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Představení školy 
 

 

 

 

Charakter a umístění školy 

 

 
 
Naše mateřská škola se nachází v údolí Svratky v chráněné oblasti Bílého potoka, poblíž hradu Veveří. 
Založena byla roku 1939/1940 obecní radou v čele s panem starostou.  
Naše Mateřská škola má k dispozici 5 tříd. 1. třídu-ORANŽOVÁ, 2.třídu-ŽLUTÁ, 3.třídu-ZELENÁ. Do tří 
tříd se přijímá od 24 děti do 28 dětí. Třídy jsou tvořeny dětmi ve věku 3-7 let, jsou tedy smíšené 
 4. a 5. třída je umístěna jako odloučené pracoviště na adrese Zábíteší 224 a navštěvují ji děti ve věku 
3-7 let.  
Třídy jsou rozdělené na hrací, spací a pracovní část. V hrací části si děti mohou hrát s hračkami, které 
jsou na jim snadno dostupných místech (v poličkách, hracích koutech, na koberci.)  V pracovní části 
jsou všechny typy výšek židlí a stolů přiměřené pro děti smíšeného věku. Ve všech třídách jsou 
nainstalovány přípojky k internetu . Na Pavla Perky jsou k dispozici dva počítače a 20 tabletů pro děti. 
Na Zábíteší  jsou k dispozici počítače pro pedagogický personál . Třídy jsou vybaveny TV s internetem.  
Každá třída má sociální zařízení. 
V budově MŠ je také kuchyně, kde se připravují svačiny a obědy pro děti. V MŠ pracuje 8 učitelek, 2 
paní kuchařky, 1 vedoucí stravování, 1 školnice, 1 uklízečka a 2 pracovnice provozu (úklid, výdej 
stravy). 
Budova MŠ má i rozlehlou zahradu s dřevěnými průlezkami, překážkovou dráhou, třemi pískovištěm a 
dalšími prvky na hraní (auto, šnek, beranidlo, rotoped, 3 domečky aj.) Na zahradě na Zábíteší jsou  
umístěny dvě pískoviště a další herní prvky pro děti (housenka, hnízdo aj.) 
V průběhu roku navštěvujeme s dětmi divadla, pořádáme menší výlety do okolí, ale i na další 
zajímavá místa, organizujeme plavání. Věnujeme se také přípravě hry na flétnu, správné dýchání a 
hraní jednoduchých rytmů a melodií.  Naše škola udržuje spolupráci se ZŠ, UŠ, keramickou dílnou a 
Městem Veverské Bítýšky, kde tradičně s dětmi vystupujeme na veřejných akcích „Vítání občánků“ do 
života, zpívání u vánočního stromečku, vystoupení pro setkání seniorů.  
Přijímání dětí do MŠ provádíme zápisem, který bývá obvykle v měsíci květnu. Pokud zájem rodičů o 
umístění dětí do MŠ překročí danou kapacitu, tak postupujeme podle kritérií přijímání. 
Jsme zařazeni v celostátní síti ekologické a environmentální výchovy dětí předškolního věku 
„Mrkvička“. 
Plánování vzdělávacích programů je cílené za podpory státních dokumentů a kurikula podpory zdraví. 
Naše MŠ zpracovala ŠVP s názvem „Náš svět“ se zaměřením na zdravou MŠ. Nejsme zařazeni v síti, 
ale program s podporou zdraví jsme přijali a stal se nedílnou součástí plánování v naší mateřské školy. 
Zapojili jsme se do programu Skutečně zdravá škola, kde plníme 5 zásad zdravé 5. (Jez zdravě, 
nakupuj chytře, pobav se při vaření, buď čistotný, hýbej se pravidelně.)  
V roce 2016 jsme nechali zřídit nové www. stránky – www.msveverskabityska.cz 
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ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 
V mateřské škole jsou děti rozděleny do pěti, věkově smíšených tříd. Do nichž jsou děti zařazovány 
s ohledem na přátelské a sourozenecké vztahy. 
Děti mají možnost učit se hrát na flétnu. 
Přihlášené děti navštěvují pro větší možnost pohybového využití plavání v bazénu Kuřim. 
Každoročně vyjíždíme na celodenní výlet se zajímavým programem. 
Chodíme s dětmi na EKO-vycházky do okolí a poznáváme krásu přírody formou turistických výletů. 
Děti seznamujeme s historií okolí, pořádáme návštěvy hradu Veveří, Jarošova mlýnu a čteme si 
pověsti spjaté s těmito místy. 
Věnujeme se také seznamováním s netradičními výtvarnými technikami. 
Spolupracujeme s místními organizacemi. 
Jsme zařazeni v celostátní síti „Mrkvička“ s EKO programem. 
Režim dne je stanoven pouze rámcově a je flexibilně přizpůsobován momentálním situacím a 
potřebám dětí: 
 
 

REŽIM DNE: 
 

1.třída – oranžoví MŠ Pavla Perky 
 
7,00 hod.   začíná provoz oranžové třídy. Děti si převede učitelka 
7,00 hod. –     9,30 hod.  hry s variabilním zařazením vycházející z aktivity dětí, řízené  
    činnosti skupin na základě podnětů dětí a učitelky 
9,00 hod. –     9,30 hod.  průběžná svačina, hygiena 
9,30 hod. –   12,00 hod.  příprava na pobyt venku, pobyt venku, zájmové i řízené činnosti 
12,00 hod. – 12,30 hod.  hygiena, oběd 
12,30 hod. – 14,30 hod.  individuální potřeba spánku, klid na lůžku, ind. hry a činnosti,  
    hygiena, svačina 
14,30 hod. – 15, 30 hod. hry a činnosti dle volby dětí, pobyt venku na zahradě MŠ 
15,30 hod.   děti odcházejí do 2. třídy, kde si hrají do příchodu svých rodičů 
16,30 hod.   ukončení provozu MŠ v 1.. třídě 
 

2.třída – žlutí MŠ Pavla Perky 
 
6,00 hod. –     7,00 hod.  Děti se scházejí ke hrám v e 2. třídě (žlutí) 
7,00 hod. -     9,30 hod.  hry s variabilním zařízením vycházející z aktivity dětí, řízené činnosti                
       skupin na základě podnětů dětí a učitelky    
9,00 hod. –     9,30 hod.  průběžná svačina, hygiena  
9,30 hod. –   12,00 hod.  příprava na pobyt venku, pobyt venku, zájmové i řízené činnosti 
12,00 hod.-   12,30 hod. hygiena, oběd 
12,30 hod. – 14,30 hod.  individuální potřeba spánku, klid na lůžku, ind. hry a činnosti dětí 
    hygiena, svačina 
14,30 hod. – 15,30 hod . hry a činnosti dle volby dětí, pobyt venku na zahradě MŠ 
    ukončení provozu žluté třídy. Děti převedeme do 1. třídy, kde si je  
    vyzvedávají rodiče 
16,30 hod.   ukončení provozu MŠ 
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3. třída – zelení MŠ Pavla Perky 
 
6,00 hod. –     6,30 hod.  děti se scházejí ke hrám ve 1. třídě(oranžoví) 
6,30 hod.   začíná provoz 3. třídy. Děti jsou převedeny učitelkou do své třídy 
6,30 hod.-      9, 30 hod.  hry s variabilním zařazením, cvičení vycházející z aktivity dětí, řízené 
    činnosti skupin na základě podnětů dětí a učitelky. Svačina, hygiena. 
9,30 hod. –   12,00 hod.  příprava na pobyt venku, pobyt venku, zájmové i řízené činnosti 
12,30 hod. – 14,30 hod.  individuální potřeba spánku, klid na lůžku, ind. hry a činnosti dětí 
    hygiena, svačina 
14,30 hod. – 15,30 hod.  hry a činnosti dle volby dětí, pobyt venku na zahradě 
15,30 hod.   ukončení provozu 3. třídy. Děti převedeme do 1. třídy, kde si je  
    vyzvedávají rodiče 
16,30 hod.   ukončení provozu MŠ 
 

4. třída – červení – odloučené pracoviště Zábíteší 01 
 
6,00 hod.-  7,00hod.  děti se scházejí v 5. třídě 
7,00 hod.   začíná provoz  třídy. Děti si převede učitelka 
7,00 hod. -   9,30 hod. hry s variabilním zařazením, cvičení vycházející z aktivity dětí, řízené  
      činnosti skupin na základě podnětů dětí a učitelek, svačina 
9,30 hod.  -  12,00 hod.  příprava na pobyt venku, pobyt venku, zájmové i řízené činnosti 
12,00 hod. - 12,30 hod.  Oběd, hygiena 
12,30 hod. - 14,30 hod.  individuální potřeba spánku, klid na lůžku, ind. hry a činnosti dětí 
    hygiena, svačina 
14,30hod.-   16,30 hod.  hry činnosti dle volby dětí, pobyt na zahradě, ukončení provozu 
 
5. třída – odloučené pracoviště Zábíteší 02 
 
6,00 hod.  -     9,30 hod.  hry s variabilním zařazením, cvičení vycházející z aktivity dětí, řízené 
    činnosti, svačina 
 9,30 hod.  -   12,00 hod. příprava na pobyt venku, pobyt venku, zájmové i řízené činnosti 
12,00 hod. – 12,30 hod.  Oběd, hygiena 
12,30 hod. – 14,30 hod  ind. potřeba spánku, klid na lůžku, hry a činnosti, hygiena, svačina 
14,30 hod. – 15,30 hod.  hry činnosti dle volby dětí, pobyt na zahradě,  
15,30 hod. – 16,30 hod.  děti se spojí se 4. třídou 
 
 
 
 
 
 
V mateřské škole jsou vytvořeny tradice, které se staly nedílnou součástí průběhu vzdělávání: 

- Narozeninový den – jedenkrát měsíčně slaví ty děti, které mají v příslušném měsíci narozeniny 
- Mikulášská nadílka 
- Posezení u stromečku, zpívání u stromečku na náměstí 
- Karneval 
- Oslava Dne matek, ukázka vystoupení 
- Oslava Dne dětí 
- Slavnostní rozloučení s předškoláky 
- Tvořivé dílny s rodiči-vánoční, velikonoční 
- Vítání občánků na úřadě Vev. Bít. 
- Program pro seniory 
- Spolupráce s dalšími organizacemi – zahrádkáři, ZŠ, keramická dílna, VV akce 
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Bezpečnostní opatření při práci s dětmi. 

 
Ředitelka školy je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi při všech 
aktivitách organizovaných mateřskou školou (výchovně vzdělávací práce, pobyt venku, zájmové 
akce aj.) 
 
 
Opatření v průběhu vzdělávacích činností: 
 

- Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí 
od rodičů, pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi školy 

- Při hře dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovolí 
dětem nosit do MŠ nebezpečné hračky nebo předměty 

- Nesmí odejít od dětí. Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice z  MŠ 
- Nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce, tužky či jiné ostré předměty. Dále 

drobné předměty, které by si děti mohly strčit do nosu či ucha (korálky, aj) 
- Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje na 

případné nebezpečí, zajistí pomoc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším místě. Při 
zahájení cvičení musí zkontrolovat, zda je tělocvičné nářadí v pořádku 

- Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka dozor, sama se obléká, až když jsou děti 
připraveny na pobyt venku. 

- Při rozcházení domů předává učitelka dítě rodičům či pověřené osobě na základě 
písemného pověření zástupcem dítěte. 

- Při pobytu venku na školní zahradě ji zkontroluje a prohlédne hrací prvky, jestli nevykazují 
nějaké poškození, pokud je vše v pořádku, děti na prolézačky, houpačky a ostatní prvky 
pustí. 

 
 
 

ORGANIZACE POBYTU VENKU. 
 

I. ŠKOLNÍ ZAHRADA 
 
Před příchodem na školní zahradu musí učitelky vždy zkontrolovat: 
 

- Uzamčení vstupní branky 
- Herní kouty-houpačky, herní sestavu se skluzavkou, horolezeckou stěnu, domečky a 

další kouty na zahradě 
- Stromy na odloučeném pracovišti Zábíteší 

Po otevření skladu hraček vyndají učitelky dětem hračky a pomůcky, aby je měly na dosah. 
Výtvarné pomůcky: ke stolům uč. připraví dětem papíry, pastelky, nůžky. Zařídíme ještě 
kreslící tabule, křídy a houbičky, barvy 
Motorické hry: učitelky vyčlení dětem prostor, kde mohou hrát hry na rozvoj motoriky a 
pohybu. K rozvoji slouží také horolezecká stěna, skluzavka, rotoped, beranidlo a překážková 
průlezka a odrážedla, koloběžky. Zakoupíme menší trampolínu 
Tvořivé hry: K tvořivým hrám slouží 3 pískoviště a prostory celé zahrady. 
Pracovní činnosti: v letním období zalévání rostlin, zametání a úklid v domečku, na podzim 
shrabování listí. Na zahradu jsme postavili kontejnery na posečenou trávu. Zakoupily stolky 
pro pěstování rostlin, drobné zeleniny 
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Konstruktivní hry: jsou dětem k dispozici v košíkách na stolech pro společné činnosti. Pro 
technické stavby májí děti k dispozici složitější stavebnice a dřevěné hranolky, kvádry, desky 
a dřevěnou stavebnici Architektum. 
 
Zodpovědnost učitelek za úklid zahrady: 
 

- Za doplňování materiálu v hracích koutech odpovídají paní učitelky 
- Za dostatek pomůcek odpovídá p. uč. Králíková a řed. Juzková 
- Za úklid zahrady po odchodu odpovídají učitelky a děti  
- V letním období požádají učitelky o kropení písku na zahradě školnici. 

 
Pitný režim: 
Před odchodem na zahradu připraví paní kuchařky hrnečky a konvice s nápojem na určené 
místo na školní zahradě. 
 

II.  VYCHÁZKY 
- Před odchodem na vycházku oblékne učitelka dětem reflexní vesty 
- Učitelka si s sebou vezme terčík 
- Při přecházení vozovky musí učitelka vždy počkat, až bude moci s dětmi bezpečně 

přejít, stoupne si doprostřed vozovky, použije terčík a pokyne dětem, které 
přecházejí vždy před učitelkou 

- Uč. si plánují také tematicky zaměřené vycházky. 
- Při delších vycházkách si děti s sebou nesou batohy s pitím a malou svačinkou. 
- Učitelka vodí děti na známá bezpečná místa. Pokud vstoupí s dětmi do lesa předem 

prohlédne vzrostlé stromy a odhadne nebezpečí. Nevstupuje s dětmi za větru. 
- Při pobytu venku zajišťujeme překrývání   učitelek, aby se zkvalitnila pedagogická 

činnost. 
 
 
 
 
 
 
Bezpečnostní opatření při pobytu dětí venku: 
 
 

- Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelky dětem bez dozoru na průlezky, 
houpačky či jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí dětem jít samostatně do 
vzdálených prostor zahrady, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled. 

- Při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích a v zástupech tak, aby zajistila jejich 
bezpečnou chůzi. Chodí po chodníku, maximálně se vyhýbá frekventovaným ulicím. 
Učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, k čemuž používají terčík. Průběžně 
seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici a v dopravě. 

- Při pobytu dětí mimo území MŠ odpovídá jeden pedagogický pracovník za bezpečnost 
nejvýše 20 dětí z běžných tříd (výjimečně může ředitelka školy zvýšit počet na 28 
dětí). 
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CHARAKTERISTIKA VZDÉLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

 

FILOSOFIE ŠKOLY 

Za cíl si klademe dosažení dovedností prospěšných tělesnému, duševnímu a sociálnímu 

zdraví, které jsou souhrnně nazývány zdravým životním stylem. 

Hlavním zaměřením školy je program podpory zdraví v MŠ. Jsme zapojeni do programu 

Skutečně zdravá škola. Plníme 5 zásad: 

- Jez zdravě v potravinové pyramidě, vybírej ze spodních pater 

- Nakupuj chytře, čti údaje na obalech potravin a ty příliš sladké nebo tučné neber 

- Pobav se při vaření, přípravě jídla přizvi kamarády a užij si zdravou legraci 

- Buď čistotný. Před každým jídlem si umyj ruce a hezky prostři stůl 

- Hýbej se, pravidelně, sportuj a zkus ujít 10 000 kroků denně. 

 
DLOUHODOBÉ ZÁMĚRY ROZVOJE 

1. rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení. 
2. osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 
3.  získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící 

na své okolí. 
Chceme, aby dítě, které odchází z mateřské školy, bylo maximálně rozvinuto na základě 
svých možností a zájmů a to jak po stránce tělesné, psychické, sociální a duchovní 

 
- V MŠ poskytujeme bezpečné a podnětné prostředí, zajišťujeme socializaci dítěte ve skupině 

vrstevníků, dáváme prostor pro rozvoj osobnosti dítěte a zároveň jsme odbornými poradci 
rodičů při výchově dětí. 

- Ditě navštěvující předškolní zařízení se učí žít a jednat v dětské skupině, komunikovat nejen 
s vrstevníky, ale respektovat určitá pravidla i přirozenou autoritu učitelky v MŠ, učí se hrou, 
prostřednictvím prožitků z běžných denních situací. Dítě se učí řešit jednoduché problémy. Je 
vedeno k samostatnosti a k pozitivnímu sebepojetí. 

- Děti navštěvující MŠ se přirozeně připravují na další vzdělávací i životní etapu, kterou je 
zahájení povinné školní docházky. 

MOTTO   

 
DĚTI SE UČÍ NEJLÉPE, POKUD JE PODPORUJEME V JEJICH VLASTNÍM ZKOUMÁNÍ A OBJEVOVÁNÍ A 
JEDNÁME-LI S NIMI JAKO S OSOBNOSTMI S JEDINEČNÝMI NÁZORY, ZKUŠENOSTMI A NADÁNÍM. 
 

Základními principy naší práce jsou 

 

 

-  Rozvíjení komunikace a spolupráce 

 
Mateřská škola podporující zdraví vytváří podmínky pro komunikaci všech lidí, které sdružuje děti i 
dospělé. Komunikace je podmínkou učení a spolupráce, přispívá k atmosféře pohody, usnadňuje 
řešení problémů a překonávání překážek, je prevencí konfliktů a sociálně-patologických jevů. 
Podporujeme základní jazykový vývoj a vývoj schopnosti komunikace a spolupráce. Dětem 
necháváme dostatek prostoru na otázky. Vlastními otázkami rozvíjíme představivost a zvídavost 
dítěte. 
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- Respekt k přirozeným lidským potřebám 

 
Vycházíme z modelu Maslowovy hierarchie potřeb. Podle něho mohou být potřeby 
znázorněny jako pyramida, v jejímž základu jsou potřeby fyziologické, nad nimi je potřeba 
bezpečí, jistoty a stálosti, potřeba přináležitosti, náklonosti, lásky, shody a ztotožnění, ještě 
výše stojí potřeba sebedůvěry, prestiže a sebeúcty a na samém ční potřeba sebeaktualizace a 
seberealizace. Snažíme se o uspokojování potřeb dětí, učitelek i ostatních zaměstnanců 
školy. 

 

PLÁNOVACÍ CÍLE 

Prvořadou částí v plánované i realizační fázi jsou činnosti dítěte. Učitelka vedená svými dílčími 
vzdělávacími návrhy, musí dokázat za aktivní spoluúčasti dětí, konkrétní činnosti zvolit, stanovit a 
naplánovat. 
Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého poznání, 
prožitkové učení – zaměřené na prožitek, zkušenosti. 
V integrovaných tématech ŠVP je vybráno 50 kompetencí do 5 oblastí a tyto kompetence by mělo 
dítě mít na konci předškolního vývojového období osvojené. 
Přijímáme děti se zdravotním postižením. 
 
K čemu chceme přispět: 

1. k tvorbě podmínek pro tělesnou, duševní a společenskou pohodu dítěte po dobu jeho pobytu 
v mateřské škole (podpora současného zdraví) 

2. k výchově předškolního dítěte ke zdravému životnímu stylu, jenž je charakterizován-návyky a 
dovednosti zdravého životního stylu, odolností vůči stresům, zdraví škodlivým vlivům, které 
mohou vést ke zneužití a závislostem (podpora budoucího zdraví) 

Formy a metody práce: 
Názor dítěte na svět se rozvíjí ve společnosti pod vlivem rodiny, MŠ a širšího okolí. Proto metody 
výchovně-vzdělávací práce propracováváme tak, aby lépe sloužily výchovně vzdělávacímu procesu. 

1. Spontánně pohybové aktivity rozvíjíme formou cvičení, pobytu venku, sezónních činností 
s využitím individuálních, skupinových a spontánních metod. Děti jsou vedeny k získávání 
správných pohybových návyků. 

2. V oblasti estetického cítění k okolnímu světu pomáháme dítěti objevovat krásu a harmonii, 
používat ji a hodnotit. Zařazením pěveckých dovedností (zpívání skupinové i sólové), 
poslechových dovedností (hudební hádanky, reprodukovaná hudba, hra uč. na nástroj), 
hudebně pohybových dovedností (elementární pohyb, cvičení na hudbu) umožňujeme dítěti 
hluboké zážitky ovlivňující harmonický rozvoj. 

3. Dítě učíme objevovat vkus, realizovat jeho pocity a nálady s použitím různých výtvarných 
technik (malování, kreslení, stříhání, lepení) i netradičních. 

4. Vytváříme a formulujeme procesy vnímání a myšlení, přirozeně u dětí rozvíjíme zvídavost a 
objevován (pokusy, řešení názorných situací, manipulace s předměty, tak aby si dítě osvojilo 
základní přiměřené způsoby rozumové činnosti a řeči. Podporujeme učení se navzájem od 
kamarádů. 

5. Podněcujeme děti k tvořivému myšlení a samostatnému řešení problémových úkolů na 
základě prostorového vnímání (osvojen í pojmů, třídění), rozvoje motoriky, koncentrace. při 
utváření elementárních matematických představ 

6. Děti jsou vedeny k osvojení základů hovorové podoby spisovného jazyka. Rozvíjíme 
přirozenou komunikační schopnost (rozšiřování slovní zásoby, rozvíjení souvislého 
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vyjadřování, hrou se slovy) s využitím forem naslouchání, popisu, rytmizace, vyprávění děje 
apod. 

7. U dětí uspokojujeme jejich citové a sociální potřeby, aby vnímaly, že jsou součástí 
společenství a uvědomovaly si své já na základě zpevňování (odměna, zamítnutí, 
povzbuzení), odezírání (osvojení si chování modelu), očekávání (pozitivní i negativní), 
nápodoby a ztotožnění (citové vazby) 

 

 
OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ 
 
Obsah vzdělávání je strukturován do pěti oblastí, vyplývajících z přirozených úrovní, na nichž probíhají životní 
projevy člověka. 
Toto členění pomáhá učitelce volit a komponovat dílčí cíle vzdělávání a spolu s dětmi plánovat náplň činností 
(třídní vzdělávací program 
 
I.Biologická  
I.1. Lidské tělo a aktivní pohyb 
I.2. Sebeobsluha 
I.3. Zdravá výživa 
I.4. Bezpečnost a ochrana zdraví 
 
II. Psychologická  
II.1. Poznávání 
II.2. Prožívání 
II.3. Sebepojetí 
 
III. Interpersonální  
III.1. Respekt a tolerance 
III.2. Komunikace 
III.3. Spolupráce 
 
IV. Sociálně – kulturní  
IV.1. Rodina a domov 
IV.2. Škola mateřská a základní 
IV.3. Obec a země 
 
V. Environmentální  
V.1. Souvislosti 
V.2. Vývoj a změna 
V.3. Rozmanitost                                     
V.4. Ovlivňování člověkem 

 

1.  VZDĚLÁVACÍ OBSAH „NÁŠ SVĚT“ – FORMÁLNÍ 

KURIKULUM. 
 

Moto: „Je mnohem snadnější udržovat děti v bázi hrozbou a tresty a učit je školským způsobem, než je 
nechat hrát a zároveň je vychovávat a vzdělávat“ 

(Sůssová, 1912) 
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Vzdělávací obsah je uspořádán do pěti integrovaných celků – podtémat. Tato podtémata se všechny 
současně a v různých kombinacích promítají do běžného života školy a představují propojený celek 
očekávaných výstupů – kompetencí 
 
Další možnosti rozvoje dětí v rámci formálního kurikula, nabízejí doplňkové programy, které jsou 
realizované v rámci každodenní výchovně vzdělávací práce, dle zájmu a potřeb dětí. 

- VV akce    - Míčové hry 
- Eko akce    - Atletika 
- Flétna     - Pracovní činnosti, technická výchova 
- Plavání     - Pěstitelské a chovatelské činnosti 
- Výlety     - Hry montážní a demontážní  
- Spolupráce s logopedem 
- Keramika 
- Divadlo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osobnost: Vím, kdo jsem a kam patřím. 
 
Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí poznávat samo sebe a připravovat se 
na role budoucí. (Nejdůležitější přátelství). 
 

 

Učíme se 

žít spolu 

 

Poznáváme 

svět kolem 

nás 

 

Dělám 

svět hezčí 

NÁŠ 

SVĚT 

Vím, kdo 

jsem a 

kam 

patřím 

 

Chci žít 

zdravě 



 13 

Podtéma zahrnuje následující sdružené ukazatele dosaženého vzdělávání a k nim přiřazené 
kompetence. 
 

Pojmenovává části těla a jejich funkci, své pohlaví, svoje vlastnosti. Používá smysly, 
vyjadřuje svoje potřeby (9) 
 
- 1/1 má základní poznatky o lidském těle a jeho hlavních funkcích. 
- 4/2 dovede označit svoje potřeby (tělesné, psychické, sociální, etické) a přizpůsobit 

jim své chování 
- 5/1 poznáváním sebe sama vytvářet pravdivý obraz o sobě, své identitě, vlastnostech 

(temperamentu), sklonech a schopnostech 
 
    Dává najevo svoje city společensky přijatelným způsobem. Pojmenovává pocity svoje í 
druhých. Raduje s druhými, utěšuje je. 
 

- 5/2 snaží se ovládat intenzitu emocí, které by škodily jemu nebo okolí 
- 5/4 chápe, že lidé mají různé pocity, emoce a city, dovede je poznávat a pojmenovat 

 
Podílí se na vytváření pravidel společného soužití, snaží se je dodržovat, označuje, které 
pravidlo bylo porušeno, upozorňuje i ostatní na jeho porušení 

- 5/7 má zvnitřelou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel 
- 6/6 chápe, že svým chováním a skutky nemá omezovat druhého, dbá pravidel soužití 
- 6/7 uvědomuje si, že svým chováním múže spoluvytvářet prostředí pohody 
- 7/4 uvědomuje si, že každý má nějaká práva a povinnosti 

 
Příklady tematických částí: 
 
Byl jednou jeden život 

- budeme zjišťovat, jaký úkol mají orgány v našem těle 
- budeme se snažit zjistit, jak funguje naše tělo a co můžeme dělat pro to, aby nám    

dobře sloužilo 
- budeme pozorovat, jak se naše tělo v průběhu času mění 

        
Těšíme se na prázdniny 

- připomeneme si pravidla chování v různých prostředích 
- pokusíme se zjistit, co je zajímavého ve „světě“, kde všude a jak žijí děti 
- budeme zjišťovat, co všechno to znamená, když je někdo „přítel“ 
- budeme se snažit dodržovat pravidla přátelství 

 
Co už všechno umím 

- Pokusíme se zjistit, jaký pokrok jsme od září udělali 
- Zkusíme poznat, v čem jsme dobří, co se nám daří 
- Budeme si povídat o tom, jaké změny nás čekají 
- Rozloučíme se s předškoláky 

 
Dokážu si poradit? 

- Zkusíme zjistit, co můžeme zvládnout sami a kdy je lépe požádat o pomoc 
- Připomeneme si pravidla chování a bezpečnosti 
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- Budeme se snažit, každý svým dílem, přispět ke splnění společného úkolu, pomáhat si 
- Připomeneme si, co je důležité pro to, abychom se ve školce cítili v pohodě a bezpečí 

 
Cestujeme z pohádky do pohádky 
Budeme si hrát na divadlo 

- Budeme si povídat o vlastnostech pohádkových postav 
- Budeme si číst básničky a veršované pohádky a povídat si o jejich obsahu 
- Společně si připravíme vše na karneval pohádkových strašidel 

 
Hrajeme si na školu 
- Budeme se připravovat k zápisu do školy 
- budeme si hrát na školu 
- půjdeme se podívat, jak to vypadá v opravdové škole 
 

 
 

-  
Okruhy činností :  dorozumívání mezi lidmi  ( zvuky, gesta, řeč, slova, věty, písmena, čísla, 
symboly), sdělování ( knížky, film, divadlo,); předměty a jejich vlastnosti ( velikost, barva, 
materiály, chutě, vůně, zvuky, funkce předmětů); číselné a matematické pojmy ( číselná 
řada, číslice, základní geometrické tvary, množství); prostorové pojmy a souvislosti (v 
prostoru i v rovině, uspořádání předmětů), elementární časové pojmy a souvislosti (  dnes, 
včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok); lidé a jejich vlastnosti  ( fyzické i 
psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly); 
Každý je jiný (přirozená různost lidí); já (individuální charakteristiky, osobnost, právo být sám 
sebou). 
 

Vztahy ve společnosti: Učíme se žít spolu. 
 
Prostřednictvím situací a plánovaných činností rozvíjet u dětí schopnost vnímat, respektovat 
druhého člověka, být tolerantní, učit se komunikovat. 
 
Podtéma zahrnuje následující sdružené ukazatele dosaženého vzdělání a k nim přiřazené kompetence. 
 
Navazuje kontakty, dodržuje pravidla společenského chování, upozorňuje na jejich porušování 

- 6/1 má vytvořené základní návyky společenského chování 
 
Sděluje své zážitky, aktivně naslouchá, vyjadřuje svůj názor, domlouvá se s ostatními, neprosazuje 
se na úkor druhých 

- 4/6 umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč 
- 5/5 dovede sdělovat události a příhody, které se mu staly 
- 5/6 komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace 
- 6/2 je ochotno vysvětlovat svůj názor i naslouchat druhým 
- 6/3 dovede se vyjádřit a domluvit s dětmi a dospělými 

 
Pomáhá a nabízí svoji pomoc druhým, Aktivně se zapojuje do péče o nejbližší prostředí 

- 6/4 je schopno elementární spolupráce ve dvojici, ve skupině dětí 
- 6/5 chová se vstřícně a nabízí pomoc tam, kde vidí, že je třeba 
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- 7/3 chová se vstřícně a je ochotné pomoci tam, kde je třeba. Zvládá jednoduché činnosti 
v péči o nejbližší prostředí a potřeby druhých 

 
Příklady tematických částí: 
 
Umím se domluvit a rozhodnout se, dokážu zvládnout změny 

- Budeme se domlouvat a hrát si s kamarády z jiných tříd 
- Budeme zjišťovat, co můžeme zvládnout sami, nebo za pomoci kamarádů a kdy musíme 

poprosit o pomoc dospělého 
- Připomeneme si, že pravidla dohodnutá ve školce platí i na zahradě, na výletě 

 
Těšíme se na Vánoce 

- Přivítáme Mikuláše 
- Budeme připravovat malé radosti pro všechny, koho máme rádi 
- Zkusíme vypátrat v knihách, jak to bylo s Marií, Josefem a Ježíškem, zahrajeme si vánoční 

příběh  
- Budeme se snažit ve školce vytvořit pohodovou vánoční atmosféru, vánočně zdobit školku a 

vyrábět věci na výstavu 
- Budeme zpívat koledy a nachystáme si vánoční dobroty 

 
Víme, jak se cítí a co chtějí naši kamarádi? 

- Budeme zjišťovat, jak kdo se chová v různých situacích a jak se přitom cítí 
- Budeme se snažit chovat vstřícně, pomáhat, lde je potřeba a spolupracovat 
- Zjistíme, co kdo má a nemá rád, co je pro něj důležité 
- Budeme hledat, čím kamarády potěšíme, rozveselíme 
- Zjistíme, kdo byl svatý Martin 
- Připravíme si společnou slavnost a vyzdobíme školku 

 
Pojďme si povídat 

- Budeme si povídat o tom, co jsme prožili o prázdninách, nakreslíme obrázky, budeme zpívat 
písničky 

- - budeme se učit domlouvat se s kamarády, sdělovat svůj názor 
- Zkusíme vysvětlovat, co se nám líbí, nelíbí a proč 

 
 
Okruhy činností: vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, cizí lidé, 
ochrana osobního bezpečí); rodina) funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, 
rodina ve světě zvířat); mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi); pravidla 
vzájemného chování (doma, v mateřské škole, na veřejnosti, herní pravidla). 
 
 

Poznatky o světě: Poznáváme svět kolem nás. 
 
Využívání situací a prostřednictvím plánovaných činností poznávat svět kolem sebe, jeho 
zákonitosti (změny, příčiny a souvislosti. 
 
Podtéma zahrnuje následující sdružené ukazatele dosaženého vzdělání a k ní přiřazené kompetence: 
 
Dovede najít podobnosti a rozlišnosti u lidí, respektuje je, neodmítá kontakt s nimi. 
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- 1/7 uvědomuje si, že lidé jsou různí a liší se podle řady znaků (pohlaví, věku, jazyka, kultury, 
etnika, rasy, náboženství, sociálního zázemí, životní úrovně) 

- 7/2 prožívá vztah k lidem, sounáležitost s různými společenstvími 
- 7/5 u druhých respektuje a toleruje potřeby a individuálně odlišné způsoby jejich 

uspokojování 
 
Rozlišuje, co přírodě prospívá a co ji škodí, chová se k ní ohleduplně, chrání ji a nepoškozuje 

- 1/4 rozlišuje lidské aktivity na ty, které mohou zdraví člověka, přírody podporovat, a ty, které 
mohou zdraví poškozovat 

- 2/2 rozlišuje dobro a zlo a dovede obě etické kategorie vidět ve vztahu ke zdraví 
- 2/5 podporuje konkrétními činnostmi vlasní zdraví i zdraví ostatních, přírody 
- 7/7 prožívá vztah k přírodě, sounáležitost s přírodou neživou i živou 
- 7/8 ochraňuje přírodu, cítí k ní odpovědnost a úmyslně ji nepoškozuje 

 
Pojmenovává vlastnosti živé a neživé přírody, její vývoj, zkoumá vzájemné vazby mezi přírodním a 
společenským prostředím. Ptá se na to, čemu nerozumí 

- 1/5 má zájem pochopit jevy kolem sebe v jejich souvislostech, dovede se ptát 
- 7/6 má zájem pochopit jevy kolem sebe, ptá se 

 
Orientuje se a pojmenovává věci a jevy v nejbližším prostředí a hledá informace 

- 3/1 je zvídavé, má touhu poznávat 
- 7/1 chce poznávat své okolí, svět 

 
 
Příklady tematických částí: 
 
Moje rodina 

- Zjistíme, kde pracují táta s mámou 
- Budeme si povídat o tom, kdo všechno patří do rodiny 
- Zkusíme zjistit, co doma dělají jednotliví členové rodiny, co je baví, jaké mají koníčky…. 
- Oslavíme společně Svátek matek 

 
Jaro čaruje 

- Budeme hledat, co je krásné kolem nás (lidé, příroda…) 
- Pokusíme se zjistit, co je dobro a co je zlo 
- Připomeneme si tradice a uspořádáme si čarodějný rej 

 
Přijel k nám Martin na bílém koni 

- Seznámíme se s legendou O svatém Martinovi 
- Připravíme si slavnost vyrobíme lampióny a vyzdobíme si školku / spolupráce se ZŠ) 
- Budeme se snažit chovat vstřícně, pomáhat, kde je třeba / kamarádům, rodičům i přírodě) a 

spolupracovat 
-  

Víme, jak se cítí a co chtějí naši kamarádi? 
- Budeme zjišťovat, jak se kdo chová v různých situacích ,  jak se přitom cítí 
- Budeme se snažit chovat vstřícně, pomáhat, kde je třeba a spolupracovat 
- Zjistíme, co kdo má a nemá rád, co je pro něj důležité 
- Budeme hledat, čím kamarády potěšíme, rozveselíme 
- Připravíme si společnou slavnost a vyzdobíme si školku 

 
Pomáháme podzimu připravit se na zimu 

- Uklidíme zahradu, shrabeme listí 
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- Budeme vyrábět úkryty pro živočichy (hmyzí domečky ježčí doupě. 
- Budeme sbírat přírodniny, poznávat je a hrát si s nimi venku i ve třídě 
- Společně vyrobíme Podzimníčky (dýně) a vyzdobíme si s nimi zahradu 
- Zkusíme zjistit, co přírodě pomáhá a co ji škodí 
- Zkusíme zjistit, které druhy odpoadu ve školce můžeme třídit a proč 

 
 

 

 
Okruhy činností : ( životní prostředí, svět přírody, vědy, techniky); prostředí v němž dítě žije ( 
domov, škola, obec, okolí domova, okolí školy, život a dění v obci – doprava, ulice, obchody, 
lékař, důležité instituce, nákupy); příroda živá a neživá ( rostliny, živočichové); přírodní jevy a 
děje  ( podnebí, počasí, roční období, změny v přírodě); látky a jejich vlastnosti ) voda a 
vzduch, nerosty, kovy, suroviny, přírodní materiály a jejich vlastnosti, umělé materiály); 
životní prostředí a jeho ochrana ) vliv člověka na životní prostředí, na okolní krajinu, péče o 
okolí a o životní prostředí, ochrana přírody); věda a technika) technické přístroje, se kterými 
se dítě setkává); co je nebezpečné ( nebezpečné předměty, přístroje, kontakt se zvířaty, 
s látkami ohrožujícími zdraví, běžné přírodní a povětrnostní jevy, situace hromadně 
ohrožující); rozmanitost přírody i světa a jeho řád( země, hory, řeky, pohoří, světadíly, 
planeta Země, vesmír). 
 

Aktivní přístup k životu: Dělám svět hezčí 

 
Prostřednictvím situací a plánovaných činností vést děti k zájmu o dění kolem sebe, 
aktivnímu přístupu k řešení problému. 
 
Podtéma zahrnuje následující sdružené ukazatele dosaženého vzdělávání a k nim přiřazené 
kompetence. 
 
Všímá si problémů ve svém okolí, hledá a navrhuje jejich řešení. Řeší problémy v mezích 
pravidel. Pokud si neví rady, požádá o pomoc. 

- 3/2 ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu 
ze svého nejbližšího okolí 

- 3/5 k problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho 
problémy bude řešit někdo jiný 

- 3/6 řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problémů múže řešit 
více způsoby 

- 5/8 dovede požádat o pomoc, když je v nouzi 
 
Provádí činnosti na úrovni odpovídající školní zralosti 

- 3/3 rozvíjí své poznávací funkce a dovednosti 
- 3/4 umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného věku života dítěte 

svého  
- 3/7 nemá obavu ze změny, přijímá ji jako běžnou součást života 
- 4/5 dovede vyvinout úsilí, pokud chápe smysl své činnosti, vytrvá u ní, dokončuje ji 
- 5/9 dovede zvládnout jednoduché zátěže a překážky 
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Příklady tematických částí: 
 
Dokážu se postarat 

- budeme se snažit mít v pořádku své věci i vše kolem sebe 
- Připomeneme si, jak se domlouvat a řešit konflikty pomoci pravidel 
- Upozorníme na nutnost dávat si pozor na svúj zevnějšek a udržovat své tělo v čistotě 

podle potřeby se upravovat 
- Budeme pozorovat, zda je vše kolem nás tak jak má být a snažit se věci napravovat 
- Budeme trénovat společenské chování 
-  

 Pomáháme sluníčku probouzet jaro 
- Připomeneme si jarní lidové zvyky, budeme si zpívat, tančit a malovat 
- Budeme pozorovat probouzející se přírodu 
- Společně pomůžeme zahradě probudit se po zimním spánku 
- Předpěstujeme si sazeničky kyteček, bylinek a zeleniny 

 
Poznáváme svět kolem nás 

- Půjdeme se podívat do školy a budeme zjišťovat, co je potřeba, aby se z předškoláka 
stal školák 

- Budeme zkoumat svět kolem sebe všemi smysly 
- Budeme poznávat, jak jdou za sebou dny, měsíce, roční období 
- Budeme zkoumat vlastnosti různých materiálů 
- Budeme si povídat o všem kolem nás, vyprávět 

 
Pozorujeme podzim v přírodě 

- Budeme si všímat co se děje v přírodě kolem nás 
- Budeme hledat co je krásného v podzimní přírodě 
- Budeme si vyrábět z přírodnin 
- Ochutnáme některé plody – ovoce a zeleninu, které dozrávají na podzim, zjistíme, co 

by se z nich dalo uvařit, upéct, vyrobit 
 

Těšíme se na jaro 
- Připomeneme si jarní lidové zvyky 
- Budeme pozorovat probouzející se přírodu 
- Připravíme se na oslavu svátků jara – Velikonoc, vyrobíme si dekorace do školky i 

domů 
-  

 
Chystáme voňavé Vánoce 

- Připravíme se na přivítání Čerta a Mikuláše 
- Budeme si vyprávět vánoční příběh 
- Budeme si vánočně vymýšlet, jak vyzdobíme školku, jaké si přejeme dárečky, čím 

koho potěšíme 
- Nachystáme si vánoční dobroty 
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Okruhy činností : ( svět lidí, kultury, umění, práce); společenská role ( dítě, dospělý, rodič, 
učitelka, role dané pohlavím či zaměstnáním); pravidla vzájemného styku ( ohleduplnost, 
tolerance, nástroje, jednoduché pracovní činnosti a role ( pracovní předměty, pomůcky, 
nástroje, jednoduché pracovní úkony a činnosti, řemesla, povolání, zaměstnání); kultura a 
umění ( kultura prostředí, ve kterém dítě žije, lidové zvyky, tradice, svět výtvarného a 
dramatického umění, svět hudby, svět sportu, jak se lidé baví); rozmanitost lidského světa ( 
naše vlast, jiná země, národy a kultury, multikultura).  
 
 

Zdravý životní styl: Chci žít zdravě. 

 
Prostřednictvím situací a plánovaných činností vést děti k péči o své zdraví i zdraví 
ostatních, pečovat o tělesnou a duševní pohodu, vytvářet zdravé životní návyky. 
 
Podtéma zahrnuje následující sdružené ukazatele dosaženého vzdělání a k nim přiřazené 
kompetence 
 
Zajímá se o věci související se zdravím. Popisuje, jak se chovat při úraze a onemocnění. Při 
hrách a dalších činnostech využívá zkušenosti s ošetřováním. Přijímá následky svého i 
nesprávného chování. 

- 1/2 vnímá, že člověk může mít potíže se zdravím tělesným, ale také duševním a že 
tyto potíže spolu mohou souviset 

- 2/1 vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo 
poškozuje 

- 2/4 chápe, že když je člověk nemocen (krátkodobě, dlouhodobě, akutně, chronicky), 
nemůže dělat řadu věcí, které dělá rád a které patří k jeho životu 

- 4/4 v běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky 
svých činů. Svého chování 

 
Označuje činnosti, které poškozují zdraví a látky poškozující zdraví (alkohol, cigarety, 
drogy), dokáže říct ne 

- 1/6 má vytvořenou představu o pojmu závislosti a o věcech, které ničí zdraví a 
zkracují život člověka (cigarety, alkohol, drogy, hry na automatech) 

 
Samostatně provádí všechny sebeobslužné činnosti, dodržuje hygienické návyky, udržuje 
svúj zevnějšek a věci v čistotě, na nedostatky upozorňuje druhé 

- 4/1 má vytvořeny základní návyky sebeobsluhy a osobní hygieny 
Vyhledává a neodmítá činnosti spojené s pohybem, odpočívá, když je unavené 

- 1/3 rozumí tomu, že způsob, jakým se člověk chová a žije, má vliv, špatný nebo 
dobrý, na jeho zdraví 

- 5/3 chápe, že tělesná aktivita, zdravá výživa, spánek a odpočinek přispívají k dobré 
náladě a spokojenosti 
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Dodržuje pravidla bezpečného chování v různých situacích 
- 4/3 odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost 
- 2/3 chápe, že zdraví není samozřejmost a musí je chránit 

 
Neodmítá jídla správné výživy, dodržuje pitný režim 

- 2/6 má vytvořenu představu o zdravé životosprávě 
 
Příklady tematických částí: 
 
Co děláme pro to, abychom byli zdraví a spokojení? 

- Zkusíme si připravit a budeme ochutnávat zdravé dobroty, seznámíme se s různými 
druhy potravin 

- Zkusíme zjistit, proč musíme hodně pít a zdravě jíst 
- Zacvičíme si pro zdraví, připomeneme si správné držení těla, naučíme se protahovat 
- Budeme trénovat relaxaci a uvolnění 
- Procvičíme si ruce, budeme se učit správně držet tužku, stříhat, vystřihovat a vyrábět 

 
Jak nám bylinky pomáhají, abychom byli zdraví 

- Budeme si vařit a ochutnávat léčivé čaje, 
- Budeme si povídat o bylinkách z babiččiny zahrádky 
- Budeme zjišťovat, co je důležité pro naše zdraví 

 
Sešli jsme se po prázdninách 

- Přivítáme nové děti, ukážeme jim, jak to u nás chodí 
- Domluvíme se na pravidlech třídy 
- Budeme si povídat o tom, jak se k sobě vzájemně chovat 
- Připomeneme si základní hygienické a společenské návyky 

 
Co děláme pro své zdraví? 

- Budeme zjišťovat, co dokážeme a zacvičíme si pro zdraví 
- Připomeneme si, jak se chovat, abychom neohrozili svoje zdraví 
- Připomeneme si správné držení těla, naučíme se protahovat si tělo 
- Budeme trénovat relaxaci a uvolnění 

 
Chceme vědět, jak být zdraví 

- Budeme zjišťovat, co by mohlo ohrozit naše zdraví 
- Ochutnáme jídla správné výživy 
- Připomeneme si, co je pro naše zdraví důležité – pití, pohyb, pobyt v přírodě, dobré 

vztahy, pohoda 
- Zaměříme se na dodržování hygienických návyků 

Co můžeme dělat pro své zdraví? 
- Budeme si hrát na ordinaci 
- Budeme zkoušet léčit hračky 
- Budeme zjišťovat, co nám pomáhá být zdraví 
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Okruhy činností : lidské tělo a jeho části ( hlavní smyslové a tělesné orgány a jejich funkce, 
včetně pohlavních), jeho vývoj a změny ( narození, růst těla a jeho proměny); zdravé životní 
návyky ( pohybové činnosti a sport, zdravá výživa, příprava pokrmů, potraviny); ochrana 
osobního zdraví ( péče o čistotu a zdraví, ochrana před škodlivými látkami a vlivy, 
návykovými látkami a závislostmi, prevence onemocnění), ochrana bezpečí ( varování před 
úrazy, nebezpečím hrozícím při hrách, v dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi, 
věcmi a jevy); sebeobsluha ( hygiena, stolování, oblékání, úklid); věci kolem nás( předměty 
denní potřeby, hračky ,pomůcky ,jejich užívání). 

 

 
 

VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI  
 
 
 

Rámcové vzdělávací cíle a záměry jsou pro vzdělávání všech dětí společné. 
Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování přizpůsobit tak, 
aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem. Pedagog vytvoří optimální 
podmínky k rozvoji každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co 
největší samostatnosti. 
Vzdělávání je třeba přizpůsobit potřebám, které vyplývají ze zdravotního oslabení dítěte, které jsou 
důsledkem dlouhodobější nemoci, nebo které jsou dány lehčími poruchami jeho učení a chování. 
Integrace dětí se zdravotním postižením do podmínek běžných mateřských škol má vedle pozitiv i svá 
rizika.  
Základním předpokladem toho, aby byla rizika vyloučena, popř. maximálně snížena, je stanovit, co 
v kterém případě potřeby dítěte představují, jaké z nich vyplývají nároky na práci pedagoga a jaké 
podmínky je třeba v prostředí MŠ vytvořit. 
Předškolní pedagog musí zvážit, zda je schopen tyto nároky splnit. 
Přijímáme děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Individuálně řešíme a posuzujeme jednotlivé 
případy a žádáme asistenta do tříd 
Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje v MŠ s upraveným vzdělávacím 
programem podle speciálních potřeb dětí. 
Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje pedagog s dalšími odborníky, 
využívá služeb školských poradenských zařízení (speciálních pedagogických center a pedagogicko-
psychologických poraden. 
Vypracováváme individuální vzdělávací plán pro speciální vzdělávání děti. Tyto děti mají nárok na 
bezplatné poskytování podpůrných opatření. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola. Podpůrná 
opatření se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti. Podpůrná 
opatření prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení školského poradenského zařízení na 
základě plánu pedagogické podpory. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze 
s doporučením ŠPZ 
 
 

 
VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ MIMOŔÁDNĚ NADANÝCH. 

 
 

Rámcovost RVP PV umožňuje, aby školní, třídní i individuální vzdělávací program, jeho obsah i 
podmínky, byly dle potřeb a možností rozumně přizpůsobeny mimořádným schopnostem dětí a popř. 
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doplněny nabídkou dalších aktivit podle zájmu a mimořádných schopnostech či mimořádného nadání 
dětí. Rozvoj a podpora mimořádných schopností je zajišťována tak, aby nebyla jednostranná a 
neomezila pestrost a šíři obvyklé vzdělávací nabídky. 
 
V předškolním věku dítě prochází obdobím nerovnoměrného a skokového vývoje, mnohdy je těžké 
odlišit při identifikaci nadání dítěte od akcelerovaného vývoje v určité oblasti. Dítě, které vykazuje 
známky nadání, musí být dále podporováno. 
Mateřská škola je povinna zajistit realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu 
nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory – 
ve spolupráci s pedagogickým centrem a Pedagogicko-psychologickou poradnou. 
 
 
 
 

Vzdělávání dětí od dvou do tří let. 
 
Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let. Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po 
poznání, experimentuje, objevuje, poznává všemi smysly. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje 
se, bývá silně egocentrické.  Neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností a situacemi, které je 
naplňují. V pohybových aktivitách je méně obratné. Proti starším dětem má výrazně méně 
zkušeností. Rozdíly v oblasti vývoje dvouletých dětí jsou velmi výrazné. 
MŠ je pro něj první sociální zkušeností mimo širší rodinu. Má silnější vazbu na dospělou osobu. 
Poznává vzorce chování dospělých i vrstevníků. Vymezuje si vlastní prostor a přijímá vymezené 
hranice a nové role. Učitel se stává zástupcem rodiče. 
Děti se budou učit nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Budeme 
opakovat činnosti, dodržovat rituály. Organizaci přizpůsobíme střídáním nabídky, trénováním návyků 
a praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity. 
 

 
 

 Distanční vzdělávání. 
 
Distanční vzdělávání je tzv. výuka na dálku  Je ze zákona povinná pouze předškoláky ( 
nejstarší děti před zahájením povinné školní docházky) a je poskytována pouze 
v důsledku mimořádných a krizových opatření nebo nařízení karantény za 
předpokladu , že chybí  většina dětí, pro které je školní docházka povinná. 
Nepřítomnost na tomto druhu výuky musí být řádně omluvena stejně jako při 
prezenční výuce. 
Distančně se nevzdělává, pokud předškoláci nechodí do MŠ např. kvůli dětským 
nemocím, virózám, chřipkám aj.. Dále pokud ředitelství MŠ rozhodne o omezeném 
provozu nebo uzavření MŠ nebo je mateřská škola uzavřena z důvodu rekonstrukce. 
Cílem distanční výuky je, aby nikdo nezůstal mimo systém a každý pracoval 
přiměřeně svým možnostem a podmínkám. Podporu je třeba nabízet v takové formě, 
aby byla dostupná pro všechny a aby měla patřičný efekt. Může se jednat například o 
telefonické hovory, ON-LINE CHAT či e- mailovou komunikaci, použití webových 
stránek. 
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Individuální vzdělávání. 

 
Zákonný zástupce písemně oznámí mateřské školy, že chce své dítě vzdělávat individuálně a 
tím přebírá plnou odpovědnost za jeho vzdělávání. Zákonný zástupce tuto skutečnost oznámí 
3 měsíce před zahájením individuálního vzdělávání. Pro individuální vzdělávání na kratší 
dobu se může zákonný zástupce rozhodnout kdykoliv v průběhu školního roku. 
 
Povinností mateřské školy je seznámit zákonného zástupce s oblastmi , ve kterých má být 
dítě vzděláváno: 

- Rámcový vzdělávací program 
- Konkrétní očekávané výstupy 
- Desatero pro rodiče dětí předškolního věku 
- ŠVP 

Termíny ověření dosahování očekávaných výstupů je listopad, březen školního roku. 
Kdykoliv v průběhu školního roku může zákonný zástupce individuální vzdělávání svého 
dítěte ukončit. 
Nedostatečnost v dosahování očekávaných výstupů zpozorovaná při ověření není důvodem 
pro ukončení individuálního vzdělávání. Škola na základě takového zjištění doporučí 
zákonnému zástupci konkrétní oblasti dalšího rozvoje dítěte včetně aktivit individuálně 
zacílených na jednotlivé znalosti a dovednosti. 
V případě neomluvené neúčasti u ověření ve stanovených termínech ukládá školský zákon 
řediteli MŠ povinnost vydat rozhodnutí a ukončení individuálního vzdělávání. 
Odvolání proti ředitele MŠ o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný 
účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně individuálně 
vzdělávat 

 
 
 

 
PRAVIDLA PRO REALIZACI ŠKOLNÍHO KURIKULA 

 
ZPŮSOB PLÁNOVÁNÍ 
Tématické části, pro všechny třídy stejné, jsou vytvářeny postupně. Při společném plánování 
vybíráme, ze kterého podtématu budou realizovány a které kompetence v nich budou naplňovány. 
Vycházíme z aktuálních událostí a jevů kolem nás a vzdělávacích potřeb dětí.  
Časové období realizace tematických částí je odvozeno od náročnosti tématu, zpravidla trvá 2-3 
týdny 
V jednotlivých třídách si učitelky společně naplánují konkrétní činnosti a zapíší plán tématické části do 
jednotných formulářů, které jsou pak nedílnou součástí Třídního vzdělávacího kurikula uloženého ve 
třídách. 
Kritéria pro výběr tématu: 
 

• Téma musí mít obsah související se skutečným světem a být v něm použitelné (téma má 
spojitost se světem žáků, má charakter „zde a nyní“; má dopad na život každého žáka 
k poznání; má použití a hodnotu i mimo školu) 

• Téma musí být realizovatelné ve třídě (téma umožňuje vytvořit si ve školní třídě prostředí a 
situace, jejichž účinky budou podobné těm, které zažíváme, jsme-li v situaci „reálných“) 
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• Téma a jeho realizace jsou přiměřené věku dětí 

• Téma musí stát za čas, který mu věnujeme 

• Téma je pojítkem mezi dílčími podtématy 

• Název tématu by měl děti „chytit“ 
 
Všechny činnosti jsou plánovány a realizovány tak, aby vytvářely možnosti zapojení pro všechny děti 
 
OBSAHOVÁ NÁPLŇ TŘÍDNÍHO KURIKULA 

• Stručná charakteristika skupiny dětí, pro kterou je určeno 

• Východiska, cíle vycházející z minulých analýz a evaluace 

• Soustava tematických celků zpracovaných v příslušných formulářích a jejich evaluace 

• Evaluace třídního kurikula se závěry pro další práci 
 
METODY A FORMY PRÁCE 

Při výběru pedagogických metod vycházíme z osmi principů mozkově kompatibilního učení 
(nepřítomnost ohrožení, smysluplný obsah, možnost výběru, přiměřený čas, obohacené 
prostředí, spolupráce, okamžitá zpětná vazba, dokonalé zvládnutí). Dbáme na vyváženost 
řízených a spontánních činností. Využíváme zejména: 

KOOPERATIVNÍ KOMUNIKACE: 
✓ Projevovat empatii 
✓ Popisovat činnosti, situace (vyhýbat se všeobecnému hodnocení šikovný-hodný) 
✓ Vyjadřovat své pocity (J8 – výroky) 
✓ Vyvarovat se trestů, pochval a odměn, nahradit je „věcnou zpětnou vazbou“ 
✓ Využívat pozitivní komunikaci (nepoužívat zápory) 
✓ Nechávat dětem pocítit přirozené následky 
✓ Dát dětem prostor k vlastnímu vyjádření (je slyšet více děti jak učitelku) 
✓ Podporovat samostatnost dětí možností výběru a vracení otázek 

PROŽITKOVÉ UČENÍ: 
Spontaneita – připravit natolik podnětné prostředí, aby děti přistupovaly k činnosti z vlastního zájmu 
Objevnost – při volbě námětu navazovat na staré poznatky, prožitky. Připravovat námět jako 
problém. Vybírat podněty z nejbližšího okolí, to co děti žijí. Připravovat činnosti tak, aby děti samy 
objevovaly, samy řešily a tím uspořádávaly, zpracovávaly a uplatňovaly své dosavadní zkušenosti. 
Komunikativnost – záměrně vytvářet dětem prostor pro spolupráci, při níž mohou nejvíce 
komunikovat 
Aktivita a tvořivost-promýšlet a připravovat prostředí tak, aby se děti mohly rozhodovat mezi 
činnostmi, měly možnost experimentovat a měly dostatek materiálu 
Konkrétnost – připravovat dětem konkrétní činnosti, nepoužívat povídání o…… 
Celostnost – volit činnosti tak, aby procházely rukama dětí a zapojilo se při jejich realizaci co nejvíce 
smyslů. 
 
ČINNOSTI DĚTÍ 
Všechny činnosti jsou plánované tak, aby vytvářely možnosti realizace pro všechny typy inteligence. 
Jsou to zejména: 

• Spontánní hra      

• Kooperativní hry 

• Experimentace 

• Psychomotorická cvičení 

• Výlety 

• Řízené individuální činnosti 

• Komunitní kruh 

• Práce s encyklopediemi 
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• Zpracovávání přírodních materiálů 

• Třídění odpadů 

• Řízené skupinové činnosti 

• Částečně řízené činnosti 
Většina činností, které ve třídě probíhají, musí vykazovat tyto znaky: 

1. Děti pracují samostatně bez vedení učitelky 
2. Činnost je založena na spolupráci dětí 
3. Činnost nemá předem daný postup, děti se samy rozhodují, jak budou postupovat 

 

EVALUACE 
 

 
Jde o systematické zkoumání a sledování hodnoty a efektivity určitého předmětu nebo jevu 
s cílem jejich dalšího rozvoje 
 
Techniky sběru dat pro hodnocení 

- Rozhovory, diskuze, porady 
- Pozorování, hospitace, analýzy plánů, jejíchž výsledkem jsou záznamy z hospitací, 

dotazníky, hodnotící zprávy, písemné zprávy z pozorování  
- Portfolio dítěte (shromažďování materiálů různého druhu tak, aby dokumentovaly 

stav rozvoj učení dítěte) dětské práce, didaktické listy, výrobky, komentáře. Přehled 
o rozvoji dítěte a postupu ve vzdělávání. Je třeba dbát, aby hodnocení nebylo 
zaměřeno na srovnávání dětí, soustředilo se výhradně na individuální pokroky 
každého z nich. 

- Diskuze a rozhovory 
- Diskuze s rodiči na schůzkách, individuálně 
- Sebehodnocení uč. má přinášet podněty do další práce, pozitivní posun v řešení 

sledovaných problémů 
             1x ročně –na konci školního roku vyhodnocujeme svoji pedagogickou činnost. 
 

1. posouzení nakolik se daří organizovat vzdělávací činnost tak, aby učení probíhalo 
prožitkovým způsobem ve všech směrech jeho znacích. Návrhy a změny. 

2. plánování ve třídě, spolupráce s ostatními 
3. Diagnostika – záznamy o dětech 
4. Komunikace a interakce s dětmi (partnerský přístup) 
5. Spolupráce s rodiči, ZŠ 
6. DVPP 
7. Samostudium 
8. Shrnutí, co se mi v práci daří a co ne 

 
OBLASTI VNITŔNÍ EVALUACE? ČASOVÉ ROZVRŽENÍ? ZODPOVĚDNOST A NÁSTROJE HODNOCENÍ 
Hodnocení podmínek vzdělávání 

✓ Po každé tematické části hodnocení toho, zda podmínky pro naplňování stanovených cílů 
byly dostatečné   provedou všechny učitelky do formuláře 1x za měsíc 

✓ Vyhodnocení, jak se daří naplňovat cíle pro jejich zlepšování, které jsme si stanovili pro školní 
rok    provedou všechny učitelky 1x za rok 

✓ Hodnocení principů a zásad podpory zdraví, hodnotí podmínky 
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Všichni zaměstnanci 1x za dva roky 
✓ Průběžná kontrola podmínek pro zajištění zdraví a bezpečnosti dětí 

Školnice, ředitelka, preventista BOZP 
Hodnocení vzdělávacích procesů 
 

✓ Denní sebereflexe pedagogů, zamyšlení nad účinností použitých metod a forem práce   
provedou všechny učitelky, zamyšlení, rozhovor s kolegyní 

✓ Po skončení tematické části zhodnotí učitelky písemně do formulářů účinnost použitých 
metod a forem práce (komunikace a prožitkové učení) provedou všechny učitelky pro 
vyhodnocení tematické části 

✓ Písemné sebehodnocení pedagogů 1X ročně  
✓ Pravidelné hospitace provádí ředitelka školy, okruhy stanoví v ročním plánu 

 
Hodnocení výsledků vzdělávání 
 
       

✓ Průběžné vedení portfolia dítěte – provádí všechny učitelky (pracovní listy, diagnostiky 
významné kresby) označené datem vzniku, popřípadě komentářem učitelky 

✓ Průběžné sledování vývoje dětí – provádí všechny učitelky, nejvíce 1x měsíčně písemný 
záznam, nejméně 4x do roka písemný záznam 

✓ Vyhodnocení úrovně školní zralosti u předškoláků (do ledna) projednání s rodiči, případný 
návrh na odklad školní docházky – provedou všechny učitelky, Diagnostika školní zralosti 
Bednářová, Śmardová 

✓ 1x ročně hodnotí učitelky, na základě záznamů o dětech, naplňování kompetencí, úroveň 
dovedností a vědomostí dětí – všechny učitelky 

 
VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY A EVALUACE PROJEKTU PODPORY ZDRAVÍ. 
 
Sebehodnocení školy je prováděno jednou za tři roky souběžně s přehodnocením projektu podpory 
zdraví. Na jeho základě zpracováváme inovované Školní kurikulum podpory zdraví. Dílčí úpravy 
provádíme podle potřeby 1x za dva roky. 
 
Východiska: 
 
 

• Záznamy o dětech a portfolia 

• Evaluace třídního kurikula (učitelky ve třídách) 2x za rok 

• Autoevaluace školy 1x za dva roky 

• Výroční zpráva pro zřizovatele 1x za rok 

• Hospitační činnost 

• Ankety a zpětné vazby od rodičů 

• Vnější hodnocení (ČŠI, zřizovatel….) 
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PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ – NEFORMÁLNÍ KURIKULUM. 
 

Vytvořením podmínek v mateřské škole, výrazně ovlivníme úspěšnost výchovně vzdělávací 

práce. Některé kompetence nelze děti pouze naučit, ale je potřeba vytvořit takové situace, aby 

se u nich přirozeně rozvíjely. Neformální vzdělávání se tedy vztahuje ke všem plánovaným 

programům osobního a sociálního vzdělávání každého z nás a je určeno k rozvíjení celé řady 

dovedností a kompetencí mimo rámec formálního vzdělávacího kurikula. 

Snažíme se vytvářet vhodné vzdělávací prostředí pro dítě, vstřícné, podnětné, zajímavé a 

obsahově bohaté, v němž se dítě může cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, a kterému 

mu zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. 

 

 Respekt k přirozeným lidským potřebám 

 
Uvědomujeme si nutnost naplňování potřeb dítěte, jako základní podmínku pro jeho vzdělávání. 

Základní fyziologické potřeby jsou naplňovány v souladu s hygienickými předpisy, dítě má možnost 

kdykoliv se napít, použít toaletu, dodržujeme přirozený biorytmus dne s ohledem na individualitu 

každého dítěte, Snažíme se vytvářet bezpečné, nestresující prostředí, ve kterém má každý své místo. 

Podporujeme zdravé sebevědomí každého dítěte poskytováním konkrétní zpětné vazby. V práci 

s dětmi se snažíme připravovat natolik podnětné prostředí, aby si každé dítě našlo hračku, hru či herní 

kout, které uspokojí právě jeho potřebu seberealizace. 

 

Dlouhodobý cíl: uplatňovat takový pedagogický přístup, který respektuje individuální potřeby každého 

dítěte, odhalit, v čem je dobré, co ho zajímá. Uspokojení všech potřeb dětí i dospělých v mateřské 

škole, které neomezují potřeby druhých. 

 
➢ Pravidelně sledovat individuální a věkové zvláštnosti dětí a zaznamenávat změny v jejich 

vývoji (Nový dotazník) 

 

 

 

Rozvíjení komunikace a spolupráce 

 
Tvoříme podmínky pro komunikaci, rozvíjíme řečové schopnosti dětí, tak aby rozuměly a bylo jím 

rozuměno, aby se uměly rozhodovat, jednat společně s ostatními, hodnotit problémy a řešit úkoly, 

vycházet s ostatními. 

Dáváme dětem prostor pro řešení problémů a konfliktů v mezích společně dohodnutých pravidel a 

uplatňujeme takový pedagogický styl, který umožní dětem spoluprscovat, komunikovat, hledat 

řešení. 

 

Dlouhodobý cíl: rozvíjet u dětí schopnost porozumět, dorozumět se, naslouchat a komunikovat 

v neohrožujícím prostředí, při respektování potřeb druhého. 
 

➢ Pravidelně zařazovat kooperativní hry, vytvořit si Zásobník takových her 

➢ Zajistit kurzy komunikace „Respektovat a být respektován“ i pro provozní zaměstnance a 

rodiče. 
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 Učitelka podporující zdraví 

 

Učitelky mají ujasněný přístup ke zdraví a k životnímu stylu a pozitivní postoj k ekologii. 

Uvědomujeme si, že prostřednictvím svého vzdělání je předškolní pedagog schopen pochopit, 

vést a vychovávat děti. Snažíme se navodit příjemnou atmosféru, kde se budou všichni cítit 

dobře. 

 

Dlouhodobý cíl: přijmout bezvýhradně změněnou roli učitelky ve třídě, jako průvodce dítěte 

za poznáváním, bez předávání hotových informací a poučování. Přijímat dítě takové jaké je, 

s jeho přednostmi i slabostmi. 

 

➢ Podporovat účast učitelek na dalším vzděláváním, případně vysokoškolském studiu 

předškolní pedagogiky 

➢ Svým zdraví podporujícím chováním poskytovat dětem i rodičům vzorce 

napodobování 

 
 
 

 Věkově smíšené třídy 

V každé třídě jsou děti všech věkových skupin. Vybavení tříd je uspořádáno tak, aby si děti 

mohly vybírat činnosti odpovídající jeho schopnostem, bez ohledu na svůj věk. 

 

Dlouhodobý cíl: poskytovat dětem přirozené prostředí k navazování kontaktů, vytvářet 

podmínky pro to, aby si děti byly vzájemnými učiteli, aby se naučily spolupráci a tolerance 

k druhým. 

 

➢ Spolupracovat s rodinou pro usnadnění adaptačního období 

➢ Vytvářet prostor pro předávání zkušeností a učení se navzájem mezi dětmi 

➢ Vést děri k pomoci druhým, zejména přijetí role staršího, který je ochráncem a 

pomocníkem mladších dětí 

 

  Pro dvouleté děti ve třídě s věkově homogenním uspořádáním nechceme členit prostor do 
malých koutků. Pro děti je lepší mít více v prostoru přehled a dostatek místa pro volný 
pohyb. Část podlahy bude pokryta kobercem, protože děti tráví více času na zemi a v části, 
kde děti budou kreslit, malovat a modelovat bude na podlaze linoleum.  To proto, aby byla 
podlaha dobře omyvatelná. 
  Do třídy zakoupíme hračky a pomůcky vhodné pro děti od dvou let. Mezi základní hračky 
pro dvouleté děti patří kočárky, auta, vozítka, různé stavebnice, kostky, vkládačky, odrážedla, 
kynetický písek a jiné vhodné sportovní náčiní, které se hodí nejen do třídy, ale i na zahradu. 
Pro dvouleté děti nejsou vhodné plyšové hračky z hygienických důvodů. 
  Ve třídě bude zřízena také odpočinková zóna – děti potřebují krátký odpočinek v průběhu 
dne. 
  V případě, že bude zřízena třída věkově heterogenní budeme přihlížet k potřebám všech 
dětí.  Budou zavedena a nastavena pravidla skupiny. 
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Rytmický řád života a dne 

 

Režim dne je stanoven jako rámec, který respektuje biorytmy dítěte, potřebu aktivity a 

odpočinku a dodržování maximálně tříhodinových intervalů mezi jídly. Při vhodném počasí je 

pobyt venku rozšiřován nad povinnou dobu, zejména pak v odpoledních hodinách. Jsou 

vytvořené pravidelné rituály, zaměřujeme se i na adaptační režim. 

 

Dlouhodobý cíl: vytvoření promyšleného organizačního schématu s dostatkem volnosti a 

jasně stanovenými hranicemi, nabízet dětem možnost výběru a samostatné rozhodování 

 

 

 

➢ Řídit se rámcovým uspořádáním dne, další využití času ponechat na učitelce 

 

 

Tělesná pohoda a volný pohyb 

Naše škola má omezené vnitřní prostory pro pohybové aktivity, přesto jsou třídy vybaveny 

nářadím a náčiním podporujícím pohyb dětí a děti je samostatně využívají. Nedostatek 

prostoru v budově kompenzuje školní zahrada, je ideálním místem ke hrám e všech ročních 

období. Děti otužujeme a organizujeme plavání v bazénu Kuřim. 

 

Dlouhodobý cíl: pěstovat u dětí pozitivní vztah k pohybovým aktivitám jako prostředku 

podpory vlastního zdraví, vytvářením podmínek pro jejich realizaci v budově školy i na školní 

zahradě 

 

➢ Zařazovat pohybové hry, relaxační techniky i v době pobytu venku 

➢ Systematicky zařazovat dechová, psychomotorická a relaxační cvičení 

➢ Zajistit optimální tepelnou pohodu ve všech prostorách MŠ 

➢ Upravit zahradu odstraněním nevyhovujících prvků a osázet stromy, keři. 

 

Zdravá výživa 

 

Máme vlastní školní kuchyni, která nabízí dětem kvalitní vyváženou stravu. Nutriční hodnoty 

jsou přísně sledovány. Děti denně dostávají čerstvé ovoce nebo zeleninu, ve třídách i na 

zahradě je k dispozici čerstvá voda nebo teplý čaj k pití. Děti mají možnost zvolit si množství 

jídla, samy si nalévají polévku, nápoje. 

 

Dlouhodobý cíl: vytvářet stravovací návyky odpovídajících zdravé výživě, učit děti kulturně 

stolovat 

 

➢ Připravit dětem prostředí stolování tak, aby si mohly samy namazat pomazánkou 

pečivo 

➢ Přídavky rozdávat pro děti přímo ve třídách – organizace ŠJ 

➢ Připravovat ochutnávky jídel 

 
Dvouleté děti by neměly mít v jídelníčku ořechy, mák a celozrnné pečivo 
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Spontánní hra 

 

V prostorách MŠ, jsou vytvořeny herní kouty a využíváme všech dostupných prostor pro hru 

dětí. Třídy jsou vybaveny hračkami a pomůckami pro všechny věkové skupiny dětí, výtvarný 

a pracovní materiál je ve všech třídách volně dostupný a plně využívaný. Vytvořili jsme i 

koutek pro experimenty (lupy, písek, přírodniny, živou přírodu – vývoj listovky-strašilky a 

vývoj motýla). 

 

Dlouhodobý cíl: vytvoření prostoru a poskytování přiměřeného času pro hru, která je 

nejpřirozenějším způsobem seberealizace předškolního dítěte 

 

➢ Podpořit děti, aby využívaly improvizované kostýmy a látky 

➢ Dle možností (po dalších přístavbách) vytvořit místečko k odpočívání, samotě 

 

 
 
 

Podnětné věcné prostředí 

 

Prostory tříd jsou členěny do herních koutů, ve kterých jsou umístěny hračky a materiály pro 

různé typy her a činností. Většina koutků je vybavena novým nábytkem. 

 

Dlouhodobý cíl: vytvářet estetické a hygienicky vyhovující prostředí, které poskytuje dostatek 

podnětů, prožitků, poznávacích zážitků a pohodu všech zúčastněných 

 

➢ Zastínit přirozeně školní zahradu novými stromky 

➢ Zkvalitnit informace pro rodiče formou nástěnek v každé šatně 

➢ Využívat ekologické čistící prostředky 

➢ Pravidelně provádět revizi TV nářadí a revizi herních prvků na školní zahradě 

 

Část toalet pro dvouleté děti nahradíme i nočníky. Nočníky koupíme i v případě, že bude 
dostačující počet toalet. Zakoupíme samostatný uzavíratelný koš s nápisem pleny na 
odkládání použitých jednorázových plenek a přebalovací jednorázové podložky. Na toaletách 
bude i sprchový kout. 
 

Bezpečné sociální prostředí 

 

Ve škola je příznivé sociální klima, které se odráží ve vzájemné komunikaci a spolupráci. 

Děti se obracejí s důvěrou na všechny zaměstnance se svým přáním, říkají bez obav, že něco 

nechtějí (jíst, dělat).  

Rodiče využívají možnost přijít do třídy a účastnit se činností společně se svými dětmi. 

 

Dlouhodobý cíl: vytváření pozitivního a bezpečného prostředí, které přispívá ke spokojenosti 

a zlepšuje výkon všech. 

 

➢ Vést děti k prosociálnímu chování, zejména pomoci druhým 

➢ Zažívat pocit přijetí, sounáležitosti, důležitost pro skupinu 
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➢ Nové děti zapojovat do tvorby pravidel soužití, upozorňovat se navzájem při 

porušení dohodnutých pravidel 

 
Pro dvouleté děti jsou významné drobné denní rituály, opakující se činnosti a pravidelné 
uspořádání jednotlivých činností. Dvouleté děti potřebují na každou činnost více času. 
V režimu je potřeba časová rezerva pro sebeobslužné činnosti (oblékání, stravování, 
hygienu). Děti mladší 3 let tráví pobyt venku jen na školní zahradě. Návštěvy divadel, výlety, 
exkurze a další zpestření se doporučuje pouze starším dětem. Mladší děti ponecháme v jejich 
prostředí. Nebo volíme aktivitu konanou přímo ve třídě mateřské školy. 

 Participativní a týmové řízení 

 

Fungování školy je založeno na spolupráci mezi všemi, které se na životě školy podílí. Je 

kladen důraz na profesní růst každého jedince a vytvářen prostor pro samostatnost a tvořivost. 

Každému se zaměstnanců záleží na kvalitě jeho práce a všichni se aktivně účastní na dalším 

rozvoji školy, všichni jsou spoluodpovědní za to, že se činnost odvíjí s plánem a jeho záměry. 

 

Dlouhodobý cíl: kvalitní tým, který účinně pracuje na společných úkolech 

 

➢ Zapojovat všechny provozní zaměstnance do plánování projektu podpory zdraví 

 

Partnerské vztahy s rodiči 

 

Rodiče chápeme jako své partnery a přijímáme je s otevřeností. Nabízíme konzultace o 

pokrocích ve vývoji a vzdělávání dítěte.  

Pro rodiče nabízíme tvořivé aktivity s dětmi v dopoledních i odpoledních hodinách. Rodiče 

sponzorují MŠ nákupem pomůcek a hraček i finančními částkami. 

 

Dlouhodobý cíl: zajistit návaznost mezi domovem a mateřskou školou tak, aby bylo vzdělávání 

postaveno na individuálních zkušenostech a životních podmínkách každého dítěte. 

 

➢ Seznamovat rodiče s programem podpory zdravá, dalšími dokumenty školy a záměry 

dalšího rozvoje 

➢ Více využívat rodičů a jejich aktivity pro organizování společných akcí 

➢  Ze strany rodičů ocenit přínos smíšených tříd pro rozvoj dítěte 

➢ MŠ bude více informovat rodiče výsledcích práce školy a plnění kurikula, nástěnky 

v každé šatně. 

 

 Spolupráce se základní školou 

 

Aktivita pro spolupráci se Základní školou je vyvíjena většinou z naší strany, vztahy se jeví 

spíše jako formální. Navštěvujeme se vzájemně, poznáváme prostředí školy a snažíme se 

vytvářet podmínky pro nestresující plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ. 

 

Dlouhodobý cíl: vytvářet příznivé podmínky pro bezproblémový přechod dětí z MŠ do ZŠ. 
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➢ Informovat ZŠ o vzdělávacím programu naší MŠ 
➢ Poznat vzdělávací program ZŠ  
➢ Společně se ZŠ se domluvit na bližší spolupráci, zasílat si navzájem více informací 

 Začlenění MŠ do života města 

 

Zřizovatel nám poskytuje poměrně velkou autonomitu a respektuje naši filosofii. Dostáváme 

dostatek finančních prostředků na provoz školy. Další investice do úprav a oprav budovy jsou 

poskytovány jen na základě požadavků hygienických a jiných zákonných předpisů. Váznou 

však menší opravy a údržby objektu MŠ. 

 

Dlouhodobý cíl: zkvalitnit informovanost obce o práci naší školy, výchovném stylu, který 

uplatňujeme a získávat je pro bližší spolupráci 

 

➢ Účastnit se na významných událostech obce 

➢ Zorganizovat návštěvy zajímavých občanů obce v MŠ 

➢ Seznamovat zástupce obce s dokumentací školy, předávat dokumenty související 

s projektem MŠPZ zřizovateli (Kurikulum, plány, zprávy) 

 

 

PŘÍLOHY 

 

ROČNÍ PLÁNY 

PROVOZNÍ ŘÁD 

ŠKOLNÍ ŘÁD 

TŘÍDNÍ KURIKULUM 

EVALUAČNÍ ZPRÁVY 
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