností a zájmů jednotlivých dětí. Vzdělávání individualizujeme 

dle požadavků RVP PV. Volíme metody založené na vlastní aktivitě dítěte, na jeho pohybu, činnosti, 

tvoření, experimentování, na hře, fantazii, metody založené na prožitku dítěte. Uplatňujeme metody 

kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte. Situační 

učení je založené na využívání a vytváření konkrétních životních situacích. Spontánní sociální učení je 

založené na principu přirozené nápodoby. Z organizačních forem uplatňujeme individuální práci 

s dítětem, práci s portfoliem a práci s malou až středně velkou skupinou dětí, kooperativní činnosti, 

nepřímo řízené činnosti. Frontální práci zařazujeme formou komunitního kruhu, kde děti dodržují 

pravidlo Mluví jeden. Při organizaci zdravotně preventivních cvičení využíváme jak frontální formu, tak 

individuální např. při volných hrách. Styl vzdělávání je založen na principu vzdělávací nabídky, na 

individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Necháme dětem možnost si spontánně hrát podle jejich volby 

hračky, kamaráda. Nabízíme dětem různou náročnost aktivit s ohledem na jeho schopnosti. Při 

plánování témat a aktivit využíváme zájmů dětí. Zařazujeme samostatné činnosti, při nichž se uplatňují 

zásady:  

1) Děti činnost provádějí samostatně (bez přímého vedení pedagogem). 

2) Činnost je založena na spolupráci dětí. 

3) Činnost umožňuje dětem volit vlastní postup a způsob řešení. 

4) Činnost umožňuje dětem vybrat si pomůcky a materiál, samostatně si je přichystat a uklidit. 

Ve vzdělávání uplatňujeme třífázový model učení. V první fázi vyzýváme děti k zamyšlení se 

nad tím, co již o daném tématu vědí, co by se chtěly dozvědět. Ve druhé fázi předkládáme podnětný 

materiál např. exkurze, knihy, materiály, pokusy, internet, děti zjišťují informace od rodičů. V poslední 

fázi si ujasňujeme, co se dítě dozvědělo nového. 
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8 Vzdělávací obsah 

Tematicky je vzdělávací obsah je uspořádán do 5 integrovaných bloků: 

Strukturu jednotlivých integrovaných bloků ŠVP PV tvoří: 

1) Název IB 

2) Hlavní záměr IB 

3) Dílčí vzdělávací cíle jsou rozlišeny barevně podle vzdělávacích oblastí: 

Dítě a jeho tělo 

Dítě a jeho psychika 

Dítě a ten druhý 

Dítě a společnost 

Dítě a svět 

4) Tématické okruhy (návrhy) – slouží jako zásobník témat, ze kterých si učitelky vybírají vzhledem 

k aktuální situaci, zájmům dětí. 

Ve vzdělávacím obsahu tohoto ŠVP PV je stěžejní VZDĚLÁVACÍ NÁBÍDKA. 

5) Vzdělávací nabídka – je podrobně zpracována podle vzdělávací nabídky RVP PV. Jsou to činnosti 

vedoucí k naplňování cílů a dosahování očekávaných výstupů jednotlivých vzdělávacích oblastí RVP 

PV, co dítě zpravidla dokáže na konci předškolního období tj. zpravidla v 6 letech. Proto nemusí být 

využita v jednom školním roce. Učitelky mohou tuto nabídku aktivit doplňovat, obměňovat. 

 

Orientační přehled zařazení činností do oblastí: 

o Dítě a jeho tělo: rozvoj hrubé motoriky (různá cvičení), jemné motoriky (manipulace, 

stříhání, kreslení, lepení, malování, konstruování…), grafomotoriky, sebeobsluha 

o Dítě a jeho psychika: psychická pohoda dítěte, rozvoj řeči, poznávacích procesů, rozvoj 

gramotností, citů, vůle, sebepojetí, kreativity 

o Dítě a ten druhý: vztah dítěte k druhému dítěti, k dospělému: kooperativní činnosti, 

prosociální hry 

o Ditě a společnost: sociální (soužití s ostatními), kulturní oblast (básně, písně, tanec, 

knihy,..,, pravidla chování, komunitní kruh) 

o Dítě a svět: environmentální oblast (příroda, ochrana životního prostředí) 

Zařazování aktivit do jednotlivých oblastí se může různit. Záleží, co učitelka sleduje u dítěte rozvíjet 

např. básně je možno zařadit do oblasti Dítě a psychika – rozvoj poznávacích procesů (paměť) i do 

oblasti Dítě a společnost – kultura. 

 

6) Očekávané výstupy- jsou v ŠVP PV formulovány vzhledem ke třem rámcovým cílům RVP PR. 

Konkretizované očekávané výstupy – slouží jako podrobnější přehled (zvláště pro začínajícící 

učitelky), kam má pedagog ve své práci směřovat, co u dětí podporovat, co dítě zpravidla na konci 

předškolního období dokáže. 
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Integrované bloky ŠVP PV: 

 Zeměkoule – velká koule,      

 Co ze mě dělá člověka, 

 Kouzelný rok, 

 Bez práce nejsou koláče, 

 Svátky a tradice v MŠ, 

které integrují vzdělávací oblasti RVP PV. Bloky se vzájemně prolínají, prostupují.  

Integrovaný blok Co ze mě dělá člověka při tvorbě ŠVP PV vyplynul jako průřezový. Vzdělávací 

nabídka se uplatňuje i v dalších integrovaných blocích. Blok obsahuje nabídku aktivit pro rozvoj 

předčtenářské a předmatematické gramotnosti. 

Integrovaný blok Svátky a tradice v MŠ obsahuje povinné tématické okruhy pro všechny třídy MŠ a 

návrhy dalších témat.  

Téma z integrovaného bloku Kouzelný rok může být zařazeno jako samostaný integrovaný blok např. 

„Podzim“ nebo může prolínat do jiného integrovaného bloku např. Zeměkoule – velká koule téma: 

„Podzim v lese“. 

Strukturace integrovaných bloků je flexibilní. Jsou uspořádany podle témat, nejsou míněny jako po sobě 

jdoucí, učitelka je využívá s ohledem na praktické situace ve třídě. Časová vymezení jednotlivých bloků 

nejsou v ŠVP PV stanovena. Prostor k realizaci zůstává otevřený, počítá a aktuální situací, aktivním 

vstupem dětí a tvořivostí učitelek. Integrované bloky ŠVP PV jsou východiskem pro tvorbu 

integrovaných bloků v třídních vzdělávacích programech. V průběhu první poloviny září vypracovávají 

učitelky na jednotlivých třídách roční osu TVP (nabídka témat, motivační předmět nebo příběh, který 

provází děti v průběhu celého školního roku, plán exkurzí, programy). Učitelky dbají na to, aby se 

neopakovala stejná témata, popř. činnosti u skupiny dětí v následujícím školním roce, mohou je však 

téma rozšířit, prohloubit, nabídnout dětem další aktivity. Při tvorbě vycházejí z aktuálního složení dětí 

ve třídě. Konkrétní vzdělávací nabídku vypracovávají učitelky v operativních zpravidla týdenních 

plánech, reagují na skutečné situace, potřeby a aktuální zájmy dětí, zařazují další téma. S tématem, cílem 

a plánovanými činnostmi se rodiče mohou seznámit na nástěnkách v šatnách dětí. Není povinností 

učitelek veškerou plánovanou vzdělávací nabídku realizovat. 

Vzdělávací obsah umožňuje učitekám při týdenním plánování, po celkovém podrobném prostudování 

ŠVP PV, výběr z několika úrovní: 

o Učitelka využívá orientační přehled zařazení činností do oblastí, sama si vymýšlí aktivity pro 

děti s ohledem na výstupy z jednotlivých integrovaných bloků ŠVP PV Skládáme svět 

z kostiček a to výstupy vzhledem k třem rámcovým cílům (psáno tučně kurzivou) nebo 

konkretizovaným očekávaným výstupům. 

o Využívá vzdělávací nabídku integrovaných bloků zpracovanou podle vzdělávacích oblastí. 

o Kombinace obou možností, vytvoří si vlastní systém plánování dle ŠVP PV tak, aby plánování 

pro ni bylo efektivní a vedlo k očekávaným výstupů. 
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8.1 Integrovaný blok: Zeměkoule – velká koule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní záměr IB:  

 Rozvíjet v dětech úctu k životu ve všech jeho formách a vytvářet povědomí o vlastní 

sounáležitosti s přírodou. Děti získají formou prožitkového učení elementární poznatky  

o přírodním prostředí a jeho rozmanitosti. 

Dílčí vzdělávací cíle: 

 rozvoj a užívání všech smyslů, 

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

 vytváření základů pro práci s informacemi, 

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

 rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky 

vyjádřit, 

 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, 

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

společností, planetou Zemí, 

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

poškozovat a ničit, 

 vytváření elementárního povědomí o přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, vývoji a 

neustálých proměnách. 

Tematické okruhy (návrhy):  

Živá příroda - rostliny (keře, stromy- listnaté, jehličnaté, ovocné, byliny, květiny), živočichové – 

domácí, volně žijící – hmyz, ptáci,… exotická, žijící ve vodě, v lese, v moři, pravěká zvířata…), neživá 

příroda (vzduch, voda, půda, horniny) přírodní materiály, vlastnosti přírodních materiálů, plody – ovoce, 

zeleniny, houby, lesní plody, planeta Země, vesmír, barvy přírody. 
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Vzdělávací nabídka (činnosti, příležitosti): 

Dítě a jeho tělo 

o zdolávání přírodních překážek, pohyb v přírodním terénu, lokomoční pohybové činnosti (chůze, 

běh, skoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě), 

o spontánní pohybové aktivity při pobytu venku, 

o smyslové hry (čich, hmat,..), 

o manipulativní činnosti s přírodním materiálem, 

Dítě a jeho psychika 

o diskuse, rozhovory, skupinová konverzace, co dítě prožilo, 

o přímé pozorování přírody, přírodních jevů a rozhovor o výsledku pozorování, 

o spontánní hry v přírodě,  

o chování v přírodě, 

o návštěva Ekocentra, hvězdárny, 

o hra s glóbusem, 

o prohlížení planety Země z pohledu z kosmu (obrázky, film), 

o sběr, třídění přírodnin, 

o seznámení s mapou, 

o třídění odpadů, 

o využívání knih a encyklopedií, 

o ukázky na interaktivní tabuli, 

o hra s kuličkovými drahami, 

Dítě a ten druhý 

o kooperativní činnosti, společenské hry, 

o bajky, 

Dítě a společnost 

o básně, říkadla, písně k tématu, 

o výtvarné činnosti, výrobky z přírodnin, 

o dramatické ztvárnění, 

Dítě a svět 

o pozorování přírody, výlety, vycházky, 

o pozorování ekosystémů: les, rybník, louka,…, 

o pozorování skutečných věcí a jevů v přirozených podmínkách (živá a neživá příroda), 

o poučení o možných nebezpečích: kontakt se zvířaty, jedovaté rostliny, požár, povodeň, 

nebezpečné přírodní jevy, bouřka,.. 

o práce s lupou, 

o práce s obrazovým materiálem,  

o literárními texty, 
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o manipulace, experimenty s přírodninami, rostlinami, s různými materiály, 

o fyzikální pokusy např. rozpouštění cukru, s vodou, 

o Ekohry – Co nepatří do přírody, 

o zjišťování informací o konkrétních zvířatech, rostlinách, 

o pěstitelské a chovatelské činnosti. 

 

Očekávané výstupy: (co dítě zpravidla na konci předškolního období dokáže) 

 Osvojit si elementární poznatky z oblasti přírodního prostředí (povědomí o planetě Zemi). Mít 

povědomí, jak se prakticky chránit před nebezpečím. Vnímat, že svět přírody je pestrý a 

rozmanitý. 

 Mít povědomí o významu přírodního prostředí pro člověka. Mít úctu k životu ve všech jeho 

formách. Chránit přírodu i její tvory. Být citlivé ve vztahu k přírodě. 

 Uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní 

zdraví a životní prostředí. 

 

Konkretizované očekávané výstupy: 

Dítě a jeho tělo 

- zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení, 

- pohybovat se bezpečně ve skupině dětí, 

- pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu (např. v lese, na sněhu, v písku), 

- chovat se přiměřeně a bezpečně v přírodě, 

Dítě a jeho psychika 

- mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, používat větší 

množství slovních obratů, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve svém okolí, 

- rozlišit tvary předmětů a vlastnosti objektů např. lesk, hladkost a jiné specifické znaky, 

- odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, osob, zvířat, 

- rozlišit hmatem vlastnosti předmětu (např. strukturu povrchu), určit tvar, materiál, počet, velikost, 

- záměrně si zapamatovat a vybavit si prožité příjemné i nepříjemné pocity (např. vyprávět zážitky z 

výletu), viděné (např. vyjmenovat květiny viděné na procházce), slyšené (např. zapamatovat si rytmus, 

melodii), 

- zapamatovat si různé zvuky zvířat, běžně užívaných předmětů – sklo, papír, kov, dřevo, ale i událostí 

např. kroky, dveře, tekoucí voda, vítr, déšť, bouřka apod., melodii (zvuky hudebních nástrojů), 

jednoduché taneční kroky, 

- 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.), 
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- pochopit význam piktogramu (např. pravidla chování v přírodě, zákaz rozdělávání ohně, koupání, 

skákání do vody atd.), 

- projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet, experimentovat, 

- umět to, co prožívá, vyjádřit slovně, výtvarně pohybově, mimikou (zážitky jednotlivé či v časové 

posloupnosti jako výtvarné vyprávění, komentovat obrázky apod., pomocí hudby, hudebně pohybovou 

a dramatickou improvizací atd.), 

Dítě  a ten druhý 

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

- aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů (vyprávět, povídat, poslouchat, 

naslouchat druhému), 

Dítě a společnost 

- zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky (např. kresbou, 

malbou, plošným a prostorovým vytvářením s využíváním různých materiálů), 

Dítě a svět 

- mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi setkává, 

co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či vysvětleno např. poznatky o přírodě živé 

i neživé, o přírodních jevech a dějích, 

- uvědomovat si, že svět přírody je na různých částech naší planety různorodý, 

- mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru apod. (např. o koloběhu vody, o některých planetách), 

- rozlišení pocitu chladu a tepla, 

- znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) i neovlivnitelné – vítr, 

déšť záplavy, teplo, sucho, mrazy), co může ohrožovat zdravé životní prostředí, 

- všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, zvládat drobné úklidové 

práce, nakládat vhodným způsobem s odpady, chápat význam třídění odpadu chránit přírodu v okolí, 

živé tvory apod.. 
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8.2 Integrovaný blok: Co ze mě dělá člověka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní záměr IB:  

 Podporovat rozvoj pohybových schopností a dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky, 

zlepšovat tělesnou a psychickou zdatnost dětí, osvojení elementárních znalostí o lidském těle. 

Vytvářet povědomí o zdravém životním stylu. Uvědomit si sounáležitost s ostatními lidmi, 

začlenit se do kolektivu dětí v MŠ. Podporovat samostatnost dětí. Rozvíjení předmatematické a 

předčtenářské gramotnosti. 

Dílčí vzdělávací cíle: 

 uvědomění si vlastního těla, 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 

(koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového 

aparátu a tělesných funkcí, 

 rozvoj a užívání všech smyslů, 

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti, 

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

 osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody  

i pohody prostředí, 

 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu, 

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

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

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

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

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

získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti), 
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 získání relativní citové samostatnosti, 

 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému, 

 ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými, 

 rozvoj kooperativních dovedností, 

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

apod.), 

 osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování  

a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, 

 poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 

sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým 

v tomto prostředí, 

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

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

hodnoty v tomto společenství uznávané, 

 rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj 

schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se 

přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny, 

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

v němž dítě žije, 

 vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností, 

 rozvoj společenského i estetického vkusu, 

 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách, 

 poznávání jiných kultur, 

 seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu, 

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

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

nebezpečnými vlivy. 

 

Tematické okruhy (návrhy):  

adaptace v MŠ, mateřská škola, škola, lidské tělo (smyslové a tělesné orgány, jejich funkce), narození, 

růst těla, zdravý životní styl, sport, zdravá výživa, potraviny, péče zdraví, ochrana před návykovými 

látkami a závislostmi, hygiena, stolování, předměty denní potřeby, etika, rodina, přátelství, národy, 

bydliště, město, cestování, stát, státní znaky, hymna, oblečení, divadlo, knihy, hudba, nákupy, volný 

čas. 

 

Vzdělávací nabídka (činnosti, příležitosti): 

Dítě a jeho tělo 
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o lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, lezení), 

o zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, dechová, relaxační cvičení), 

o cvičení na nářadí a s náčiním,  

o míčové hry, cvičení s balančními míči, 

o psychomotorické hry, 

o smyslové hry, 

o spontánní pohybové aktivity, 

o hudebně pohybové hry, pohybové hry ve třídě a venku, 

o sebeobslužné činnosti, hygiena, sebeobsluha, stolování, 

o ochrana zdraví, povědomí o zdravém životním stylu, 

o aktivity zaměřené na poznávání lidského těla, 

o mapování těla např. otisky, obkreslování chodidel, rukou, 

o měření výšky dětí, 

o práce s obrázky, fotografiemi lidského těla, pozorování RTG snímků, 

o práce s fotografiemi lidí různého věku, 

o prohlížení se v zrcadle, 

o diskuse o výživě, co je zdraví prospěšné x škodlivé, 

o prevence úrazů, nemocí, 

o poučení o možných nebezpečích: kontakt s cizími lidmi, prevence závislostí, 

o grafomotorická cvičení, 

o hry s padákem, 

o příprava jednoduchých tepelně zpracovaných pokrmů, 

o prostírání stolů, 

o drobné úklidové práce, 

Dítě a jeho psychika 

o hry na rozvoj řeči, artikulační cvičení, gymnastika mluvidel,  

o vyřizování vzkazů, 

o hry zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace 

pozornosti, 

o hry podporující tvořivost a představivost dětí, 

o činnosti vyžadující sebehodnocení, 

o činnosti na rozlišování základních barev a odstínů, 

o pantomima,  

o hra: Aktivity, 

o cvičení organizačních dovedností, 

o sebehodnocení, samostatné vystupování, obhajování vlastních názorů, 

o rozlišování emočních stavů,, mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv..), 
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o práce s portfoliem (identifikace sebe sama, sebehodnocení), 

o samostatný slovní projev na určité téma, recitace, 

o autoportrét, 

o lidské vlastnosti, 

o prohlížení fotografií z cest, 

o hledání shody a rozdílů, 

o hra s doplňovačkami např. popletené obrázky, 

o hudební činnosti, popěvky v cizím jazyce, 

o vyjadřování pocitů slovem, pohybem, malbou, 

o aktivity pro řešení problémů, hledání variant, 

o smysluplné pracovní listy (u nejstarších dětí), 

 

(metodická pozn. k činnostem) ŘAZENÍ předmětů a „čtení“ vždy zleva doprava 

Aktivity podporující rozvoj Předmatematické gramotnosti: 

o hry na rozvoj mechanické i logické paměti, logického myšlení, 

o poznávání číslic, piktogramů, symbolů, 

o hry pro procvičení orientace v prostoru i v rovině, vytváření a řešení bludiště, 

o seznamování s matematickými pojmy: číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, 

množství – smysluplná praktická aplikace, 

o praktické aktivity – orientace v číselné řadě 1 -10, 

o prakticky - porovnávání více x méně předmětů (obrázků) do 6 (o kolik více, méně, stejně), 

o napodobování tvarů – svislá a vodorovná čára, křížek, vlnovka, základní geometrické tvary 

např. graficky, vytváření z různých materiálů, 

o praktické činnosti - vážení, měření – pojmy, 

o Pexeso, Domino, puzzle a další stolní hry, 

o základní prostorové pojmy (např. dole, nahoře, uprostřed, první, poslední ..) – praktické 

procvičování, 

o základní pojmy označující velikost - praktické procvičování, 

o porovnávání a uspořádání předmětů dle stanoveného pravidla (např. od nejmenšího  

k největšímu; poznat, co do skupiny nepatří),  

o třídění předmětů minimálně dle jednoho kritéria (např. knoflíky na hromádky dle barvy, tvaru, 

velikosti), 

o označování počtu předmětů (obrázků) ve skupině číslovkou, (razítka, nebo dítě číslovku) 

nakreslí, 

o ztvárňování lidské postavy,.. (konstruování ze stavebnic, modelování,…2D, 3D), 

o seznamování s časovými pojmy: ráno, poledne a večer, logická posloupnost dějů, událostí 

(graficky, co jsme společně prožily od začátku školního roku). 
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Aktivity podporující rozvoj Předčtenářská gramotnosti: 

o hry se slovy (vymýšlení rýmů, protiklady,…), 

o hry na určování první a poslední hlásky ve slově, 

o rozklad slov na slabiky (vytleskávání slov, grafický záznam), 

o hry na rozlišování krátkých a dlouhých slabik – práce s bzučákem, 

o pohádky obohacující citový život dítěte, 

o poznávání písmen, 

o podpis tiskacím písmem, 

o vytváření obrázkového písma, čtení obrázků v psaném textu, např. kniha: Malované čtení, 

o vytváření významových kategorií např. oblečení, nábytek, zelenina, 

o vyhledání slov stejně znějící a různého významu (homonyma), 

o vyhledání slov podobného významu (synonyma), 

o vyhledávání slov protikladného významu (antonyma), 

o hádanky a vtipy, 

o přísloví, 

o nácvik básní, říkadel a písní k tématům, 

Dítě a ten druhý 

o běžná každodenní komunikace, 

o hraní rolí, dramatické činnosti, hry s maňáskem, 

o kooperativní činnosti, 

o komunitní kruh, vzájemné naslouchání, 

o hry jména kamarádů, 

o prosociální hry (utváření dětského kolektivu, vztahy mezi dětmi navzájem, prevence šikany), 

o aktivity pro uvědomění si vztahů mezi lidmi (kamarádství, respekt, úcta ke stáří,..), 

o hry vedoucí k ohledupnosti k druhému, ochotě rozdělit se, vyřešit spor, 

o pohádky s etickým obsahem, 

Dítě a společnost 

o každodenní setkávání s pozitivními vzory chování, 

o adaptační, seznamovací hry, 

o námětové hry Na kuchaře, Na domácnost, 

o spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě, 

o práce s obrázky: Nouzové situace, 

o skupinové aktivity – společné projekty (výtvarné, dramatické,..) umožňující dětem podílet se na 

jejich průběhu a výsledcích, 

o setkávání se s uměním, návštěvy kulturních akcí, 

o oslavy narozenin a svátků dětí, 

o pravidla vzájemného styku s lidmi (zdvořilost, tolerance,..), 
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o mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, upřímnost,..), 

o dětská vystoupení (besídky), 

Dítě a svět 

o pozorování blízkého okolí, vycházky, budovy ve městě (kino, pošta, knihovna,..), 

o kladení otázek, diskuse nad problémem, 

o seznamování s naší republikou (místa, hymna, vlajka, osobnosti z historie, součastnosti), 

o vyhledávání informací o různých národech, 

o porovnávání názvů předmětů v různých jazycích. 

 

Očekávané výstupy: (co dítě zpravidla na konci předškolního období dokáže) 

 Zvládnout základní pohybové dovednosti, zvládnout jemnou motoriku, vnímat a rozlišovat 

pomocí smyslů, zvládnout jednoduché pracovní úkony. Osvojit si elementární poznatky o těle 

člověka a jeho vývoji. Orientovat se bezpečně ve známém prostředí. Mít povědomí o existenci 

různých národů a kultur. Správně vyslovovat, vést rozhovor, domluvit se. Zvládnout základy 

předčtenářské a předmatematické gramotnosti. Uvědomovat si sebe sama, získat určitou míru 

sebeovládání. Vyjadřovat svou fantazii  tvořivost v konstruktivních, výtvarných, hudebních, 

pohybových, dramatických činnostech. Spolupracovat s ostatními, přizpůsobit se společném 

programu. Podílet se na tvorbě pravidel chování a dodržovat je. 

 Chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu. Uvědomuje si svá práva a práva druhých. Bránit 

se projevům násilí, ponižování od jiného dítěte. Chovat se obezřetně při setkání s neznámými 

lidmi. Mít povědomi o pravidlech vzájemného styku mezi lidmi (zdvořilost, ohleduplnost, 

tolerance) a mravních hodnotách (dobro, spravedlnost, upřímnost apod.) v jednání lidí. Znát 

základní zásady zdravého životního stylu, péči o zdraví. 

 Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat kulturně hygienické návyky. Dokáže se odloučit na 

určitou dobu od rodičů. Zaujímat vlastní názory a vyjadřovat je. Pomáhat spoluvytvářet 

pohodu prostředí. 

 

Konkretizované očekávané výstupy: 

Dítě a jeho tělo 

- postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly, 

- vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu, 

- přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů, 

- užívat různé náčiní, nářadí, 

- házet a chytat míč, 

- otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace, 

- běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze, 

- užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky, odrážedla), 
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- pohybovat se dynamicky po delší dobu (např. běhat při hře 2 minuty a více), 

- upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky 

uplatňuje, 

- tužku držet správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím, 

- vést stopu tužky při kresbě, apod., 

- zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami (např. tužkou, 

pastelem, štetcem), 

- pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (např. používat toaletní 

papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, umět používat kapesník), 

- postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky, 

- udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, 

- pojmenovat viditelné části těla včetně některých dílčích částí (např. rameno, koleno, loket,zápěstí) a 

některé vnitřní orgány (např. srdce, plíce, mozek, žaludek), 

- mít poznatky o narození, růstu těla a jeho základních proměnách, 

- znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních účincích pohybu a sportu, hygieny, 

zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě, otužování) a o faktorech poškozujících zdraví 

včetně návykových látek, 

- uvědomovat si, co je nebezpečné, 

- projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám, 

- chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školním prostředí, na hřišti, na 

veřejnosti,), 

- bránit se projevům násilí, 

Dítě a jeho psychika 

- vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně, gramaticky správně, v přiměřeném tempu, 

ovládat sílu a intonaci hlasu, 

- znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte (např. sdělit svoje jméno a příjmení, 

adresu, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek, rozumět většině pojmenování, které se týkají 

dítěti známých předmětů, popř. znát i některé, které se týkají vzdálenějšího světa), 

- používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci, událost, vyjádřit svoje 

pocity, prožitky, dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň (např. 

dokázat naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, dokázat 

zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět komentovat zážitky a aktivity, 

posuzovat slyšené), 

- dorozumět se verbálně i nonverbálně (např. používat gesta, udržet oční kontakt, reagovat správně na 

neverbální podněty), 

- rozlišit krátké a dlouhé samohlásky, 

- poznat a hledat slova stejně znějící a různého významu (homonyma), 



 
 

30 

- sluchem rozlišit slova, slabiky, počáteční slabiky a hlásky ve slovech, 

- rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus, 

- předat vzkaz, 

- poznat a vyhledat slova podobného významu (synonyma), 

- rozkládat slova na slabiky, 

- poznat a vyhledat slova protikladného významu (antonyma), 

- orientovat se v číselné řadě 1 – 10, vyjmenovat ji, porovnat, že 5 je více než 4, chápat číslo jako počet 

prvků, 

- napodobit základní geometrické znaky a tvary (čára svislá, čára vodorovná, křížek, vlnovka, kruh, 

čtverec, obdélník, trojúhelník atd.), 

- rozpoznat geometrické tvary - čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník, 

- napodobit některá písmena, číslice, 

- rozpoznat odlišnosti v detailech (např. vyhledat a doplnit chybějící část v obrázku, jednotlivé části 

složit v celek, složit puzzle, hrát pexeso, domino, loto), 

- poznat napsané své jméno, podepsat se tiskacím písmem svým jménem, popř. graficky označit své 

výtvory (např. použít nějaký symbol), 

- znát, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit, 

- vnímat jednoduché písně, rýmy, popěvky v cizím jazyce, 

- zaregistrovat změny ve svém okolí (všimnout si a rozpoznat, co se změnilo např. ve třídě, na 

kamarádovi, na obrázku), 

- rozlišit základní barvy (červená, modrá, žlutá), barvy složené (oranžová, zelená, fialová), další barevné 

kvality (odstíny aj.), 

- uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím, 

- uplatňovat postřeh a rychlost, 

- spontánně vyprávět zážitky ze svého okolí, z různých vyprávění, či co dítě prožilo příjemného i 

nepříjemného, 

- vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod nebo melodii (např. vymýšlet 

krátké dramatické scénky, naznačit, vyjádřit pomocí pantomimy konkrétní činnost, pohybem ztvárnit 

slyšenou melodii), 

- experimentovat s materiály, barvami (např. vytvořit koláž, smíchat barvy, zapouštět barvy do 

klovatiny), 

- rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je používat (např. číst 

piktogramy, pochopit obrázkové čtení), 

- sledovat očima zleva doprava a dle potřeby i zprava doleva, případně v dalších směrech, jmenovat 

objekty zleva doprava, vyhledat první a poslední objekt ve skupině, vést čáru zleva doprava, shora dolů, 

- rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů, 

- rozlišovat vpravo – vlevo na vlastním těle, v prostoru s oporou o nějaký předmět, 
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- chápat jednoduché hádanky a vtipy, 

- poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, doplnit chybějící slovo rýmu, 

- vyčlenit hlásku na počátku a na konci slova, 

- rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (např. dole, nahoře, uprostřed, před, za, pod,nad, 

uvnitř, vně, u, vedle, mezi, nízko, vysoko, na konci, na kraji, vpředu, vzadu, blízko, daleko, dopředu, 

dozadu, nahoru, dolů) a těchto pojmů běžně užívat, 

- orientovat se v řadě (např. první, poslední, uprostřed), 

- rozumět a používat základní pojmy označující velikost (malý - velký, větší – menší, nejmenší – 

největší, dlouhý- krátký, vysoký - nízký, stejný), 

- porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od nejmenšího k největšímu; poznat, 

co do skupiny nepatří),  

- třídit předměty minimálně dle jednoho kritéria (např. roztřídit knoflíky na hromádky dle barvy, tvaru, 

velikosti), 

- chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné, porovnat, dle společných či 

rozdílných znaků (např. vybrat všechny předměty vyrobené ze dřeva), zobecňovat vybrat ovoce, 

zeleninu, hračky, nábytek, dopravní prostředky atd.),  

- řešit jednoduché labyrinty, rébusy a hádanky, 

- projevovat zájem o poznávání písmen a číslic, prohlížet si knihy (obrázkové knihy, atlasy, 

encyklopedie, obrázkové knihy, leporela), informace vyhledat v encyklopediích, znát některé dětské 

knihy a vyprávět o nich,  

- poznat a vyhledat slova stejně znějící a slova různého významu (homonyma), 

- orientovat se v prostoru podle slovních pokynů, 

- orientovat se v časových údajích v rámci dne (např. dopoledne, poledne, odpoledne), 

- rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v čase (např. noc, den, ráno, večer, dnes, zítra, 

včera, dny v týdnu), 

- chápat, že číslovka označuje počet (např. 5 je prstů na ruce, 5 je kuliček), 

- posoudit početnost dvou souborů a určit počet do 6 (např. o kolik je více a o kolik je méně, kde je 

stejně), 

- samostatně se rozhodnout v některých činnostech, 

- přijímat pobyt v mateřské škole popř. i na ozdravně rekreačním pobytu jako běžnou součást života 

(vědět, že rodiče chodí do zaměstnání, dítě do MŠ), 

- samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a opakující se situaci, cítit ze své samostatnosti 

uspokojení (být na ni hrdý), 

- respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých, 

- uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na nich a 

respektovat je, 
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- umět se rozhodovat o svých činnostech (samostatně se rozhodovat, co udělat, jak se zachovat, i o tom, 

co neudělat, co odmítnout, čeho se neúčastnit), 

- snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor, 

- nebát se požádat o pomoc, radu, 

- reagovat přiměřeně dané situaci (odmítat agresi, přijímat vzor společenského chování, umět se 

podřídit), 

- hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální situaci a možnostem, 

- odložit splnění osobních přání na pozdější dobu, 

- odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit (vyhledávat příležitosti, umět 

požádat o pomoc), 

- přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit projev agrese, 

- projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým (např. kamarádům, mladším, 

slabším, aj.), 

- přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i negativní emoce (soucit, 

radost, náklonnost, spokojenost, ale také strach, smutek), 

- rozhodovat sám o sobě (o svém chování), 

- pochopit význam piktogramu (např. pravidla chování ve třídě), 

- slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché „nápady“, experimentovat, některé problémy 

řešit cestou pokus – omyl, 

- přicházet s vlastními nápady, 

Dítě a ten druhý 

- navazovat kontakty s dospělým (např. s novým učitelem), 

- spolupracovat s dospělým, 

- spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem, 

- využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla, apod.), 

- navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, udržovat a rozvíjet s nimi přátelství, 

- cítit se plnohodnotným členem skupiny, 

- pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (např. literární, filmovou, výtvarnou, 

dramatickou, hudební), 

- využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla, apod.), 

- rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání, 

- obhajovat svoje potřeby, svůj postoj či přání, přijímat také názor druhého, dohodnout se na 

kompromisním řešení, 

- chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí a že je to přirozené 

- k mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chovat citlivě a ohleduplně (neposmívat se mu, pomáhat 

mu, chránit ho), 
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- porozumět běžným projevům emocí a nálad (např. vnímat, že je jiné dítě smutné, zklamané nebo 

naopak něčím nadšené, že má radost), 

- nepříjemný kontakt a komunikaci dokázat odmítnout, 

- bránit se projevům násilí jiného dítěte (nenechat si ubližovat, nenechat se šidit, bránit se posmívání, 

ohradit se proti tomu), 

- respektovat rozdílné schopnosti, 

Dítě a společnost 

- umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout 

sdělení, střídat se v komunikaci, 

- dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské škole a na 

veřejnosti, 

- chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her a jiných činností, hrát spravedlivě, 

nepodvádět, umět i prohrávat, 

- rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat co je lež, nespravedlivost, ubližování, lhostejnost, 

agresivita, vulgarismy, 

- reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a zařazovat se mezi ně pomocí sociálně úspěšných 

strategií (vlídné přijetí, humor, projevení zájmu, akceptování či podání návrhů, nabídnutí spolupráce, 

pomoci, fair play), 

- pojmenovat povahové vlastnosti, 

- pochopit funkci rodiny a jejich členů, 

- orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, mateřská škola, herní 

skupina apod.) a umět jim přizpůsobit své chování, 

- vnímat odlišnosti mezi dětmi a podle toho přizpůsobovat i své přístupy, 

- ctít oslavy narozenin, 

- navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, udržovat a rozvíjet s nimi přátelství, 

- cítit se plnohodnotným členem skupiny, 

- pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (např. literární, filmovou, výtvarnou, 

dramatickou, hudební), 

- vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně pohybovou činností, 

 

 

Dítě a svět 

- orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí (vědět, co se kde v blízkosti mateřské 

školy nachází, např. obchody, zastávka, hřiště, škola, pošta, policie, lékař, knihovna, hasiči, sportoviště), 

- uvědomovat si svět lidí je na různých částech naší planety různorodý a pestrý a ne vždy šťastný, 

- mít poznatky o své zemi, (znát název státu, státní vlajku, hymnu, prezidenta, hlavní město, významné 

svátky a události), 
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- mít poznatky o existenci jiných zemí, národů a kultur (znát typické znaky některých významných 

národů - přírodní podmínky, oblečení, zvyky, strava, stavby, kde co roste, nebo se pěstuje, žijí zvířata 

apod.), 

- mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi setkává, 

co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či vysvětleno (např. o lidech a jejich životě), 

- uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit na 

životní prostředí (podporovat či narušovat zdraví, přírodní prostředí i společenskou pohodu). 
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8.3 Integrovaný blok: Kouzelný rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní záměr IB:  

 Získání povědomí dětí o změnách v přírodě v souvislosti se střídáním ročních období. Děti se 

seznámí typickými znaky ročních období, přírodními jevy, počasím. Blok je založen na 

prožitkovém učení. Zvolená témata jsou dětem blízká, s možností pozorování, manipulace a 

experimentování. 

Dílčí vzdělávací cíle: 

 rozvoj a užívání všech smyslů, 

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

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

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

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

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

 rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení 

k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod  

od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie, 

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám, 

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

společností, planetou Zemí. 

 

Tematické okruhy: jaro, léto, podzim, zima, počasí. 

Vzdělávací nabídka (činnosti, příležitosti): 

Dítě a jeho tělo 

o sezónní činnosti např. koupání, bobování,  
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o činnosti spojené s ročním obdobím např. pouštění draků,  

o spontánní hry se sněhem, 

o sběr přírodnin, hrabání listí na školní zahradě, 

Dítě a jeho psychika 

o vyprávění, rozhovory, otázky a odpovědi např. Proč padá listí?,  

o práce s obrázky- třídění podle ročních dob, 

o práce s encyklopediemi, práce s literárním textem, 

o básně, písně, pohybová improvizace v souvislosti s ročním obdobím, 

o pranostiky, 

o pokusy např. se sněhem, 

o tvůrčí činnosti spojené s ročním obdobím např. otisky listů, 

Dítě a svět 

o přímé pozorování okolního prostředí v různých ročních obdobích na vycházkách, 

o sledování počasí, kalendář počasí, 

o péče o ptáky v zimě. 

 

Očekávané výstupy: (co dítě zpravidla na konci předškolního období dokáže) 

 Osvojit si elementární poznatky z oblasti střídání ročních období v rozsahu praktických 

zkušeností. 

 Mít povědomí o významu přírodního prostředí pro člověka. Mít úctu k životu ve všech jeho 

formách. Chránit přírodu i její tvory. Být citlivé ve vztahu k přírodě. 

 Uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní 

zdraví a životní prostředí. 

 

Konkretizované očekávané výstupy 

Dítě a jeho tělo 

- pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu (např. v lese, na sněhu), 

- být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a více) v řízené i spontánní aktivitě, 

Dítě a jeho psychika 

- vyjadřovat fantazijní představy, 

- dokončit příběh, pohádku (např. vymyslet konec, jinou variantu), 

- využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí, 

- improvizovat a hledat náhradní řešení, 

- rozlišovat roční období (jaro, léto, podzim, zima) i jejich typické znaky, 

Dítě a svět 

- mít poznatky o planetě Zemi (např. střídání ročních období a jejich příčinách),  
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- zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. v přírodě), proměny 

komentovat, přizpůsobit oblečení. 
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8.4 Integrovaný blok: Bez práce nejsou koláče 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní záměr IB:  

 Vytváření elementárního povědomí dětí o technickém a kulturním prostředí, o práci lidí a 

lidských výtvorech. Děti si osvojí praktické dovednosti přiměřeně svým schopnostem. 

Prostřednictvím smyslového vnímání a manipulace se seznámí s různými materiály, některými 

výrobními procesy. (Polytechnická výchova). Vytvoření povědomí informační gramotnosti. 

Dílčí vzdělávací cíle: 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností, 

 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu  

o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, 

pohybové, dramatické), 

 rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení 

k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod  

od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie, 

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

o učení, 

 vytváření základů pro práci s informacemi, 

 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci, 

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních, 

 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, 

rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat, 

 vytváření elementárního povědomí o technickém a kulturním prostředí, o jeho rozmanitosti, 

vývoji a neustálých proměnách. 
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Tematické okruhy (návrhy):  

stroje a technika, domácí přístroje (budík, kuchyňské přístroje,..), domácí práce, pracovní 

pomůcky, doprava, dopravní prostředky, dopravní značky, PC, povolání, zpracování materiálů, 

výrobky, hudební nástroje, pohádky, knihy. 

 

Vzdělávací nabídka (činnosti, příležitosti): 

Dítě a jeho tělo 

o praktické používání předmětů, 

o konstruktivní činnosti, 

o skládání z papíru, Origami, 

o nácvik konkrétních dovedností (knoflíky, kličky, zipy) na skutečných předmětech a hračkách, 

o kreslení, malování, modelování, vytrhávání, stříhání, lepení, vytváření objektů z přírodních i 

umělých materiálů, 

Dítě a jeho psychika 

o poslech pohádek, příběhů, 

o sledování divadelních představení, 

o grafické napodobování symbolů, tvarů, číslic, písmen, 

o prohlížení knih, časopisů,  

o pozorování technických objektů, 

o manipulace s předměty, zjišťování jejich vlastností (barva, velikost, tvar, vůně, zvuky), 

o práce s materiálem: třídění, odhad, přiřazování, porovnávání, 

o manipulace se skutečnými potravinami (vážení, přesýpání) a obaly od nich, 

o spontánní hra, volné experimenty s předměty, 

o rozhovory – čím chci být, práce rodičů, 

o práce s obrázky (rozstříhané, půlené), Co potřebuje ke své profesi, 

o práce s počítačem, využití interaktivní tabule, 

o sestavování posloupnosti Výrobní procesy, z čeho se co vyrábí, 

o seznámení s hudebními znaky, 

Dítě a ten druhý 

o kooperativní činnosti, 

Dítě a společnost 

o literární, drmatické, výtvarné činnosti, hudební podněcující tvořivost dítěte, 

o návštěvy galerie, muzea – setkávání se s uměním, 

o četba knih na pokračování, 

o recitace, dramatizace, zpěv, tanec, 

o výtvarné činnosti např. ilustrace, 

o námětové hry na různé profese,na restauraci, na obchod, na dopravu, 
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o význam přísloví, 

o pozorování lidí při práci, 

o exkurze (např. hasiči), povolání lidí, návštěvy obchodů, 

o seznamování se s pracovními činnosti, pracovními předměty, 

o hra na dětské hudební nástroje, 

o návštěvy divadla, 

o tematické vycházky např. k lékárně, 

o návštěvy v 1. třídě ZŠ, 

Dítě a svět 

o poučení o možných nebezpečích: technické přístoje, léky, dopravní situace, 

o hry na téma dopravy, bezpečné chování v dopravních situacích - praktický nácvik, 

o praktické využívání technických přístrojů, hraček, 

o výstava drobných technických přístrojů, 

o domácí přístoje v minulosti (jak praly naše prababičky) a v současnosti, 

o praktické činnosti s přírodními i umělými materiály a surovinami – pokusy, zkoumání, 

o zpracování různých materiálů (korku, drátu, přírodniny, dřevo, textil.), 

o praktické činnosti např. příprava svačiny - pomazánka, zelenina, 

o námětové hry cestování vlakem, letadlem. 

 

Očekávané výstupy: (co dítě zpravidla na konci předškolního období dokáže) 

 Osvojit si elementární poznatky z oblasti technického a kulturního prostředí, z oblasti lidské 

práce. Získat přiměřené manuální dovednosti, zvládnout jednoduché pracovní úkony, 

zacházet s předměty denní potřeby. Se zájmem vnímat kulturní podněty. 

 Těšit se z hezkých kulturních zážitků, setkávání s uměním. Vážit se výtvorů lidské práce. 

Zaujímat odpovědný vztah k práci. 

 Vystupovat aktivně, projevovat činorodost, pracovitost. 

 

Konkretizované očekávané výstupy: 

Dítě a jeho tělo 

- pracovat se stavebnicemi,  stavět z kostek, 

- zavázat kličku, 

- provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami, pracovat např. s textilem, modelovací hmotou, 

- kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i umělých materiálů, 

- pracovat se skládankami (navlékat korálky, skládat mozaiky), 

- samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, 

- samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, popř. polévku, používat ubrousek, 
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- znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici (dávat pozor při přecházení, rozumět 

světelné signalizaci), 

- vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc, 

koho přivolat), 

Dítě a jeho psychika 

- sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět samostatně, věcně 

správně, popř. dokázat odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat, 

- zapamatovat si rozpočitadla, básničky, písničky, 

- správně reagovat na světelné a akustické signály, 

- soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní hru (např. sledovat pozorně divadelní 

představení a následně ho reprodukovat), nenechat se vyrušit – neodbíhat od činnosti, 

- rozlišit známé chutě a vůně i zápachy (např. slané, sladké, kyselé, hořké, vůni koření, různých 

pochutin), 

- dokončit hru (neodbíhat od ní) i rozdělanou činnost, 

- udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech, 

- rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie, 

- zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho, 

- pamatovat si postup řešení (např. postup jednoduché stavby, postup řešení labyrintu, určitý algoritmus, 

zapamatovat si umístění obrázku na konkrétním místě - Pexeso), 

- vyprávět příběh s vizuální či akustickou oporou (podle obrázků, s dopomocí otázek atd.), 

- experimentovat s materiály, barvami (např. vytvořit koláž, smíchat barvy, zapouštět barvy do 

klovatiny), 

- dokreslit chybějící části na obrázku, sestavit části v celek, vytvořit jednoduchý model, stavbu, provést 

obměnu, tvořit dle vlastní představy, např. stavby z kostek, 

- navrhnout další varianty řešení (co by se stalo, kdyby …), 

- pochopit význam piktogramu (např. v hromadném dopravním prostředku, znát význam elementárních 

dopravních značek a označení nebezpečí (elektřina), 

- rozpoznat některé grafické znaky s abstraktní podobou (např. dopravní značky), 

- objevovat význam ilustrací, soch, obrazů, 

- zapamatovat si pořadí cviků nebo úkonů (např. skákání Panáka), krátký rytmický celek, 

- rozumět a používat základní pojmy označující hmotnost (lehký – těžký, lehčí – těžší, nejlehčí –nejtěžší, 

stejně těžký), 

- jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády, při složitějších se poradit, 

postupovat podle pokynů a instrukcí, 

- vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak by to šlo jinak, co by se stalo, kdyby) a 

verbalizovat je, 
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- verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas, popsat, jak problém či situaci řešit (např. jak 

staví stavbu, skládá puzzle), 

- poznat některé hudební znaky, 

- odlišit hru od systematické povinnosti, 

- zacházet s předměty digitální technologie, využívat nejzákladnější funkce počítače (zapnout vypnout, 

práce s myší, jednoduchou klávesnicí), 

- umět kooperovat, dohodnout se s ostatními, 

- přijmout roli ve hře (např. jako organizátor, jako pozorovatel, jako spoluhráč), 

- odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co mu nejde, co je pro ně obtížné, 

- plánovat přiměřeně věku (ví, čeho chce dosáhnout a proč), 

- umět se přizpůsobit změnám, 

- přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit, 

- přijímat pokyny, 

Dítě  a ten druhý 

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

- obracet se na dospělého o pomoc, radu atd., 

- chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat, 

- vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet a obohacovat, 

- důvěřovat vlastním schopnostem, 

- nabídnout pomoc, 

Dítě a společnost 

- zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, s knížkami, věcmi denní potřeby, 

- v kulturních místech (např. divadle, galerii, muzeu atd.) respektovat dohodnutá pravidla a nerušit 

ostatní při vnímání umění, 

- vyjádřit a zhodnotit prožitky (co se líbilo a co ne, co a proč zaujalo, co bylo zajímavé, překvapivé, 

podnětné apod.) 

- všímat si kulturních památek kolem sebe (pomník, hrad, zámek, zajímavá stavba atd.), 

Dítě a svět 

- zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace, které se v mateřské škole opakují, 

- rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává (rozumět tomu, co 

se ve známém prostředí děje a přirozeně se tomu dění připzpůsobovat), 

- mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi setkává, 

co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či vysvětleno (např. o lidech a jejich životě, 

o kultuře či technice), 

- chápat základní pravidla chování pro chodce. 
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8.5 Integrovaný blok: Svátky a tradice v MŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní záměr IB:  

 Seznámení s tradicemi a zvyky, podílení se na přípravách svátků. Přibližování české lidové 

slovesnosti, posilování prosociálního chování, rozvoj povědomí o důležitých lidských 

hodnotách (úcta, pokora, obdarování, sdílení). 

Dílčí vzdělávací cíle: 

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

 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání, 

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

v dětské herní skupině apod.), 

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

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

hodnoty v tomto společenství uznávané, 

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

v němž dítě žije, 

 rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj 

schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se 

přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny, 

 vytváření elementárního povědomí o širším společenském a kulturním prostředí, o jeho 

rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách. 

Tematické okruhy:  

~ povinná témata pro všechny třídy MŠ: Svátek duchů, Čert a Mikuláš, Vánoce, Karneval, 

Velikonoce, Den matek, Svátek dětí, 

~ další témata (návrhy): Den Země, Státní svátky – jejich význam 
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Vzdělávací nabídka (činnosti, příležitosti): 

Dítě a jeho tělo 

o pohybové hry se zpěvem, 

o výtvarné a pracovní činnosti – výroba přáníček, dárků, pozvánek, 

o hra na dětské hudební nástroje i netradiční nástroje (koledy), 

Dítě a jeho psychika 

o původ svátků, zvyky,  

o vytváření kalendáře, adventní kalendář, 

o básně, písně k tématům, 

Dítě a ten druhý 

o prosociální hry k tématu (láska k druhému člověku), 

Dítě a společnost 

o oslavy svátků, tradic, 

o zvyky – praktické činnosti, 

o příprava tradičních společných akcí s rodiči, 

o společné akce ZŠ a MŠ, 

o zdobení třídy, 

o práce s literárními texty, dramatické hry, 

o návštěva tematické výstavy, Muzea, 

o divadelní představení, 

Dítě a svět 

o sledování událostí ve městě. 

 

Očekávané výstupy: (co dítě zpravidla na konci předškolního období dokáže) 

 Osvojit si elementární poznatky o původu svátků a tradic.  

 Vnímat kulturní podněty. Uvědomovat si prožitky z oslav svátků a tradic. Hodnotit svoje 

zážitky. Uvědomovat si, příjemné a nepříjemné citové zážitky. 

 Rozlišovat citové projevy v důvěrném a cizím prostředí. 

 

Konkretizované očekávané výstupy: 

Dítě a jeho tělo 

- doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických činnostech), 

- zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami (např. štětcem, 

nůžkami) a materiály (např. papírem-překládání), 

- zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji (např. trianglem, bubínkem, 

chřestidly), 
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Dítě a jeho psychika 

- spontánně vyprávět zážitky ze sledování filmových pohádek nebo pohádek z médií, 

- zapamatovat si krátké říkanky, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat je, přijmout 

jednoduchou dramatickou úlohu, 

- experimentovat s výtvarně netradičními materiály, 

- přizpůsobit se společenství, projevovat zájem o spolupráci, 

- plnit činnosti podle instrukcí, 

- přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (radovat se, že umí píseň, básničku, ukazuje 

obrázek, předvádí taneček, výrobek), 

Dítě a ten druhý 

- všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se s druhým dítětem o hračky, pomůcky, pamlsky, 

podělit se s jiným dítětem o činnost, počkat, vystřídat se), 

- spoluvytvářet prostředí pohody, 

- cítit sounáležitost s ostatními, 

- uvědomit si vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi pohlavími, úcta ke stáří), 

Dítě a společnost 

- projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, vážit si jejich práce i úsilí, 

- být schopné přistoupit na jiný názor porozumět potřebám druhých, přijmout společné návrhy, podřídit 

se rozhodnutí skupiny a přizpůsobit se společnému programu, 

Dítě a svět 

- mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav, 

- ctít oslavy svátků a slavností. 

 

8.6 Prevence rizikového chování 

Primární prevence rizikového chování je součástí každodenního výchovného působení 

v mateřské škole. Realizovaná je především formou výchovy ke zdravému životnímu stylu a plněním 

RVP PV. Zaměřujeme se především na tyto oblasti: 

 

 Zdravý životní styl: životospráva, duševní hygiena (Model přirozených potřeb Abrahama 

Maslowa, Model potřeb malého dítěte podle Langmeiera a Matějčka), kladný vztah ke svému 

tělu, pohyb, pitný režim, zdravé oslavy narozenin, hra: Zdravá výživa. 

 Prevence šikany: příznivé sociální klima v MŠ, učitelky provádí monitoring vztahů mezi 

dětmi, pomáhají dětem řešit konflikty, společenské chování, vztahy mezi dětmi a dospělými, 

spolupráce s rodinou, soudržnost třídy (třídní pravidla chování, společné prožitky, komunitní 

kruh), děti jiných národností, prosociální hry, úcta k životu (fauna, flóra), podpora samostatnosti 

dětí, tolerance. 
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 Prevence závislostí: zdravé prostředí, rozhovory o rizicích užívání návykových látek, 

námětové hry „Na lékaře“, „Na domácnost“, „Na obchod“, hygienické návyky, osobní hygiena, 

stolování, stravování, pracovní a výtvarné činnosti, sport, literatura, přiměřené využívání PC, 

televize. 

 Týrání a zneužívání: obecně uznávané hodnoty (rodina, láska, city), podpora zdravého 

sebevědomí dětí. 

 Rizikové chování v dopravě: bezpečné chování při vycházkách, integrované bloky s dopravní 

tématikou, spolupráce s Policií ČR, návštěva dopravního hřiště. 

 

8.7 Další aktivity mateřské školy 

Plavecká výuka 

Popis: 

Zajišťuje Plavecké středisko Zéva z. s. v Hradci Králové. Výuka je plně hrazena rodiči dětí. Třídní 

učitelky zabezpečují přechod dětí z MŠ na plaveckou výuku a zpět, převlékání dětí a hygienu 

v prostorách bazénu. Informace a předhled termínů je pro všechny třídy zveřejněn na společném místě 

v 1. poschodí v budově MŠ a na internetových stránkách MŠ. Děti, které nenavštěvují plaveckou školu, 

se účastní vzdělávacího programu dle TVP, dětem se věnuje třídní učitelka nebo učitelka z jiné třídy. 

Cíl:  

Cílem předplavecké výuky je osvojení tzv. „POCITU VODY“, zvládnutí rytmických výdechů do vody, 

potápění, splývání v poloze prsa, znak a prvních plaveckých pohybů (kraulové a znakové nohy). Učební 

plán předplavecké výuky zohledňuje specifiku metodických příprav, která je daná psychickými a 

fyziologickými předpoklady v tomto věkovém období. 

Obsah: 

V průběhu školního roku jsou celkem 3 na sebe navazující cykly. Každý cyklus má 11hodin včetně 

návštěvy aquacentra. Výuková hodina trvá 45 minut. 

 

Předškoláček (edukativně stimulační skupiny) 

Popis: 

Výuku zajišťují metodicky proškolené učitelky naší MŠ. Program je určen pro předškolní děti a jejich 

rodiče. Do skupinky je zařazeno 8 – 10 dětí. Program je rozvžen do 8 lekcí. Rodiče jsou předem 

seznámeni s termíny, přihlašují se do 15. prosince příslušného školního roku. Setkání se uskutečňují 

zpravidla v lichý čtvrek od 15:30 do 16:30 hodin od ledna do května. S dítětem je přítomen vždy jeden 

z rodičů, který je seznámen s cílem a významem prováděné činnosti. Z každé lekce si děti odnášejí domů 

10 úkolů. Program vychází z metodiky paní Jiřiny Bednářové. 

Cíl: 

Cílem je hravou formou rozvíjet schopnosti a dovednosti dítěte důležité pro vzládnutí nároků 1. třídy 

ZŠ. Program se výrazně podílí na prevenci školního neúspěchu a jeho nepříznivých důsledků na vývoj 
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osobnosti dítěte. Cílem je společně strávený čas dítěte s rodičem. Významná je i příležitost naučit se 

s dítětem lépe komunikovat, spolupracovat. Zlepšení spolupráce rodiny a mateřské školy pro optimální 

působení na dítě. 

Obsah: 

Aktivity jsou zaměřeny na rozvoj: 

 motoriky - hrubé, jemné a grafomotoriky – správný úchop, správné sezení, další návyky, 

 řeči – schopnost komunikace, výslovnost, slovní zásoba spojeno s rozvojem myšlení, 

 sluchu – vnímání rytmu řeči, melodie řeči, rozvoj pozornosti na sluchové vjemy (příprava na 

výuku čtení a psaní) 

 zraku – vnímání celku i detailu, rozlišování tvarua barev, zraková paměť (příprava na čtení), 

 prostorové a pravolevé orientace – důležité při orientaci v textu, čtení zleva doprava, 

 matematických představ – základní geometrické tvary a jejich třídění podle určitých pravidel 

 logického myšlení 

 

Logopedická prevence a podpora rozvoje řeči 

Popis: 

Všechny učitelky poskytují dětem správný mluvní vzor. Vedeme děti k dodžování hlasové hygieny např. 

mluvíme příjemným tichým hlasem, nešeptáme. Průběžně, minimálně jednou týdně, zařazujeme 

logopedické chvilky.  

Cíl: 

Rozvoj řečových a jazykových schopností dětí, komunikačních dovedností a získání základů 

kompetencí důležitých pro jejich další rozvoj a učení. Aktivity podporují dosahování očekávaných 

výstupů především ze vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika, podoblast Jazyk a řeč. 

Obsah: 

 Gymnastika mluvidel, artikulační cvičení, dechové cvičení, rytmizace, říkadla, hry pro rozvoj 

slovní zásoby, hry pro rozvoj souvislého vyjadřování, prohlížení knih,.. 

 

Seznamování s anglickým jazykem 

Popis:  

Výuku zajišťují metodicky proškolené učitelky naší MŠ. Uskutečňuje se ve třídách Červená a Zelená 

kostička formou kratších (přibližně 15-ti minutových) bloků, přirozeně zařazených několikrát v průběhu 

týdne. Konkrétní forma je součástí třídních vzdělávacích programů. Během výuky učitelka mluví na 

děti v anglickém jazyce, snaží se vytvořit přirozené prostředí. Děti se učí reagovat na hovorovou 

angličtinu a tím se rozvíjejí jejich posluchové dovednosti. Ve třídě je vyhrazené místo (např. dekorativní 

síť) věnované angličtině (obrázky, napsaná slova, fráze,..) slouží dětem pro připomenutí. 

Cíl: 
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Seznámení děti s angličtinou jako s jazykem, kterým je možné se domluvit. Vytvoření jednoduché 

slovní zásoby. 

Obsah: 

Vytvoření přirozeného jazykového prostředí, jednoduchá konverzace, témata jsou dětem blízká např. 

barvy, počet, zvířátka, oblečení, svátky.., odráží se v nich i třídní vzdělávací program, písničky 

s pohybem, didaktické hry. 

 

Bystrohlavička 

Popis: 

Zajišťuje učitelka naší MŠ. Uskutečňuje se v době po polední relaxaci v lichém týdnu ve třídách: 

 Červená kostička v středa od 13:15 do 13:45 hodin, 

 Zelená kostička ve pondělí od 13:15 do 13:45 hodin. 

Cíl:  

Aktivity podporují dosahování očekávaných výstupů především ze vzdělávací oblasti Dítě a jeho 

psychika, podoblast Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace. 

Obsah: 

o hry na rozvoj mechanické i logické paměti, myšlení, 

o hry zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, koncentrace pozornosti, 

o Sudoku pro děti, 

o co nepatří do skupiny, 

o orientace ve čtvercové síti, 

o logické řady, 

o hledání shod a rozdílů, 

o hra s doplňovačkami např. popletené obrázky, 

o stínohry, 

o vytváření a řešení labyrintů. 

Nabídka se uskutečňuje na základě zájmu dětí formou nabídky. 

 

Stolní hry 

Popis: 

Zajišťují třídní učitelky. Uskutečňuje se ve třídách Červená kostička a Zelená kostička v době po polední 

relaxaci dětí od 13:15 do 14 hodin. 

Cíl:  

Aktivity podporují dosahování očekávaných výstupů ze vzdělávací oblasti Dítě a jeho psychika, 

podoblast Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace. Děti se seznámí 

s pravidly známých stolních her. 

Obsah: 
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 Dáma, Pexeso, Domino, Člověče, nezlob se a další. 

 

Čeština pro cizince 

Popis: 

Zajišťuje paní učitelka formou individuální práce v době polední relaxace dětí. 

 

Do mateřské školy zveme profesionální divadla např. Divadýlko z pytlíčku a Divadlo u staré herečky a 

dle aktuální nabídky. 

Mezi tradiční akce patří podzimní a jarní výlety do přírody, Čertí rej, karneval, představení v divadle 

Drak, návštěvy Muzea a Galerie Moderního umění, programy ekocenter Sever a Paleta, poznávací 

výlety a exkurze a další. 

 

9 Evaluační systém 

Jednotlivé oblasti evaluace jsou uvedené tabulkách: 

1) Práce pedagogů 

2) Podmínky vzdělávání 

3) Cíle programu 

4) Obsah vzdělávání 

5) Výsledky vzdělávání 

Oblast evaluace 

1) PRÁCE 

PEDAGOGŮ 

1.fáze evaluace 

Sběr informací 

2. a 3. fáze evaluace 

Analýza informací 

a plán kroků do 

budoucna 

Co  

(co konkrétně 

budeme v dané 

oblasti 

vyhodnocovat) 

Jak 

(s pomocí jakých 

nástojů budeme 

sbírat informace 

o jevu, který 

vyhodnocujeme) 

Jak často Kdo 

(odpovědnost) 

Kdy a kdo  

(provede rozbor 

informací a stanoví 

plán kroků do 

budoucna) 

Přímá práce  

s dětmi 

hospitace + arch 1 x ročně u každé 

uč. 

2 x ročně 

u začínající uč. 

………………… 

2 x ročně 

u začínající uč. 

vedoucí učitelka 

 

 

 

………………… 

uvádějící uč. 

učitelka, vedoucí 

učitelka  

pohospitační 

rozhovor + arch, 

v den hospitace 

nejpozději 

následující den 
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Sebehodnocení dotazník 

 

 

1x za rok 

(červen) 

 

všechny učitelky 

 

 

vedoucí učitelka, 

plán DVPP, plán 

sebevzdělávání 

 hospitační arch po hospitaci všechny učitelky učitelka, vedoucí 

učitelka - 

pohospitační 

rozhovor 

Kontrola 

dokumentace 

Předhled 

výchovné práce 

průběžně 

minimálně 1x za 

2 měsíce 

vedoucí učitelka všechny učitelky- 

rozhovory, 

pedagogické rady 

 soulad TVP a 

ŠVP PV 

průběžně 

 

vedoucí učitelka všechny učitelky- 

rozhovory, 

pedagogické rady 

 týdenní plány průběžně vedoucí učitelka všechny učitelky- 

rozhovory, 

pedagogické rady 

Dotazník pro 

rodiče 

 1x za rok 

(červen) 

všechny učitelky všechny učitelky, 

analýza – 

pedagogická rada na 

konci školního roku 

 

 

Oblast evaluace 

2) PODMÍNKY 

VZDĚLÁVÁNÍ 

1.fáze evaluace 

Sběr informací 

2. a 3. fáze evaluace 

Analýza informací 

a plán kroků do 

budoucna 

Co  

(co konkrétně 

budeme v dané 

oblasti 

vyhodnocovat) 

Jak 

(s pomocí jakých 

nástojů budeme 

sbírat informace 

o jevu, který 

vyhodnocujeme) 

Jak často Kdo 

(odpovědnost) 

Kdy a kdo  

(provede rozbor 

informací a stanoví 

plán kroků do 

budoucna) 

Podmínky podle 

RVP PV 

dotazníky pro 

učitelky 

průběžně všechny učitelky všechny učitelky, 

pedagogické rady 

 dotazník 

pro rodiče 

1x za rok 

(červen) 

všechny učitelky všechny učitelky, 
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pedagogická rada na 

konci školního roku 

 rozhovory 

učitelky- 

učitelky, učitelky 

- rodiče 

průběžně všechny učitelky všechny učitelky, 

pedagogické rady 

 další dotazníky 

pro učitelky např. 

Mapa školy, 

Evaluace ke 

Škole v přírodě,.. 

průběžně všechny učitelky vedoucí učitelka, 

všechny učitelky 

 

 

Oblast evaluace 

3) CÍLE 

PROGRAMU 

1.fáze evaluace 

Sběr informací 

2. a 3. fáze evaluace 

Analýza informací 

a plán kroků do 

budoucna 

Co  

(co konkrétně 

budeme v dané 

oblasti 

vyhodnocovat) 

Jak 

(s pomocí jakých 

nástojů budeme 

sbírat informace 

o jevu, který 

vyhodnocujeme) 

Jak často Kdo 

(odpovědnost) 

Kdy a kdo  

(provede rozbor 

informací a stanoví 

plán kroků do 

budoucna) 

Rámcové cíle 

RVP PV 

Sebereflexe denně všechny učitelky všechny učitelky 

 

Realizace 

vzdělávací 

nabídky 

(směřující ke 

vzděl. cílům) 

Přehled na konci I.B. 

 

 

 

všechny učitelky 

 

 

 

 

každá učitelka – 

týdenní plánování 

 

 

Oblast evaluace 

4) OBSAH 

VZDĚLÁVÁNÍ 

1.fáze evaluace 

Sběr informací 

2. a 3. fáze evaluace 

Analýza informací 

a plán kroků do 

budoucna 
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Co  

(co konkrétně 

budeme v dané 

oblasti 

vyhodnocovat) 

Jak 

(s pomocí jakých 

nástojů budeme 

sbírat informace 

o jevu, který 

vyhodnocujeme) 

Jak často Kdo 

(odpovědnost) 

Kdy a kdo  

(provede rozbor 

informací a stanoví 

plán kroků do 

budoucna) 

Týdenní téma 

(cíle) 

Pozorování denně 

 

všechny učitelky každá učitelka – 

týdenní plánování 

Evaluace I. B. Dotazník na konci I.B. všechny učitelky všechny učitelky – 

aktuální plán 

Kontrola 

dokumentace 

Naplňování 

souladu ŠVP PV 

a TVP 

červen všechny učitelky všechny učitelky - 

pedagogické rady 

Evaluace TVP Dotazník červen každá třída všechny učitelky – 

plán na další školní 

rok 

Evaluace 

samostatných 

činností 

Vyhodnocení dle 

kritérií 

průběžně, 

záznam do TK 

všechny učitelky všechny učitelky, 

plánování 

samostatných 

činností 

 

 

Oblast evaluace 

5) VÝSLEDKY 

VZDĚLÁVÁNÍ 

1.fáze evaluace 

Sběr informací 

2. a 3. fáze evaluace 

Analýza informací 

a plán kroků do 

budoucna 

Co  

(co konkrétně 

budeme v dané 

oblasti 

vyhodnocovat) 

Jak 

(s pomocí jakých 

nástojů budeme 

sbírat informace 

o jevu, který 

vyhodnocujeme) 

Jak často Kdo 

(odpovědnost) 

Kdy a kdo  

(provede rozbor 

informací a stanoví 

plán kroků do 

budoucna) 

Vzdělávací 

pokroky 

jednotlivých dětí 

Orientační 

poznámky o 

rozvoji a učení 

dítěte 

2 x za rok (říjen, 

květen) 

průběžně 

všechny učitelky všechny učitelky, 

aktuální vzdělávácí 

potřeby dítěte 
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 Portfolio dítěte 

+ 

Schůzka dítě-

rodič-učitelka 

nad portfoliem 

průběžně 

 

1 x za rok (únor, 

březen) 

všechny učitelky všechny učitelky, 

aktuální vzdělávácí 

potřeby dítěte 

 Kresba postavy 2 x za rok (říjen, 

květen) 

všechny učitelky všechny učitelky, 

aktuální vzdělávácí 

potřeby dítěte 

 Dotazník pro 

rodiče před 

nástupem dítěte 

do MŠ 

Před nástupem 

dítěte do MŠ 

všechny učitelky všechny učitelky, 

analýza informací, 

aktuální vzdělávácí 

potřeby dítěte 



 


