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2. Úvod 
 
Tvorba Školního vzdělávacího programu „Učíme se, zkoumáme, co neznáme, poznáme - II“ 
(dále jen ŠVP), vychází: 
� ze současných podmínek transformace školství, je deklarována v Národním programu 

rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha),  
� z Rámcově vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (VÚP, Praha 2004) 
� ze Školního vzdělávacího programu „Učíme se, zkoumáme, co neznáme, poznáme“, 
� z Požadavků současných moderních trendů vzdělávání v základním školství ve spojitosti 

s platnou legislativou, 
� z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na roky 2015 – 

2020, 
� z Kritérií a indikátorů hodnocení – Kvalitní škola. Modifikace pro předškolní vzdělávání, 
� a z dalších dokumentů, uvedených v použité literatuře 

 
Školnímu vzdělávacímu programu „Učíme se, zkoumáme, co neznáme, poznáme II.“ 
předcházel ŠVP „Učíme se, zkoumáme, co neznáme, poznáme“.  Na pedagogické radě jsme 
se společně shodli, že zanecháme původní název, vzhledem ke svému stále vypovídajícímu 
charakteru. Pozměníme obsah integrovaných bloků a více do ŠVP PV zapracujeme níže 
uvedená témata. 
 
ŠVP PV respektuje rovný přístup ke vzdělávání – 

� identifikujeme a evidujeme děti se speciálními vzdělávacími potřebami, 
cizince a děti nadané  

� ve spolupráci se školskými poradenskými zařízeními poskytujeme informace a 
poradenskou pomoc v záležitostech týkajících se vzdělávání 

� při realizaci vzdělávání zohledňujeme individuální vzdělávací potřeby všech 
dětí 

                                                                               

Při realizaci a naplňování cílů ŠVP PV se zaměříme především na tyto 
okruhy činností: 

 Hru „Hra je krásnou přípravou k vážným věcem“ (J. A. Komenský) 

 Socio-emoční podporu a individualizaci v MŠ 

 Polytechnické a ekologické vzdělávání 

 Vzdělávání dětí dvouletých 

 Vytváření zdravých životních návyků a na prevenci sociálně patologických jevů 

 Vztahy mezi pedagogem a rodičem 

 Na výuku AJ u dětí rok před nástupem do ZŠ 

 Dále pak na funkční gramotnosti – viz příloha č.I (předčtenářskou, předmatematickou, 
finanční, sociální, přírodovědnou), na logopedickou prevenci, školní zralost, nadané 
děti, na efektivní metody a formy vzdělávání při naplňování klíčových kompetencí 

 

Všechny zmíněné okruhy činností jsou vzájemně provázené a prolínají se napříč všemi 
vzdělávacími oblastmi a integrovanými bloky. 
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Vzdělávací oblasti předškolního vzdělávání 
 

 Biologická – „Dítě a jeho tělo“ 
 Psychologická – „Dítě a jeho psychika“ 
 Interpersonální – „Dítě a ten druhý“ 
 Sociálně-kulturní – „Dít ě a společnost“ 
 Environmentální – „Dít ě a svět“ 

 
Podrobně jsou vzdělávací oblasti rozpracované v RVP PV a v jeho příloze „Konkretizované 
očekávané výstupy RVP PV“ – Materiál pro PV, č.j. MSMT-9482/2012-22 (dále jen KOV), 
příloha č. II. 
Cílem je zpracovat takový školní vzdělávací program, který přímo navazuje na Rámcový 
vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV 2004) a obsahuje veškeré náležitosti 
vycházející z manuálu k přípravě ŠVP.  
Tento ŠVP je vázán na konkrétní podmínky naší mateřské školy, jeho tvorbě předcházelo 
dotazníkové šetření a pečlivá analýza, kterou jsme provedli metodou SWOT. Zde jsme si 
uvědomili pozitiva i negativa školy, a zároveň i její pozici v okolním prostředí – příležitosti, 
kterých lze využít a případné hrozby, kterých je možno se vyvarovat nebo díky jejich znalosti 
zmírnit dopad na školu. Na tvorbě se podíleli všichni pedagogičtí, ale i provozní pracovníci 
naší mateřské školy. 
ŠVP, který jsme vytvořili je otevřeným pracovním dokumentem, který se bude aktuálně 
přizpůsobovat měnícím se podmínkám. Program bude projednán a schválen na pedagogické 
radě v srpnu 2015 a tím se stane povinným dokumentem pro pedagogy i pro další pracovníky 
školy. 
Veškeré další cíle, prostředky a podmínky, které zabezpečují pozitivní působení na školní 
dítě, formuluje RVP PV.  
 
Tento ŠVP PV je zavazující pro všechny pedagogické pracovníky s tím, že nemusí přesně 
dodržovat časovou organizaci. Ne vždy je v lednu sníh, aby děti mohly pozorovat znaky 
zimního počasí apod. Učitelky budou při výchovně vzdělávací práci s dětmi maximálně 
využívat situační učení a zároveň vycházet ze zájmů a potřeb dětí. Na tomto principu pak 
budou i sestavovat plánování na úrovni TVP. 
 

3. Charakteristika školy 
 

Naše mateřská škola byla poprvé otevřena v roce 1982, je umístěna v typizovaném panelovém 
objektu s rozsáhlou zahradou se vzrostlými stromy a keři, pískovišti a novými vkusnými a 
efektivními herními prvky. Nachází se v lokalitě Střekov, na okraji sídliště Kamenný vrch. 
Mateřská škola je v dosahu městské hromadné dopravy a je dobře přístupná i osobním 
automobilem. V okolí je dětské hřiště, parky vhodné k vycházkám, dostatek zeleně, i když je 
budova MŠ obklopena panelovými domy. Objekt se skládá ze dvou  pavilonů- A a B a z 
hospodářské budovy, která oba pavilony propojuje. V hospodářské budově je ředitelna, 
kuchyně ŠJ a různé z hlediska provozu důležité místnosti.  
Oba pavilony, které mateřská škola využívá, jsou dvoupodlažní. V každém podlaží máme pro 
děti šatnu, umyvárnu se sprchovým koutem a sociálním zařízením, třídu a hernu. Plochy tříd 
jsou rozděleny do částí, které stimulují děti ke hře a práci. Na každé třídě je kuchyňka, která 
slouží k výdeji jídla. Na spodních třídách jsou do prostoru zahrady terasy, které využíváme 
zejména v jarních a letních měsících k akcím školy, ale i běžně ve vzdělávání v dopoledních o 
odpoledních hodinách. 
K mateřské škole patří prostorná školní zahrada, která je vybavena novými herními prvky- 
pružinovými houpadly, věžičkou se skluzavkou, pirátskou lodí, prolézačkou „housenkou“, 
basketbalovými koši, tabulí na kreslení třemi velkými pískovišti a lanovou pyramidou (již 
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odpovídají bezpečnostním normám EU). Zahrada tak poskytuje dostatek příležitostí k 
různorodému spontánnímu pohybu dětí, je dostatečně vybavena různými pomůckami a 
hračkami pro rozvoj pohybových aktivit, děti zde mohou i zkoumat a pozorovat přírodní 
úkazy a jevy. 
 
 
Mateřská škola je čtyřtřídní, každá třída má kapacitu stanovenou KHS 27 dětí. 
 

1) Včeličky – pavilon A, přízemí; zapsáno zpravidla: 27 dětí 
2) Kytičky – pavilon A, 1. patro; zapsáno zpravidla: 27 dětí 
3) Dráčci – pavilon B, přízemí; zapsáno zpravidla: 27 dětí 
4) Zajíčci – pavilon B, 1. patro; zapsáno zpravidla: 27 dětí 

 
Všechny třídy jsou částečně věkově smíšené s tím, že na třídách v přízemí (Včeličky a 
Dráčci) jsou umístěny děti věkově mladší, zpravidla od 2 – 4,5 let a na třídách v 1. patře 
(Kytičky a Zajíčci), děti věkově starší, zpravidla 4,5 – 7 let, přičemž dítě rok před vstupem do 
ZŠ, bude umístěno vždy ve třídách v 1. patře, v Kytičkách a v Zajíčcích.  
Rozdělení dětí do tříd je výhradně v kompetenci ředitelky, s přihlédnutím k aktuální situaci, k 
momentálnímu věkovému složení dětí, k umístění sourozenců aj. 
Na třídách Včeliček a Dráčků, může být zapsán nižší počet dětí, než je stanovená kapacita. 
(především z důvodu přítomnosti dětí, které vyžadují zvláštní péči, tzn. dětí 2 letých nebo 
z nenaplnění kapacity školy). 
 
 

4. Podmínky vzdělávání 
 

4.1   Věcné podmínky - materiální 
MŠ má dostatečně velké prostory, kde je dětem poskytováno estetické a podnětné 
prostředí, které vyhovuje nejrůznějším skupinovým, individuálním a frontálním 
činnostem. Vnitřní prostředí MŠ je čisté, zdravé, bezpečné. Dětský nábytek, tv nářadí, 
sociální zázemí jsou přizpůsobeny specifickým potřebám dětí a odpovídají počtu dětí 
na jednotlivých třídách. Vybavení MŠ odpovídá počtu dětí, je průběžně obnovováno, 
doplňováno a pedagogy plně využíváno. Hračky a didaktické pomůcky jsou zcela 
přizpůsobeny přirozeným dětským potřebám- snadno dostupné hračky, pomůcky, 
prostory pro spontánní hry, pohybové a hudební činnosti. 
Dle Inspekční zprávy ČŠI ze dne 30. 6. 2011 máme výborné materiální zázemí, třídy 
účelně vybaveny nábytkem, optimálním počtem didaktických pomůcek, knih, hraček, 
výtvarného materiálu, tělovýchovného náčiní a nářadí. Školní zahrada je 
nadstandardně vybavená pro pohybové i relaxační aktivity dětí, ale pro tvořivé, hrové 
a výtvarné činnosti dětí. Přesto se snažíme neustále obměňovat stávající situace. 
Děti se svými výtvory samy podílejí na úpravě a výzdobě interiéru, ale i exteriéru 
budovy. Všechny venkovní i vnitřní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické 
normy dle platných předpisů (čistota, teplota, vlhkost vzduchu, osvětlení, atd.) 
Do budoucna je třeba neustále postupně vybavovat naší mateřskou školu potřebným 
novým nábytkem, modernějšími didaktickými pomůckami, hračkami, tělovýchovným 
nářadím a literaturou.  
Z předchozích plánů se nám podařila pořídit lanová pyramida v přední části zahrady, 
nové koberce, altánek na zadní část zahrady, pračka, vysavač. Dovybavily jsme 
knihovničku o dětskou literaturu, encyklopedie, a o knihy zaměřené na polytechnickou 
výchovu (pokusy, bádání a zkoumání). Pořídili jsme na třídy pomůcky potřebné 
k experimentování (dalekohledy, lupy, buzoly, kufříky na pokusy aj.) 
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Dále plánujeme: nové regály do skladu lůžkovin, přesýpací hodiny, loutky větší 
velikosti, didaktické pomůcky na rozvoj předmatematických představ, dřevěné 
magnetické stavebnice. Rádi bychom pořídili časem i drumbeny. Plánujeme ještě 
dokoupit váhy na porovnávání hmotnosti a další pomůcky pro experimentování a 
zkoumání včetně literatury. Pro zařazení zdravotních cviků do programu školy 
plánujeme pořídit overbally. 
Na základě analýzy a plánování, je neustále je co upravovat, vylepšovat, doplňovat a 
vytvářet. 

4.2  Životospráva 
Dětem je poskytována plnohodnotná vyvážená strava, je zachována vhodná skladba 
jídelníčku, dodržovaná zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. V MŠ je 
dostatečně zajištěn pitný režim, který již děti dodržují automaticky. Ihned po příchodu 
do MŠ si připraví vlastní hrníček, kde mají po celý den nalito pití. Mají na vybranou 
mezi pitnou vodou, čaji a vitamínovými nápoji. Každý den je na jídelníčku ovoce 
nebo syrová zelenina, děti jedí zeleninové saláty i tepelně opracovanou zeleninu, je 
dodržováno maximálně 3hodinové rozmezí mezi jídly. Vedoucí ŠJ sleduje vhodnou 
skladbu jídelníčku a vyhodnocuje spotřební koš. Denní rytmus je flexibilní, umožňuje 
organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Dostatek 
volného pohybu mají děti nejen na zahradě, ale i v interiéru MŠ. V denním programu 
je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých dětí. 
Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak 
dětem přirozený vzor. 
V MŠ je zajišťován pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik 
flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a 
aktuální situaci. 
Do budoucna se více zaměříme na podávání pitné vody, do vody přidáme citron, 
pomeranč, limetku, mátu, meduňku apod. Celkově se stav ŠJ dosti zlepšil, vedoucí 
stravovny s kuchařkami zavádějí nové receptury, jsou přístupné změnám. 
Dětem je potřeba i nadále jim přijatelnou formou, podávat více informací v oblasti 
zdravého životního stylu, a zásad zdravé výživy.  

4.3  Psychosociální podmínky 
Cílem výchovy v naší mateřské škole je respektovat individuální zvláštnosti dětí, 
vycházet z jejich přirozených potřeb, zajistit především maximální a harmonický 
rozvoj schopností dítěte a vést děti ke vzájemné toleranci, ohleduplnosti a respektu. 
Úkolem všech pedagogických pracovníků je využívat ve své práci poznatky ze 
seminářů a uplatňovat je ve výchovně vzdělávací práci, poskytovat dětem dostatečné 
množství podnětů, které maximálně naplňují cíle vycházející z Rámcově vzdělávacího 
programu pro předškolní vzdělávání a učit děti na základě prožitku a zkušenosti. 
V MŠ je zajišťován pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik 
flexibilní, aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a 
aktuální situaci. 
 
Vytváříme dětem příznivé sociální klima, respektujeme individuální zvláštnosti a 
potřeby dětí, učitelky reagují na nahodile vzniklé situace. Dbáme na dodržování 
pravidel. Ve škole vládne vcelku klidná a příznivá atmosféra. Nově příchozí děti mají 
možnost postupné adaptace. Všechny děti mají rovnocenné postavení, cítí se v MŠ 
dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Na každé třídě jsou dohodnutá pravidla soužití, 
učitelka preferuje dialog s dítětem a dodržování společně dohodnutých pravidel před 
direktivními příkazy. Učitelky dětem naslouchají, podporují je, sympatizují s nimi, 
projevují se vstřícně, empaticky, nejednají s dětmi násilně. Vytváříme dětem tolerantní 
prostředí bezpečnosti a jistoty. Učitelka vede děti k tomu, aby nejdříve samy hledaly 
řešení nejen svých problémů, všímá si projevů emociálních poruch chování dítěte. 
Děti dostatečně motivujeme, vedeme k aktivní spoluúčasti, nezesměšňujeme je, 
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podporujeme je a vytváříme u nich prosociální vztahy. Snažíme se děti pozitivně 
hodnotit, do hodnocení zapojujeme i děti, dbáme tak i na samostatné vyjadřování dětí, 
aby nepřevládala jen komunikace učitelky. Vedeme děti k samostatnému přemýšlení a 
nepředáváme jim jen „hotové poznatky“. 
Hlavním posláním naší školy je vytvářet citové zázemí v atmosféře pohody s 
prožitkovým učením. Smyslem naší společné práce je umožnit dětem prožít v 
atmosféře klidu, radosti a porozumění, sounáležitosti s rodinnou výchovou aktivní a 
šťastné dětství, bohaté na příjemné citové prožitky.  
Plánování výchovně-vzdělávacího procesu mateřské školy vychází z Rámcově 
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. V plánech jsou jednotlivé oblasti 
výchovy a vzdělávání obsaženy rovnoměrně, tak aby byla rozlišena rozdílná náročnost 
úkolů pro děti různých věkových skupin. Na tvorbě se podílejí všechny učitelky, které 
mají představu, co se svěřenou skupinou dětí mohou zvládnout. Vycházejí při tom 
z přirozených potřeb a zájmů každého dítěte. S ohledem na psychosociální podmínky 
se snažíme dodržovat určitá pravidla, respektujeme Maaslowu pyramidu lidských 
potřeb. 

            
             Do budoucna se především zaměříme na: 

• optimální vlhkost vzduchu na jednotlivých třídách 
• zařazení zdravotních cviků (s overbally, aj.) 

 
Pravidla si tvoří každá třída sama s přihlédnutím ke konkrétním podmínkám a 
situacím a ve spolupráci s dětmi. Snažíme se, aby děti měly pravidla stále na očích, 
mohly s nimi i pracovat a hlavně abychom prostřednictví funkčních a jasných 
pravidel dokázali předcházet problémům: 

• Než dětem sdělíme pokyny, ujistíme se, že nás vnímají 
• Nesoustředěné děti, které se snadno rozruší, si posadíme blízko sebe 
• Snažíme se pokyny sdělovat v jasné a kladné větě – pozitivní komunikací 
• Pokud děti překročí hranice, používáme kladně formulované připomínky 

žádoucího chování na místo negativního upozorňování!!! 
• Dětem, které se zapojují, věnujeme pozornost, chválíme je a povzbuzujeme 

 
Můžeme také používat „Pravidlo pěti“- toto komplexnější pravidlo se osvědčí 
především při zklidňujících situacích. 
Každý prst na roztažené dlani určuje jedno z pravidel 

                      
• Nohy v klidu 
• Ruce v klidu 
• Díváme se na učitelku 

• Tichý hlas 
• Naslouchající uši 
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Potřeby 

Snahou je stoupat vzhůru po Maslowě pyramidě lidských potřeb, respektovat 
přirozené potřeby a zájmy dětí. 

            Snažíme se maximálními možnými způsoby respektovat odlišné potřeby dětí a to tím                      

            že si vytváříme pozitivní vztahy s dětmi: 

• Ukazujeme dětem svůj zájem o ně (osobní pozdrav po příchodu, zeptáme se na 
jejich pocity, na život mimo MŠ, nasloucháme jim, připomínáme narozeniny, 
sdílíme s nimi i své osobní zážitky, utváříme si dětmi pozitivní vztah bez 
ohledu na jejich sociální dovednosti, pravidelně rodiče informujeme o úspěchu 
a pokrocích dítěte). 

• Ukazujeme dětem, že je respektujeme (ignorujeme negativní samomluvu a 
naopak podporujeme tu pozitivní), pomáháme dětem vnímat a ocenit nadání a 
potřeby druhých, necháme je, aby nám řekly o svých nápadech, jsme jim 
„pochvalným publikem“). 

• Ukazujeme dětem, že jim důvěřujeme (necháme je, aby nám pomohly 
s denními aktivitami a úkoly ve třídě, nabídneme jim různé možnosti činností, 
podporujeme jejich vzájemnou spolupráci, podporujeme děti, aby si vzájemně 
pomáhaly, podělíme se s nimi o své myšlenky a pocity). 

 

Socio-emoční dovednosti - vztahy mezi dětmi, mluvíme s dětmi o pocitech, pozitivně 
komunikujeme, chválíme za konkrétní situace, děkujeme. 

Konkrétní příklady vhodné emoční podpory - vedení a chválení, udržování 
pozornosti, chování, které je vhodné chválit a podporovat, možné příklady jak chválit 
a povzbuzovat, povídání o pocitech a sdílení pocitů, mají pedagogové jako inspirativní 
materiál ve svých portfoliích (Upravený materiál ze stáže ve Walesu v rámci projektu 
„Rozvojem osobnostních a profesních kompetencí učitelů MŠ a ZŠ k vyšší kvalitě 
vzdělávání“). 

 

4.4   Organizace chodu 
Organizační zajištění školy je stanoveno v organizačním a školním řádu. Denní řád je 
dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální 
potřeby. V denním programu jsou vyvážené spontánní a řízené činnosti. 
Upřednostňujeme podporu zdraví a snažíme se tak dětem vytvářet podmínky k 
výchově ke zdraví, které uplatňujeme v souladu se specifiky předškolního vzdělávání 
stanovených v RVP PV. Nepřekračujeme stanovené počty dětí na třídách, spojování 
tříd maximálně omezujeme. Děti mají dostatek času a prostoru pro spontánní hru, 
mohou si ji dokončit nebo v ní později pokračovat. Problémem je pak rozdělávání 
lehátek na třídách k odpolednímu odpočinku. Učitelky se snaží plánovat činnosti, 
které vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovují jejich vzdělávacím potřebám a 
možnostem. Při vstupu dítěte do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený 
adaptační režim. Na třídách jsou vytvářeny podmínky pro individuální, frontální i 
skupinové činnosti. 
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let.1   
 
Zápis dětí do MŠ probíhá každoročně v dubnu nebo květnu. Dodatečný zápis je 
možný, vždy však s ohledem na naplněnost školy. 

                                                 
1  Zákon č. 561/2004 Sb , §34, odst. 1 
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O přijetí do MŠ rozhoduje ředitelka MŠ na základě platných kritérií MŠ Kameňáček 
(viz. Školní řád). Vzhledem ke zvýšenému zájmu o naší mateřskou školu, bylo 
požádáno o výjimku z počtu dětí ve třídě. Zřizovatel ji udělil za předpokladu, že 
budou dodrženy pedagogické, hygienické, organizační a bezpečnostní opatření. 
Jednotlivé třídy tak mohou mít 27 dětí, celkový počet nesmí přesáhnout kapacitu 
povolenou hygienikem, tj. 108 dětí. 
Od školního roku 2015/2016 mírně klesl oproti rokům minulým zájem o MŠ, což není 
z důvodů kvality, ale hlavně z důvodu pomalu klesající populační křivky, zřízení nové 
MŠ v blízkém okolí a především odchodu 50-ti dětí k 1. 9. 2015 do ZŠ. 
V letošním školním roce jsme proto přijali i některé děti 2leté, což klade zvýšené 
nároky na práci učitelek, zejména na bezpečnost. Situaci se snažíme řešit 
prostřednictvím ÚP sociálními pracovníky, kteří pomáhají u mladších dětí a dohlížejí 
na bezpečnější prostředí. 
 
Rozdělení a složení tříd: 
Třídy v celé mateřské škole jsou *částečně věkově homogenní (smíšené). 
Umožňujeme sourozencům být ve třídách společně, aby se děti lépe adaptovaly 
v novém prostředí.  
 
1. třída – VČELKY (pavilon A, přízemí) 
2. třída – KYTIČKY (pavilon A, 1. patro) 
3. třída – DRÁČCI (pavilon B, přízemí) 
4. třída – ZAJÍČCI (pavilon B, 1. patro) 
 

            (* částečně je myšleno tím, že ve třídách v přízemí jsou zastoupeny děti zpravidla     
                dvouleté, 1 a 2 ročník a ve třídách v 1. patře zpravidla děti z 1.- 3. ročníku a děti      
                s OŠD). 
 

Náplň dne: 
Uspořádání dne je uvolněné a variabilní, stanovena je pouze doba jídla: 
Přesnídávka: 8,45 – 9,15 hod. 
Oběd:          11,45- 12,15 hod. 
Svačina:      14,15- 14,30 hod. 
 
Pobyt venku je zpravidla od 9,30 do 11,30 hod.  
Ven chodí děti občas i odpoledne po odpočinku. V letních měsících se některé činnosti 
přesouvají co nejvíce ven. Pobyt venku se neuskutečňuje při nepříznivých 
povětrnostních podmínkách (např. při silném větru, dešti, mrazu a při inverzích). Zda 
se pobyt venku uskuteční či nikoliv, rozhodne na základě aktuální situace ředitelka, 
popřípadě zástupkyně školy. 
 
Během dne se střídají herní činnosti, cvičení, programově řízená činnost, spontánní 
činnost, pobyt venku, odpočinek a to tak aby veškeré činnosti probíhaly v souladu se 
zájmy dětí a specifiky MŠ. 
Provoz školy je od 6,00 hodin do 16,30 hodin.  Rodiče nebo jejich zástupci přivádějí 
děti do MŠ do 8,00 hod. Po domluvě lze dobu příchodu dítěte do MŠ upravit, podle 
individuálních potřeb dětí a rodin. Každá učitelka, která přijímá dítě od rodičů, má 
právo na základě provedeného zdravotního filtru jej nepřijmout a vyžádat si posouzení 
zdravotního stavu dětským lékařem (dále viz školní řád). 
Děti odchází z MŠ s rodiči, popř. se zákonným zástupcem. Pokud se nechávají 
zastupovat jinou osobou, musí mít v MŠ sepsanou smlouvu /zmocnění/, jinak nebude 
dítě vydáno jiné osobě než rodičům (zák.zást.) U rozvedených rodičů je učitelce 
oznámeno, kterému z rodičů je dítě předáno do péče pravomocným rozsudkem. 
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Do budoucna plánujeme zefektivnit pracovní dobu pedagogických pracovnic- 
pracovat s dětmi více po skupinkách, zaměřit se na předškolní přípravu, logopedickou 
prevenci, systematičtější plánování a hodnocení. 
                                                

4.5  Řízení mateřské školy 
Mateřskou školu řídí ředitelka školy, která byla do funkce jmenována zřizovatelem 
mateřské školy - Statutárním městem Ústí nad Labem a to na základě úspěšného 
zvládnutí konkursního řízení, s účinností od 2. 2. 2005. 
V mateřské škole je uplatňován demokratický styl řízení založený na jasném stanovení 
povinností a dílčích kompetencí. 
Organizace činnosti a provozu je funkční, vymezena vnitřními dokumenty. Vytváříme 
prostor pro vzájemnou důvěru a toleranci, pracovníci jsou zapojováni do řízení MŠ, je 
respektován jejich názor. Plánujeme funkčně a opíráme se o předchozí analýzu s 
využitím zpětné vazby. ŠVP jsme zpracovali ve spolupráci s ostatními členy 
pedagogického týmu. Spolupracujeme se zřizovatelem, se ZŠ, s PPP, s rodiči, s MP, s 
policií ČR, s ÚMO Střekov, se SZŠ, SZÚ s divadly a s dalšími příležitostnými 
institucemi. 
Všichni zaměstnanci znají své kompetence, které jsou jasně vymezeny v pracovních 
náplních. Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci i rodiče. Plánování je 
plně funkční, opírá se o analýzu a využívá zpětné vazby.  
Na konci každého školního roku provádíme analýzu SWOT, na základě které 
stanovujeme cíle a úkoly na nový školní rok. Tento ŠVP jsme sestavili na základě 
hodnocení předchozích školních roků. Na přípravě nového ŠVP se podíleli všichni 
pedagogické pracovnice. Z výsledků evaluační a kontrolní činnosti jsou vyvozovány 
závěry pro další práci. 
Do budoucna je třeba neustále vylepšovat komunikaci mezi zaměstnanci, týmovou 
spolupráci, více podporovat zaměstnance k sebevzdělávání, k absolvování kurzů, 
jejichž témata jsou v souladu s cíli ŠVP, k soustavnému vzdělávání se, byť jen 
studiem či četbou odborné literatury. Také je potřeba neustále motivovat zaměstnance 
k využívání ICT, k internetu ve sborovně, např. pro inspiraci při tvorbách TVP (portál 
RVP, aj.). Zaměříme se více na plán osobního rozvoje jednotlivých zaměstnanců a 
sebereflexi. 

4.6  Personální a pedagogické zajištění 
Pedagogický sbor tvoří osm učitelek včetně ředitelky a provoz zajišťují: pracovnice 
ŠJ: 2 kuchařky na plný úvazek a vedoucí stravovny na 0,5 úvazek;  2 uklizečky, taktéž 
na plné úvazky.  
Všichni pracovníci MŠ mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Pracovní tým funguje 
na základě vymezených pravidel. Učitelky se plánovitě a intenzivně vzdělávají.  
Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy zajištěna 
optimální pedagogická péče s tím, že v následujícím období plánujeme ještě více 
zefektivnit pracovní dobu učitelek. 
Pedagogové se sebevzdělávají a aktivně přistupují ke svému dalšímu vzdělávání, 
jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem. 
V souladu s cíli školy by bylo dobré do budoucna zajistit pedagogy, kteří by byli 
schopni podávat dětem kvalitní základy anglického jazyka, aby byla možnost zařadit 
AJ chvilky do běžného dopoledního předškolního vzdělávání pro všechny děti. To 
však je v současné době otázka budoucnosti. 
Od školního roku 2015/2016 se nám podařilo získat zaměstnance z ÚP na základě 
dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa (spolufinancováno ze SR 
a z ESF). Budou vypomáhat zejména ve třídách, kde jsou mladší děti, případně i při 
úklidu. 
Do budoucna se budeme i nadále snažit o využití této možnosti. 
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4.7  Spoluúčast rodičů 

Spolupráce s rodiči se v posledním roce velice vylepšila, což rodiče zmiňují 
v dotaznících, které jsou analýzou SWOT dále zpracovány. Ve vztazích mezi 
pedagogy a rodiči u většiny případů panuje oboustranná důvěra a otevřenost, 
vstřícnost, porozumění, respekt. Ochotu spolupracovat vyjadřují pouze někteří rodiče. 
MŠ podporuje rodinnou výchovu, nabízí rodičům poradenský servis. Pedagogové 
sledují konkrétní potřeby dětí, příp. jejich rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět. 
Rodiče jsou průběžně informováni o dění v MŠ a to jak informacemi na nástěnkách, 
přímou komunikací s učitelkami, tak i na internetových stránkách školy. Pedagogové 
se domlouvají s rodiči o společném postupu při výchově dítěte a jeho vzdělávání. 
Zaměřili jsme se na volnočasové aktivity v rámci projektů (Velikonoční vajíčko, 
Loučení s předškoláky, a různá jiná tematická odpoledne s rodiči aj.) Komunikace s 
rodiči probíhá na různých úrovních a to individuálně v průběhu celého roku, písemně 
na nástěnkách v šatně na jednotlivých třídách, na nástěnkách (informace o 
plánovaných aktivitách, vnitřní organizační směrnice, školní řád, nabídky atd.), na 
www. Stránkách školy; informačně (schůzky s rodiči, besedy aj.) MŠ pro své potřeby 
získává od rodičů informace prostřednictvím otevřených či anonymních dotazníků. 
 
Jelikož rodiče pracují v různých oblastech státní i nestátní sféry, tak i jejich 
prostřednictvím dále spolupracujeme s těmito institucemi: 
 

 Město UL- zajišťování provozu, opravy, investice, komunikace 
 Základní škola- využití tělocvičny, účast ředitele a učitelky 1. třídy na třídní 

schůzce pro rodiče předškolních dětí společně s psycholožkou, komunikace, 
konzultace pedagogů na konci školního roku a zjišťování úspěšnosti dětí, které 
již MŠ opustily. 

 ZUŠ – výtvarné studio- keramika 
 ÚMO Střekov- zajištění balíčků pro předškoláky, účast p. starosty na pasování, 

účinkování dětí z MŠ na vítání občánků, zajištění prací pro MŠ  
 SZŠ- projekt „Zdravé zuby“, „Umíme si pomoci s první pomocí“ (záchranáři na 

školní zahradě) 
 Dětská nemocnice- návštěva dětí na chirurgickém oddělení dětské Masarykovy 

nemocnice 
 Hasiči- SDH Střekov- dětský den s hasiči, projekt na volnočasové aktivity 
 Policie ČR- beseda s policistou 
 Městská policie- dopravní hřiště, dětský den, kamerový systém, zabezpečení 

školní zahrady 
 PPP- účast pracovnice PPP na schůzce pro rodiče předškolních dětí, beseda na 

třídních schůzkách v září, vyšetření dětí s odkladem školní docházky v 
prostředí MŠ 

 SPgŠ Litoměřice- souvislé pedagogické praxe studentek 
…a další příležitostné instituce 
  
V budoucnu bychom se i nadále chtěli zapojovat do projektů v rámci volnočasových 
aktivit a zajistit tak ještě kvalitnější spoluúčast s rodiči. V rámci těchto projektů 
bychom rádi zajišťovali v odpoledních hodinách s rodiči různé vzdělávací a pro děti 
podnětné akce. 
Také by bylo potřeba některé rodiče „naučit“, aby se více zajímali o dění v MŠ (četli 
informativní nástěnky, povídali si s dětmi, co v MŠ prožily, jaké mají kamarády, co je 
potěšilo, aj.).  
Plánujeme zařadit vstupní konzultační – hovorové hodiny, kdy se budeme věnovat 
zejména informacím týkajícím se vývoje dětí. Účelem těchto setkání je se s rodiči více 
navzájem poznat, zjistit jejich očekávání a navázat přátelský a otevřený vztah. 
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5. Organizace vzdělávání 

Všechny třídy jsou podobně uspořádané, jelikož jsme typizovaná panelová budova, 
která byla postavena právě pro účely zřízení MŠ, a to již v roce 1982. 
V pavilonu A probíhá předškolní vzdělávání na třídě Včeliček, která se nachází 
v přízemí, a na třídě Kytiček, která je v prvním patře. 
Zrcadlově řešeny jsou prostory v pavilonu B, kde se v přízemí nachází třída Dráčků a 
v prvním patře třída Zajíčků. 
Ve všech třídách probíhá vzdělávání se skupinou dětí, které jsou částečně věkově 
smíšené (blíže viz str. 6 a 10) a to při uplatňování vhodných forem a metod 
(prostředků), které vedou k naplňování cílů školy a především k dosažení kompetencí 
dětí. 
Vzdělávání probíhá při všech činnostech během dne v MŠ, tzn. i při pobytu dětí 
venku, při různých akcích školy, výletech.  
Žádná ze tříd není nijak konkrétně zaměřená, snažíme se dětem prostřednictvím 
předškolního vzdělávání dát všeobecné znalosti a rozvíjet tak dítě po všech stránkách. 
Ke každé třídě patří třída, herna s různými koutky, šatna, umyvárna se sprchovým 
koutem a sociálním zařízením. Plochy tříd jsou rozděleny do částí, které stimulují děti 
ke hře a práci. Na každé třídě je kuchyňka, která slouží k výdeji jídla. MŠ nemá 
samostatnou jídelnu, takže se děti stravují u stolečků na svých třídách. Stejně tak zde 
nejsou prostory na stabilní lehárnu, lehátka se musí denně rozkládat. To někdy 
bohužel znemožňuje dětem si nechat postavené své „výtvory“ do druhého dne.  
Ve třídách Kytiček (II. tř.) a Zajíčků (IV. tř.)…probíhá výuka AJ – viz příloha č. III. 
ŠVP PV – Zapojení jazykového vzdělávání. 

 
 
 5.1 Vzdělávání dětí se speciálními potřebami  
 
Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je potřeba zajistit a 
přizpůsobit provoz tak, aby se maximálně vyhovělo dětem, jejich potřebám a 
možnostem. Oproti vzdělávání běžné populace dětí vyžaduje vzdělávání dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami obvykle některé jiné, popřípadě některé další 
podmínky. Jsou to podmínky, které vyplývají z přirozených vývojových potřeb dětí 
předškolního věku. Některé jsou pro všechny děti společné, jiné se liší podle 
charakteru a stupně postižení. 
V našich podmínkách při počtu pedagogických pracovnic na počet dětí je možné 
uspokojivě zajistit vzdělávání pouze u dětí s poruchami řeči a to zajištěním průběžné 
logopedické péče tím, že doporučíme rodičům a zajistíme kontakty na vybrané 
logopedy a úzkou spoluprací s nimi. Osvědčenou spolupráci máme s klinickým 
logopedem a pracovnicí PPP, zejména u dětí s poruchami pozornosti a vnímání 
(poruchy učení a chování). 
U dětí s více vadami, není možné poskytnout kvalitní vzdělávání v našich 
podmínkách, kde již první podmínkou je nižší počet dětí ve třídě. Rodičům těchto dětí 
ale doporučíme mateřské školy speciální, nebo mateřské školy, které mají zřízené 
třídy s nižším počtem dětí a jsou k tomu vybavené pomůckami, věnují se jim speciální 
pedagogové s patřičným vzděláním. Tyto mateřské školy jsou v rámci města Ústí nad 
Labem a jsou dostupné MHD.   
Dětem s integrací zajišťujeme maximální možnou péči ve spolupráci s psychology, dle 
integrační zprávy. Na třídách je umístěno vždy maximálně jedno integrované dítě. 
Pokud by bylo umístěno na jedné třídě více dětí s integrací, je potřeba pak i snížit 
počet dětí na této třídě o 5. 
Do budoucna se více zaměříme na logopedickou prevenci. 
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5.2  Vzdělávání dětí mimořádně nadaných 
 
Vzdělávací program těmto dětem nabízí další množství aktivit podle zájmů a 
mimořádných schopností či mimořádného nadání dětí. Rozvoj a podpora 
mimořádných schopností by měla být zajišťována a organizována tak, aby nebyla 
jednostranná a neomezila pestrost a šíři obvyklé vzdělávací nabídky. Důležitá je i 
spolupráce s rodiči, kde jim můžeme doporučit další aktivity i mimo mateřskou školu 
a směřování jejich pozornosti k rozvíjení talentu a nadání dítěte. Těmto dětem, pokud 
tak usoudí pedagog, nabízíme více individuálních činností, po konzultaci s rodiči. 
 

 

6. Charakteristika vzdělávacího programu 
 

V návaznosti na předchozí ŠVP „Jdeme z pohádky do pohádky“ a Učíme se, zkoumáme, co 
neznáme, poznáme“, na odbornou literaturu a především na základě vlastního hodnocení 
školy jsme si vytvořili vlastní školní vzdělávací program pod názvem: „U číme se, 
zkoumáme, co neznáme, poznáme - II“ (dále jen ŠVP), který vychází z ročních období, 
svátků, lidových tradic, pohádek, akcí školy a nabídek některých kulturních zařízení. Všech 
těchto předností chceme ve své další výchovné práci využít.  

Při naplňování cílů ŠVP a jeho realizaci se zaměříme především na funkční gramotnosti, na 
logopedickou prevenci, školní zralost, nadané děti, na individualizaci dítěte a na efektivní 
metody a formy vzdělávání při naplňování klíčových kompetencí. Na hru „Hra je krásnou 
přípravou k vážným věcem“ (J. A. Komenský), Socio-emoční podporu a individualizaci 
v MŠ, polytechnické a ekologické vzdělávání, vzdělávání dětí dvouletých, vytváření zdravých 
životních návyků a na prevenci sociálně patologických jevů, vztahy mezi pedagogem a 
rodičem, na výuku AJ u dětí rok před nástupem do ZŠ (více viz str.4). 
 

ŠVP umožňuje pedagogům v jednotlivých třídách pracovat samostatně, tvořivě, uskutečňovat 
své nápady a uplatnit své odborné způsobilosti a poznatky. Je určen nejen pedagogickým 
pracovníkům, ale i rodičům, dětem a ostatním zaměstnancům školy, ale i partnerům MŠ. 
Vedle jiných podstatných a důležitých periodik, metodik a pomocných materiálů pracujeme i 
s Metodikou pro podporu individualizace vzdělávání v mateřské škole, která nám pomáhá 
nejen v diagnostice dětí a hodnocení jejich vzdělávacích pokroků, ale i především ve volbě 
vhodných metod a přístupů, v tvorbě a naplňování vzdělávacích programů. 

ŠVP  je rozdělen do 4 integrovaných bloků (dále jen IB), které jsou řádně popsány název, 
záměry a cíle, vzdělávací obsah v podobě obecné nabídky dílčích- tematických  projektů 
(viz.vzdělávací obsah). 

Jeden IB má podobu zpravidla ještě dalších 2 rozpracovaných dílčích projektů, jejichž záměry 
a cíle jdou napříč všemi oblastmi. Tyto jednotlivé dílčí projekty nabízejí doporučené okruhy 
činností. Jejich konkrétní nabídka je předmětem třídních vzdělávacích programů (dále TVP). 

Dětem a jejich rodičům chceme nabídnout vzdělávání s kvalitním vzdělávacím obsahem 
s využitím vývojové psychologie, individuality dítěte a prožitkového učení; zajistit příjemné a 
estetické prostředí a v neposlední řadě kvalitu třídních programů. 

Základem a smyslem práce v naší MŠ je především dopřát dětem pohodu, radost, možnost 
být v kontaktu s vrstevníky, rozvíjet sociální cítění, učit se žít v kolektivu, navázat na 
rodinnou výchovu a umožnit dětem šťastné dětství, bohaté na příjemné citové prožitky.  

 

 

 



15 
 

 

6.1     Hlavními cíli rozvoje školy jsou: 
 Navazovat na všechny stanovené cíle v předchozím ŠVP PV 

 Zaměřit vzdělávání především hru „Hra je krásnou přípravou k vážným věcem“ (J. A. 
Komenský), přičemž budeme využívat v maximální možné míře situační a prožitkové 
učení. 

 Výrazný důraz budeme klást na socio-emoční podporu a individualizaci v MŠ 
(dětem budeme vytvářet klidné, bezpečné a vstřícné prostředí plné porozumění a 
pohody). 

 Zapojení polytechnického a ekologického vzdělávání do činností v MŠ 

 Zaměříme se na vzdělávání dětí dvouletých a školní zralost 

 Vytváření zdravých životních návyků a na prevenci sociálně patologických jevů 

 Vztahy mezi pedagogem a rodičem – spolupráci s rodiči a efektivní komunikace 

 Zapojení jazykového vzdělávání - konkrétně výuka AJ u dětí rok před nástupem do ZŠ, 
viz příloha ŠVP PV č. III. 

 Respektovat všechny funkční gramotnosti – viz příloha č.I (předčtenářskou, 
předmatematickou, finanční, sociální, přírodovědnou), na logopedickou prevenci, 
školní zralost, nadané děti, na efektivní metody a formy vzdělávání při naplňování 
klíčových kompetencí                                                    

Snažíme se dát dostatečný prostor pro individuální přístup a péči, aby každý, kdo k nám 
přijde, pocítil lásku a důvěru. Pečujeme o zdravý duševní a tělesný vývoj dětí, provádíme 
logopedickou prevenci. V mateřské škole s dětmi tančíme, zpíváme, sportujeme, chodíme do 
divadla, na výlety, výstavy, exkurze, aj. 

 

Při naplňování cílů se zaměříme 

� na fakt, že dítě stojí v centru zájmu všech zúčastněných, věnujeme pozornost 
tomu, co prožívá, cítí, co se učí, na uplatňování jeho názorů, nápadů, 
připomínek, na jeho aktivitu. 

� na vytváření zdravého životního stylu a ekologických postojů 
� na vytváření základů pro práci s informacemi 
� na výtvarné, dramatické, hudební a pohybové činnosti – tvořivost dětí ve všech 

oblastech (aktivita dětí převažuje nad řídící činností pedagoga). 
� na logopedickou prevenci 
� na využití námětů ročních období v průběhu práce s dětmi po celý rok 
� na uvolňování hravých činností směrem k dětem 
� na vedení dětí k samostatnosti, k posilování vlastního sebevědomí, sebedůvěry, 

vedení dětí ke spolurozhodování a k sounáležitosti s celým kolektivem 
� na využití metod při zařazování Aj chvilek během běžného vzdělávání v MŠ 
� na gramotnosti- matematické, čtenářské, sociální a přírodovědné (viz.cíle) 
� na psychosociální podmínky – viz str. 7 – 9 
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 6.2   Formy a metody vzdělávání 
 
Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne 
vyskytnou, vzájemně s provázaným poměrem spontánních a řízených aktivit. Vzdělávání má 
především charakter hry, zábavy, zajímavých činností pro děti. Při didakticky cílených 
činnostech naplňuje pedagog s dítětem konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i 
spontánního učení, které zakládáme na aktivní účasti dítěte. Učení je založeno na smyslovém 
vnímání, prožitkovém, kooperativním a situačním učení, hrou a to zpravidla v menší skupině, 
individuálně či frontálně.  Snažíme se omezovat učení předáváním pouze hotových poznatků a 
slovních poučení. Všechny tyto činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. 

Rovněž se snažíme zajistit rovnováhu činností řízených, spontánních i relaxačních. Cíle 
plníme průběžně již od ranních hodin a to formou individuálních, skupinových a frontálních 
činností.  

Vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků- projektů. Obsah těchto projektů vychází 
ze života dítěte, z ročních období, tradic; je pro dítě smysluplný, srozumitelný a zajímavý. 
Pedagogičtí pracovníci se snaží na základě tvořivé improvizace pružně a citlivě reagovat a 
nahodilé situace a to i za tu cenu, že se odchýlí od naplánovaného.  Ve vzdělávání nabízíme 
také některé další aktivity a to formou rozšiřujících nabídek, které vedou naše paní učitelky 
(viz zájmová činnost). Mezi oblíbené formy, které taktéž naplňují záměry vzdělávání, jsou i 
některé doplňkové akce, které organizujeme průběžně během celého roku, na základě 
nabídek některých institucí (keramika, společné akce rodičů a dětí, výlety, besedy, kulturní 
akce apod.). 
Formy a metody, které při vzdělávání uplatňujeme, navazují na cíle a záměry školy. Jejich 
prostřednictvím se snažíme u dětí dosáhnout požadovaných kompetencí. 

FORMY: 

 Individuální učení 

 Skupinové učení 

 Kooperativní učení 

 Prožitkové učení (učení vychází z vlastní zkušenosti a prožitku) 

 Činnostní učení (dítě projevuje vlastní aktivitu a iniciativu, koná a jedná, učí se na 
základě vlastních činností praktických i intelektových) 

 Tematické učení (vyhledávání témat, která jsou dětem blízká, a tím umožňují, že děti 
získávají očekávané poznatky a dovednosti v reálných souvislostech a tím je i lépe 
prakticky využijí) 

 Učení hrou 

 Situační učení (vytváření a využívání situací, které poskytnou praktické životní 
souvislosti k vytváření dovedností a poznatků ve chvíli, kdy to dítě potřebuje a tím 
lépe chápe jejich smysl) 

 Spontánní sociální učení (založené na principu nápodoby, která poskytuje dítěti vzory 
chování a postoje, které jsou k přejímání vhodné) 

METODY: 

 Monologické (vysvětlování, přednášení) 

 Dialogické (rozhovor, diskuse, dramatizace) 

 Pozorování předmětů a jevů 

 Předvádění (předmětů, obrazů, modelů, pomůcek) 

 Nácvik pohybových dovedností 

 Nácvik praktických dovedností a pracovních činností 

 Praktické pokusy 

 Metoda řešení problémů 
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Rituály a tradice 

Rituály: 

Ranní přivítání s učitelkou – kontakt a sdělení prvních informací a prožitků. 

Společné zahájení dne – co bychom mohli udělat, abychom prožili hezký den. 

Oslavy narozenin. 

Komunitní kruh – sdílení prožitků, naslouchání. 

Přijetí nových dětí, loučení s odcházejícími, řešení problému, potřeba podělit se o 
radost, každá třída si vytváří své vlastní rituály. 

 

Tradice 

Společná setkání s rodiči, společné tvoření. 

Mikulášská nadílka. 

Vánoční slavnost v maskách.  

Pochod za velikonočním vajíčkem – pro rodiče a děti. 

Oslava Dne matek-besídky 

Oslavy Dne dětí (soutěže, hry, skákací hrad, motorky) 

Stužkování, pasování - rozloučení s předškoláky. 

 

Do denního programu dále zařazujeme: 

 různá artikulační cvičení, řečové, sluchové, a rytmické hry, hry se slovy, 
hádanky a vokální činnosti 

 řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity (SDT, pozitivní postoj ke 
cvičení 

 dostatečnou nabídku volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru MŠ 
(bezpečnost, pravidla chování, aj.) 

 manuální činnosti, keramiku 
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7. Vzdělávací obsah 
 
7.1  Integrované bloky 

 
Jednotlivé integrované bloky (dále jen IB), které jsou podstatnou součástí ŠVP, jsme 
zpracovali v souladu s požadavky rámcového programu, s platnou legislativou a s ohledem na 
konkrétní podmínky školy. Zvolili jsme 4 IB a z nich vycházejících 8 dílčích projektů. 
Učivo v jednotlivých IB – projektech je zpracováno průřezově, tak že je zasahují všechny 
oblasti z rámcového programu (dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a 
společnost, dítě a svět). Bloky jdou napříč všemi oblastmi. Předmětem integrovaných bloků- 
projektů je určitý výběr učiva z RVP PV a je zpracováno globálně pro všechny věkové 
skupiny dětí.  
 

7.2  Realizační a časový plán 
 
Tento ŠVP je vypracován na zpravidla na maximálně 5-ti leté období.  Záleží na situaci, na 
podmínkách a na konkrétní vhodnosti relizace programu.  
Se všemi IB se dále pracuje na třídách, kde je paní učitelky dále rozpracovávají na úrovních 
TVP, dle aktuálního dění ve společnosti, dle podmínek a situace na jednotlivých třídách. 
Třídní vzdělávací programy jsou pak rozčleněny do jednotlivých dílčí projektů- témat, které 
jsou rozděleny na přibližně měsíce, týdny a dny, a to tím způsobem, aby alespoň v jenom 
týdnu bylo zastoupeno všech 5 oblastí z RVP PV (biologická, psychologická, interpersonální, 
sociálně-kulturní a environmentální oblast). 
Učitelkám na třídách byla ponechána libovolná volba ve formě zpracování TVP i při 
hodnocení dětí. 
Učitelky nemusí vždy přesně dodržovat časovou organizaci jednotlivých IB. Ne pokaždé je 
v lednu sníh, aby děti mohly pozorovat znaky zimního počasí apod. Učitelky budou při 
výchovně vzdělávací práci s dětmi maximálně využívat situační učení a zároveň vycházet ze 
zájmů a potřeb dětí. Na tomto principu pak budou i sestavovat plánování na úrovni TVP. 
 

7.3  Dílčí projekty – témata  
 
Součástí každého IB jsou dílčí projekty - témata, která jsou zpracována přibližně na 1-2 
měsíce.  
Je v nich obsažen: 

 pedagogický záměr 
 cílová skupina 
  využití projektu 
 časová organizace 
 dílčí cíle v jednotlivých oblastech 
 kompetence 
 rizika 
 doporučené nabídky témat, které jsou předmětem třídních vzdělávacích programů 

 
Nejsou to pouze ohraničená témata, ale bloky, které spolu úzce souvisí a navazují na sebe. 
V třídních programech jsou pak dále rozpracovány s ohledem na konkrétní podmínky 
jednotlivých tříd. Přibližně týdenní, ale i dlouhodobější projekty, jsou zpracovány na úrovni 
třídních programů. Projekty mohou být krátkodobé, ale i střednědobé či dlouhodobé, záleží na 
tom, jak se dané téma rozvine. 
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Při tvorbě projektů jsme se snažili, aby přispívaly k rozvoji a učení dětí v různých oblastech, 
aby děti získávaly potřebné dovednosti, vědomosti a návyky, užitečné poznatky, žádoucí 
hodnoty a samostatné osobnostní postoje. 
Na konci každého projektu vytváříme hodnotící a evaluační posouzení se zaměřením pro další 
činnosti a sebereflexi ( na úrovni TVP). 
Jednotlivé bloky zůstávají dostatečně “otevřené” aby je pedagogové měli možnost dále 
rozvíjet,  nejrůznějším způsobem je naplňovat a přizpůsobovat aktuálním okolnostem a dění v 
MŠ. Nevolíme pravidelně se opakující úseky, ale snažíme se je operativně upravovat a měnit. 
 

7.4 Vzdělávací cíle a kompetence 
 
Rámcové cíle (na obecné úrovni) z RVP PV 

 Rozvíjené dítěte, jeho učení a poznání 
 Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 
 Získání osobní samostatnosti a schopnosti se projevovat jako samostatná osobnost, 

působící na své okolí 
 

Dílčí cíle v oblastech z RVP PV 
 Biologické oblasti 
 Psychologické oblasti 
 Interpersonální oblasti 
 Sociálně-kulturní oblasti 
 Environmentální oblasti  

 
Výstupy- klíčové kompetence z RVP PV 

 kompetence k učení 
 kompetence k řešení problémů 
 kompetence komunikativní 
 kompetence sociální a personální 
 kompetence činnostní a občanské 
 (podrobně rozpracované kompetence jsou na úrovni třídních vzdělávacích programů) 

 
Rámcové cíle jsou na obecné úrovni, přímo z RVP PV. V ŠVP jsou pak tyto rámcové cíle 
podrobněji rozpracované do podoby dílčích vzdělávacích cílů. 
Dílčí cíle v oblastech jsou popsány v RVP PV a podrobněji v ŠVP. 
Kompetence představují výstupy, resp. obecnější způsobilosti, dosažitelné v předškolním 
vzdělávání. Propojují se a doplňují, čímž se postupně stávají složitější a tak i lépe 
využitelnější. Jejich osvojování je dlouhodobý a složitý proces, který začíná v předškolním 
vzdělávání, pokračuje v základním a středním vzdělávání a postupně se dotváří i v dalším 
průběhu života. 
Systém klíčových kompetencí nabízí pedagogům jasnou představu kam při tvorbě cílů 
směřovat, oč u jednotlivých dětí usilovat. 
Všechny výše uvedené cíle, oblasti a kompetence jsou vzájemně propojeny a navazují na 
sebe. Nejsou to pouze ohraničené oblasti, ale jsou vzájemně průřezem celé vzdělávací 
nabídky. 
 
Evaluace  
Všechny činnosti, které jsou součástí integrovaného bloku, vyhodnocujeme průběžně během 
realizace, a to jak z hlediska dětí (zájem, aktivita, dosažené výsledky), tak z pozice učitelky 
(co se podařilo, co je třeba procvičit, zda byly zvoleny vhodné metody atd.). Zároveň 
hodnotíme z těchto hledisek i právě ukončený projekt a následně i aktuální část integrovaného 
bloku a vyvozujeme závěry pro další práci. Výsledky evaluace využíváme při tvorbě dalších 
projektů navazujících v průběhu školního roku, ale i v dalších letech při rozvíjení dalších částí 
tohoto integrovaného bloku tak, aby naplňoval záměry ŠVP v souladu s RVP PV. 
 



20 
 

7.5  Přehled jednotlivých integrovaných bloků a dílčích projektů 
 

Název ŠVP: 
„U číme se, zkoumáme, co neznáme, 

poznáme II.“ 
 

Integrované bloky: 
I. „  Když podzim kraluje, barvičkami maluje“ 
II. „Oblékni se do čepice, zima studí převelice“ 
III.  „ Jaro ťuká na vrátka, rozkvétejte poupátka“ 

IV. „Slunce hřeje, roste kvítí, léto uvízlo v pavoučí síti“ 
 
Dílčí projekty- témata, s doporučenou nabídkou, která je předmětem TVP 
(tematické bloky) 

 
I. „ Když podzim kraluje, barvičkami maluje“ 
 
          1. „Kluci i holky, hurá do školky“ 
                   *Šel medvídek do školky - seznámení se s novým prostředím 
                          * Kdo jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát  
                            *  Tady jsem doma -  domov, město.... 
                               * Babí léto- příroda kolem nás.... 
            (cca září) 
                                   
          2. „Šel zahradník do zahrady“ 
                     * Co nám vyrostlo na zahrádce…ovoce, zelenina (barvy, tvary, početní           
                                představy....  
                           *  Tak to jsem já…lidské tělo, smysly 
                              Ve zdravém těle zdravý duch – zdraví, otužování  
                             
                             * Skřítek podzimníček (práce s přírodninami) 
          (cca říjen, listopad) 
        
II.  „ Oblékni se do čepice, zima studí převelice“ 
 
         3. „Těšíme se na vánoce“ 
                  * S čerty nejsou žerty  
                        * Vánoční stromeček tiše zvoní - pečení, výzdoba... 
                            * Na vánoce, dlouhý noce… ( vánoční oslavy, nadílka...) 
         (cca listopad, prosinec) 
 
         4. Přišel k nám host, spravil nám most„“ 
                  *Zima je tu děti -zimní sporty a radovánky (Masopust) 
                        * Kam se ježek v zimě schoval… zvířátka a paní zima (přezimování,   
                              krmení ) 
                           * Jaro, léto podzim, zima to je celý rok…(časové představy) 
                               *Už brzy budu školákem – příprava na zápis  
                                              

                     (cca leden, únor) 
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III.  „ Jaro ťuká na vrátka, rozkvétá nám zahrádka“ 
 
        5. „Země se otvírá, kvítečky posílá“ 
               * Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře - květiny, příroda 
                     * Včelí medvídci (život na louce, hmyz) 
                         * Hody, hody, doprovody (svátky jara, Velikonoce) 
           (cca březen) 
 
   
      6. „Šnečku, šnečku, ven z domečku“ 
                * O pejskovi a kočičce a jejich kamarádech  - domácí zvířátka 
                     * Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá… - volně žijící 
zvířátka,+ZOO 
                        * Žabička Kuňkalka a její kamarádi - zvířátka u potoků, řek a rybníků 
                           * Týden bezpečnosti 
           (cca duben) 
 
 

IV.  „Slunce hřeje, roste kvítí, léto uvízlo v pavoučí síti“ 
 
       7. „Maminčiny pohádky“ 
          * Na zahrádce pod jabloní, motýlek se s včelkou honí (změny v přírodě,barevná 
                     kvetoucí příroda) 

                         *Ta naše maminka, ráda mě má - maminka má svátek 
                            * Ten dělá to, a ten zas tohle…moje rodina (povolání...) 
                (cca květen) 
                           

       8. „Radost dětí světem letí“ 
               * Slavíme svátek dětí (rovnocennost ras, barvy pleti…) 
                     * Naše Země kulatá - planeta Země (voda kolem nás- koloběh vody) 
                        * Autem, či lodí – jak se vám to hodí - (dopravní prostředky, 
bezpečnost) 
          ( cca červen)  

 
 
       Pozn.: * doporučená nabídka- je předmětem TVP 
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8. Konkrétn ě rozpracované jednotlivé integrované 
bloky 

 
8. 1      „ Když podzim kraluje, barvičkami maluje“ 
 
8.1. 1. „Kluci i holky, hurá do školky“ 
 

 
 
Pedagogický záměr:  pomoci dětem překonat první rozpaky z neznámého prostředí, poznat své 
kamarády, učitelky a ostatní zaměstnance školy, včlenit se nenásilným způsobem do skupiny. 
 
Cílová skupina: děti   3-7 let 
 
Využití projektu: Děti se seznamují s novým prostředím, vytváříme si na třídách postupně 
přiměřeným a přitažlivým způsobem společná pravidla, seznamujeme děti s pravidly 
bezpečného chování. Důležitým momentem je zvládnout první odloučení od rodičů. Projekt 
využívá metod prožitkového učení, podporuje vzájemnou spolupráci a komunikaci při řešení 
problémů, vede ke spolupráci a respektování, rozvíjí vztah k hudbě, k pohybu, k vnímání 
všeho kolem nás. Zahrnuje prvky tvořivosti a ekologické výchovy. Prostřednictvím projektu 
budeme usilovat o sjednocení dětského kolektivu po prázdninách. Budeme zařazovat činnosti, 
které vycházejí z kolektivního vnímání třídy, respektují individuální zvláštnosti dítěte a rozvíjí 
sebeobslužné činnosti a dovednosti. 
 
Časová organizace: dle volby pedagoga, zpravidla 1 měsíc- září 
 
Dílčí cíle v oblastech: 
 

 Zvládat základní životní návyky /BIO/ 
 Přijímat a dodržovat pravidla / PSY, SOC/ 
 Spolupracovat a komunikovat /SOC, INT/ 
 Respektovat odlišnosti /INT/ 
 Osvojovat si postupně a průběžně elementární poznatky o životě. /ENV/ 

 
Kompetence: 
 

 získávat jistotu v kolektivu třídy, důvěřovat učitelkám, navazovat kamarádské vztahy- 
adaptovat se v prostředí MŠ 

 rozlišovat, co je dobré a co špatné pro sebe i pro ostatní; učit se vzájemně domluvit, 
řešit spory 

 seznamovat se s vzájemně dohodnutými pravidly a řídit se jimi 
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 uvědomovat si své místo v životě, přizpůsobovat se společnému programu, přijímat 
autoritu, spolupracovat 

 vyjadřovat a ztvárňovat slovně, výtvarně, dramaticky a pohybově své prožitky a pocity 
 uvědomovat si změny v přírodě, chápat pojem „babí léto“, pochopit, proč odlétají ptáci 

do teplých krajin 
 chápat prostorové a časové pojmy /nahoře, dole, vedle, pod, nad, dnes, včera, zítra, 

ráno, večer, apod./ 
 
Rizika: 

 nedostatečný respekt k individuálním potřebám dětí (k potřebě pohybu, spánku, 
odpočinku, osobního tempa, k potřebě soukromí aj.)  

 komunikačně chudé prostředí, špatný jazykový vzor, málo příležitostí k samostatným 
řečovým projevům, slabá motivace  

 nedodržování bezpečnosti (chůze po schodech, vycházky, prostor při cvičení, 
přecházení vozovky, aj.) 

 převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním 
 nedostatek času a prostředků pro spontánní hru, k jejímu rozvinutí a dokončení 
 málo vlídné, nevstřícné, strohé, nelaskavé a málo přátelské prostředí, kde dítě nenalézá 

dostatek lásky a porozumění (pozor na vhodné oslovování dětí!) 
 nedostatek empatie (vcítění se do pocitů druhého), neposkytování empatické odezvy na 

problémy dítěte 
 ironizování a znevažování dítěte 
 převaha zprostředkovaného poznávání světa (obraz, film) 

 
 

 
Doporučená nabídka témat zpracována v TVP: 
 

 Šel medvídek do školky - seznámení se s novým prostředím 
 Kdo jsi kamarád, tak pojď si s námi hrát  
 Tady jsem doma -  domov, město.... 
 Babí léto- příroda kolem nás.... 
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8.1. 2 „Šel zahradník do zahrady“ 
 

 
 
Pedagogický záměr:  rozvíjet u dětí fantazii, vnímat rozmanitost barev a tvarů v přírodě, vést je 
k pochopení sounáležitosti s přírodou a vytvářet základy zdravého životního stylu, kultivovat 
mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní přírodou a jejími plody 
 
Cílová skupina: děti   3-7 let 
 
Využití projektu: Projekt rozvíjí pozorovací a poznávací schopnosti dětí, dětskou fantazii, 
jemnou motoriku a pracovní dovednosti dětí, elementární poznatky o přírodninách a jejich 
zvláštnostech, estetické vnímání, postřeh a reakci na podnět, sportovní aktivitu dětí, smysl pro 
sounáležitost s kolektivem, stimuluje dětskou psychomotoriku. Zařazujeme sebeobslužné 
činnosti, kolektivní a pohybové hry, objevování a experimentování. 
 
Časová organizace: dle volby pedagoga, zpravidla 1,5  měsíce- říjen, listopad 
 
Dílčí cíle v oblastech: 
 

 vnímat svět přírody, rozvíjet tvořivost a vnímání dětí, tvořit z různých materiálů /ENV, 
PSY/ 

 zvládat jednoduché pracovní úkony a pohybové dovednosti, podporovat zručnost u dětí 
/BIO/ 

 soustředit se na činnost /PSY/ 
 prožívat radost ze zvládnutého /PSY/ 
 spolupracovat, respektovat, a být respektován /PSY, SOC/ 

 
Kompetence: 
 

 rozvíjet estetické vnímání podzimní krajiny, všímat si změn v přírodě 
 připomenutí si co je zdravé, co nám škodí a postupně si osvojovat základy zdravého 

životního stylu 
 procvičovat poznávání známého ovoce a zeleniny, zaměřit se i na méně známé 
 procvičovat početní představy, vytvářet u dětí základy matemetického myšlení (třídit, 
řadit, porovnávat, počítat), rozlišovat základní a některé doplňkové barvy 

 využívat při činnostech všechny smysly a dále je rozvíjet 
 zaměřit se na řečovou kázeň, respektovat mluvčího, hlásit se o slovo, neskákat si do 
řeči 

 rozvíjet dětskou tvořivost na základě pozorování a poznávání praktickou činností 
(práce s přírodninami) 

 
 
 
Rizika: 

 omezování spontánních aktivit, nepravidelná, málo rozmanitá či jednostranná nabídka 
pohybových činností, absence či nedostatek řízených pohybových aktivit, vedoucích 
k osvojení nových pohybových dovedností 
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 omezený přístup ke knížkám, nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností 
předcházejících čtení a psaní 

 nedostatek času a prostředků pro spontánní hru, k jejímu rozvinutí a dokončení 
 nepřiměřené nároky na dítě, časté negativní hodnocení, kdy dítě opakovaně prožívá 

pocit selhání 
 autoritativní vedení, direktivní zacházení s dítětem, nedůstojné jednání, zesměšňování 
 nevhodný mravní vzor okolí, nefunkční pravidla ve třídě 
 užívání abstraktních pojmů, předávání „hotových“ poznatků 
 nedostatek či zkreslení elementárních informací o lidském těle, o jeho růstu a vývoji, o 

funkcích některých částí a orgánů, o zdraví i možnostech jeho ohrožení, způsobech 
ochrany zdraví a bezpečí 
 
 
 

Doporučená nabídka témat zpracována v TVP: 
 

 Co nám vyrostlo na zahrádce…ovoce, zelenina (barvy, tvary, početní představy   
 Tak to jsem já…lidské tělo, smysly 
 Ve zdravém těle zdravý duch – zdraví, otužování  
 Skřítek Podzimníček (práce s přírodninami) 
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8. 2       „Oblékni se do čepice, zima studí převelice“ 
 
 
8. 2. 1 „Těšíme se na Vánoce“ 
 

 
 
Pedagogický záměr:  osvojovat si základní interpersonální a sociální vztahy, rozvíjet u dětí 
vnímavost k přírodním dějům v závislosti na ročním období. Zaměřit se na vánoční zvyky a 
tradice a na přípravu oslav Vánoc v MŠ, mít povědomí o životě zvířátek v zimě, poznat 
typické znaky adventního období 
 
Cílová skupina: děti   3-7 let 
 
Využití projektu: Projekt rozvíjí pocit sounáležitosti, děti se společně těší na sváteční chvíle, 
prohlubují mezi sebou hezké vztahy, posilují kladné citové vztahy k rodině, sdělují si svá 
přání, očekávání, uvažují o přáních svých nejbližších, myslí na druhé. Děti si osvojují zvyky, 
tradice, umělecké a kulturní podněty, dokážou reprodukovat jednoduché říkanky, písničky, 
pohádky o zimní přírodě, čertech, příchodu Mikuláše a anděla, o adventním čase a o 
Vánocích… 
 
Časová organizace: dle volby pedagoga, zpravidla 1,5  měsíce- listopad, prosinec 
 
Dílčí cíle v oblastech: 
 

 spoluvytvářet prostředí pohody /ENV, PSY, SOC/ 
 rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické, produktivní i 

receptivní /všechny obl./ 
 rozvíjet estetické tvůrčí činnosti slovesné a literární /PSY, ENV/ 
 vnímat svět přírody a prohlubovat vztah k přírodě, porozumět, že vše kolem nás se 

mění /ENV, PSY/ 
 rozvíjet užívání všech smyslů /PSY, BIO/ 

 
Kompetence: 
 

 osvojit si základní poznatky o českých vánocích, zvyky a tradice a to přirozenými 
způsoby a na základě prožitků 

 podílet se na dění ve třídě, spolupracovat se skupinou 
 rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti např. při výrobě přáníček, dárků, pečení 

cukroví, aj. 
 rozvoj jemné i hrubé motoriky  
 zapamatovat si texty básní, říkadel, koled 
 rozvíjet tvořivost, fantazii, představivost i řeč dítěte (dramatizace děje, mimika…) 
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 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, 
film... 

 pozorovat změny v přírodě, provádět jednoduché pokusy a objevy 
 vědět a pochopit, co prospívá a neprospívá zdraví 

 
Rizika: 

 převažují řízené činnosti 
 nerespektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a pohybových 

možností jednotlivých dětí 
 omezený přístup ke knížkám, nevedení dětí k samostatnému přemýšlení 
 neumožnění dětem samostatného projevu, založeném na rozvoji fantazie, tvoření a 

experimentování 
 zapomínání na kladné hodnocení dětí a neumožnění dětem vlastního hodnocení 
 nedostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí 
 spěch a nervozita, omezování možností dítěte dokončovat činnost v individuálním 

tempu, nevhodné zásahy a přerušování činností dětí dospělými 
 nedostatek příležitostí k rozvoji uměleckých dovedností dítěte a k vytváření jeho 

estetického vztahu k prostředí, ke kultuře a umění 
 nedostatečné a nepřiměřené informace, nedostatečné, nepravdivé nebo žádné odpovědi 

na otázky dětí 
 

Doporučená nabídka témat zpracována v TVP: 
 S čerty nejsou žerty  
 Vánoční stromeček tiše zvoní - pečení, výzdoba... 
 Na vánoce, dlouhý noce… ( vánoční oslavy, nadílka...) 
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   8.2. 2. „Přišel k nám host, spravil nám most“      
 
 

 
 
Pedagogický záměr:  prostřednictvím pohádkových příběhů podněcovat u dětí představivost, 
rozvíjet fantazii, vyjadřování, řeč a přiblížit dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti 
sněhu a ledu, změny v počasí. Poznávat zimní sporty vést děti k pochopení, že pohyb je 
důležitý pro naše zdraví. V souvislosti s tím poznávat lidské tělo. Zajistit zejména u 
předškolních dětí maximální a harmonický rozvoj schopností, které umožní, aby dítě bylo-až 
přijde čas- při výuce čtení, psaní a počítání bez větší námahy úspěšné- zápis do ZŠ, pochopit 
časové vztahy. 
 
Cílová skupina: děti   3-7 let 
 
Využití projektu: projekt vede děti ke vzájemnému respektu a spolupráci, rozvíjí fantazii a 
představivost; podporuje a rozvíjí hrou osobnostní a sociální rozvoj dítěte; kladně působí na 
potencionální rozvoj řečových a komunikačních dovedností. Projekt je zaměřen na získávání 
poznatků týkajících se živočichů a jejich zařazení do prostředí, ve kterém žijí, osvojit si 
poznatky o rozmanitosti živočišných druhů. 
 
Časová organizace: dle volby pedagoga, zpravidla 2  měsíce- leden, únor 
 
Dílčí cíle v oblastech: 
 

 rozeznat a pojmenovat základní a doplňkové barvy /PSY/ 
 spolupracovat, respektovat a být respektován /SOC, INT/ 
 vnímat pomocí všech smyslů /BIO, PSY/ 
 odhadnout správné znaky a charakteristické rysy /BIO, ENV, PSY/ 
 vést děti k základům zdravého životního stylu /všechny obl./ 
 osvojit si elementární poznatky o svém těle /BIO/ 
 respektovat osobní odlišnosti /INT/ 
 využít zkušenosti k učení, záměrně se soustředit /PSY/ 
 rozvíjet obratnost velkých svalových skupin- chůze, běh, skákání, lezení, házení /BIO/ 

 
Kompetence: 
 

 poznávat vlastnosti zimního počasí 
 vést děti k poznávání zimních sportů a v souvislosti s tím, si uvědomit své tělo a naše 

zdraví 
 osvojit si poznatky o rozmanitosti živočišných druhů 
 procvičovat a rozvíjet paměť, pozornost, připravit děti předškolního věku na zápis do 

ZŠ 
 chápat prostorové, základní číselné a matematické pojmy 
 vysvětlit dětem pojem koloběh vody v přírodě, střídání ročních období 
 přecházet od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému (pojmovému) 
 ovládat koordinaci oka a ruky, zvládat jemnou motoriku (zacházet s nůžkami, barvami, 

papírem a jinými materiály) 
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Rizika: 
 

 omezování spontánních aktivit 
 příliš ochranářské či příliš nevšímavé prostředí 
 nedodržování pravidel péče o zdraví a bezpečnost dětí 
 výběr a nabídky témat, která jsou životu dítěte příliš vzdálená, pro jeho vnímání a 

chápání náročná, která přesahují přirozenou zkušenost dítěte a nejsou pro dítě 
prakticky využitelná 

 schematické mravní hodnocení bez možnosti dítěte vyjádřit vlastní úsudek 
 prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhým 
 omezený přístup ke knížkám 
 nedostatečná motivace dětí k jejich sebeuplatnění a sebevyjádření 
 příliš racionální, hotový a uzavřený výklad světa 
 nerespektování individuální potřeby spánku (nespavý režim) 

 
 
Doporučená nabídka témat zpracována v TVP: 
 

 Zima je tu děti -zimní sporty a radovánky (Masopust) 
 Kam se ježek v zimě schoval… zvířátka a paní zima (přezimování, krmení ) 
 Jaro, léto podzim, zima to je celý rok…(časové představy) 
 Už brzy budu školákem – příprava na zápis  
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8. 3  „Jaro ťuká na vrátka, rozkvétá nám zahrádka“ 

 
 

8.3. 1. „Země se otvírá, kvítečky posílá“  
 

                                     
 
Pedagogický záměr:  seznamovat se s tradicemi jara, rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, 
lidmi, společností a pochopit, že příroda se postupně vyvíjí, proměňuje. Budeme se snažit 
rozvíjet zvídavost, zájem a radost dětí z objevovaného. Prožitkovým učením budou děti 
poznávat květiny, stromy i život hmyzu v jarní přírodě. Seznámíme děti s novými básněmi, 
říkadly, písněmi 
 
Cílová skupina: děti   3-7 let 
 
Využití projektu: projekt rozvíjí vnímavost dětí k přírodním jevům v závislosti na ročním 
období, rozvíjí smyslové vnímání, vztah k přírodě a k životnímu prostředí. Rozvíjí jemnou 
motoriku a pracovní dovednosti dětí, stimuluje dětskou psychomotoriku, výtvarnou tvořivost. 
Podporuje získávání vědomostí o přírodě kolem nás i charakteristických znacích ročního 
období jara a rozvíjí manuální dovednost u dětí. 
 
Časová organizace: dle volby pedagoga, zpravidla 1 měsíc- březen 
 
Dílčí cíle v oblastech: 
 

 vnímat všemi smysly svět přírody /BIO, PSY, ENV/ 
 koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 

/BIO/ 
 rozvíjet tvořivé myšlení /PSY/ 
 naučit se zpaměti krátké texty, reprodukovat říkadla a písně /PSY/ 
 vnímat změny kolem sebe a porozumět, že vše kolem nás se mění /ENV, PSY/ 
 rozvíjet kooperativní dovednosti /INT/ 
 vytvářet u dětí povědomí o mezilidských morálních hodnotách /SOC/ 
 pochopit, že změny způsobeny lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, 

ale také poškozovat a ničit /ENV/ 
 

Kompetence: 
 

 všímat si změn v přírodě a umět je slovně vyjádřit, seznámit se s ročním obdobím- 
jarem 

 snažit se chápat, že člověk může přírodě pomáhat, ale i uškodit, uvědomit si, jak je 
důležité pečovat o své okolí a prostředí, v němž žijeme (naučit se, jak nakládat s 
odpady) 
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 umět klást otázky a hledat na ně odpovědi 
 poznávat květiny a stromy v jarní přírodě, uvědomit si základní charakteristické znaky 

jara 
 všímat si drobných živočichů, hmyzu, vnímat jejich vlastnosti a pozorovat jejich 

chování v různých ekosystémech (voda, louka, les) 
 připravovat se na svátky jara, znát některé velikonoční tradice a zvyky, porozumět 

vtipu ve slovní hře v lidové i současné poezii 
 výtvarně, dramaticky, pohybově znázorňovat děje 
 umět zacházet s jednoduchými rytmickými nástroji, sladit pohyb s hudbou 
 experimentovat (zasazení semínka a starost o něj) 

 
 
Rizika: 
 

 převaha předávání hotových poznatků 
 málo připravené podnětné prostředí a nedostatečná vzdělávací nabídka (obrázky, 

pomůcky, aj.) 
 malá názornost i prostor pro rozvoj představ a fantazie 
 málo podnětů podporujících estetické vnímání, cítění, prožívání a vyjadřování 
 nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně 
 nevhodné vzory chování dospělých v prostředí mateřské školy 
 nedostatek času a prostředků pro spontánní hru, k jejímu rozvinutí a dokončení 
 nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky a hovořit 

o nich 
 
Doporučená nabídka témat zpracována v TVP: 
 

 Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře - květiny, příroda 
 Včelí medvídci (život na louce, hmyz) 
 Hody, hody, doprovody (svátky jara, Velikonoce) 
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8.3. 2. „Šnečku, šnečku, ven z domečku“  
 

 
Pedagogický záměr:  rozvíjet pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou a schopnosti vážit 
si života ve všech jeho formách, zařadit do dílčích projektů Den země a Globální týden 
bezpečnosti. 
  
Cílová skupina: děti   3-6 let 
 
Využití projektu: projekt využívá každé příležitosti k poznávání různých ekosystémů v našem 
okolí, umožňuje dětem zamyslet se nad otázkami svobody i nesvobody zvířat, všímat si 
pořádku či nepořádku kolem sebe i v okolní přírodě, objevuje různorodosti klimatu, přírody a 
zemského povrchu. Projekt také rozvíjí vztah k hudbě, pohybu, vnímání všeho kolem nás, a 
vede ke spolupráci a respektování. Děti budou poznávat zvířátka, jejich mláďátka a užitek, 
porozumí, v jakém prostředí zvířátka žijí (domácí, lesní, exotická- ZOO, žijící u potoků řek a 
rybníků…aj.), seznámí se životem hmyzu a ptáků. 
 
Časová organizace: dle volby pedagoga, zpravidla 1 měsíc- duben 
 
Dílčí cíle v oblastech: 
 

 osvojit si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i 
pohody prostředí /BIO/ 

 rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní (vnímání, naslouchání, 
porozumění) a produktivní (výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu, 
vyjadřování) /PSY/ 

 posilovat přirozené poznávací city, zvídavost, zájem radost z objevování apod.) /PSY/ 
 osvojit si základní poznatky o způsobu života zvířat domácích i volně žijících, získávat 

poznatky z encyklopedií a z odborných knih /PSY, ENV/ 
 chápat nutnost ochrany přírody a životního prostředí /ENV/ 
 vytvářet u dětí aktivní postoje ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a 

umění, rozvíjet dovednosti umožňující tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 
/SOC/ 

 respektovat a spolupracovat /INT/ 
 poučit děti o možných nebezpečných situacích, cvičit bezpečné chování v dopravních 

situacích a při dalších situacích, které mohou nastat 
 

Kompetence: 
 

 připravovat se na svátky jara, znát některé velikonoční tradice a zvyky, porozumět 
vtipu ve slovní hře v lidové i současné poezie 

 uvědomovat si, jak nakládat s odpady ( nutnost třídění odpadu), získávat poznatky o 
materiálech našeho prostředí 



33 
 

 získávat nové informace o přírodě 
 mít znalosti o životě ptáků, vodních živočichů, domácích, volně žijících zvířat a 

exotických zvířat 
 rozeznat a pojmenovat a osvojit si jednoduché poznatky o prostředí, ve kterém 

živočichové žijí 
 znát vlastnosti vody, její výskyt ve volné přírodě a význam pro život 
 zvládat základní pohybové dovednosti (překážky, manipulace s míčem, s náčiním a s 

jinými drobnými předměty) 
 chápat prostorové, základní číselné a matematické pojmy 
 vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují, odmítnout se 

podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod. 
 bezpečně reagovat na dopravní situace 

 
Rizika: 
 

 málo rozmanitá či jednostranná nabídka činností 
 málo příležitostí k samostatným řečovým projevům dítěte (spontánním i řízeným) a 

slabá motivace k nim, komunikačně chudé prostředí 
 nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založených na vlastní zkušenosti 
 omezený prostor pro vyjádření a uplatnění představivosti 
 malý prostor pro experimentaci a k samotnému řešení konkrétních poznávacích situací 
 nedostatek empatie, neposkytování empatické odezvy na problémy dítěte 
 nedostatečný respekt k vzájemným sympatiím dětí a malá podpora dětských přátelství 

 
 

Doporučená nabídka témat zpracována v TVP: 
 

 O pejskovi a kočičce a jejich kamarádech  - domácí zvířátka 
 Máme rádi zvířata, protože jsou chlupatá… - volně žijící zvířátka +ZOO 
 Žabička Kuňkalka a její kamarádi - zvířátka u potoků, řek a rybníků 
 Týden bezpečnosti 
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8. 4  „Slunce hřeje, roste kvítí, léto uvízlo v pavoučí 
síti“ 
 

                                    
 

8.4. 1. „Maminčiny pohádky“                     
                                                                   
Pedagogický záměr:  S využitím svátku matek prohlubovat u dětí citové vztahy ke členům 
rodiny, k sobě navzájem, ale i k živé a neživé přírodě. Chovat se citlivě a ohleduplně a 
uvědomit si citové prožitky. Všímat si kvetoucí přírody, rodících se mláďat. 
 
Cílová skupina: děti   3-6 let 
 
Využití projektu: Projekt vytváří u dětí otevřený a odpovědný postoj k životnímu prostředí, učí 
je vnímat přírodu, která je obklopuje, rozvíjí v nich pocit sounáležitosti s ní a učí je ji chránit. 
Projekt také rozvíjí vztah k hudbě, pohybu, vnímání všeho kolem nás, a vede ke spolupráci a 
respektování, rozvíjí tvořivost, samostatné uvažování a pozitivní vztah k sobě, k druhému a ke 
svému okolí. Děti vědí, že je mají rádi rodiče, měly by se naučit mít rády i sebe a dávat lásku 
druhým (kamarádům). 
 
Časová organizace: dle volby pedagoga, zpravidla 1 měsíc- květen 
 
Dílčí cíle v oblastech: 
 

 chránit osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými /INT/ 
 rozvíjet zpřesňování a kultivaci smyslového vnímání, přecházet postupně od myšlení 

konkrétně názorného k myšlení slovně logickému (citlivě a individuálně) /PSY, ENV/ 
 posilovat přirozené poznávací city ( zvídavost, zájem radost z objevování apod.) /PSY/ 
 osvojovat si poznatky a dovednosti, které jsou důležité k podpoře zdraví, bezpečí, 

osobní pohody i pohody prostředí /BIO/komentovat zážitky a aktivity, vyřizovat 
vzkazy a zprávy /PSY/ 

 uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, 
spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném- 
rodinném prostředí a cizím prostředí /PSY/ 

 respektovat potřeby druhých dětí, dělit se o hračky, pomůcky…; vnímat, co si druhý 
přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc / INT/ 

 podporovat u dětí hry zaměřené na poznávání a rozlišování různých společenských rolí 
(dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím…) /SOC/ 

 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí, dbát na pořádek a čistotu, nakládat 
vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny… /ENV/ 
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Kompetence: 
 

 pomocí říkadel pro maminky procvičit a zdokonalovat výslovnost a kultivovaný projev 
 mít povědomí o narození člověka, o lidském těle, o jeho růstu a vývoji 
 rozvíjet pozitivní sociální vztahy v rodině 
 poznávat a pojmenovávat nejrůznější druhy květin, hmyzu, vnímat změny v přírodě a 

její barevnost 
 sladit pohyb se zpěvem, vědomě napodobit pohyb podle vzoru, zpívat písně, rozlišovat 

rytmus, výtvarně zpracovávat prožitky 
 všímat si toho, co si druhý přeje a potřebuje, umět mu nabídnout pomoc 
 mít povědomí o jednotlivých profesích a jejich významu pro společnost, o tom, proč 

rodiče potřebují chodit do zaměstnání 
 

Rizika: 
 

 denní režim nevyhovující fyziologickým dětským potřebám a zásadám zdravého 
životního stylu 

 nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní 
 nedostatek času a prostředků pro spontánní hru, k jejímu rozvinutí a dokončení 
 převažující důraz na pamětní učení a mechanickou reprodukci, málo názornosti i 

prostoru pro rozvoj fantazie a představivosti 
 nedostatečná motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění 
 malý prostor pro experimentaci a k samotnému řešení konkrétních poznávacích situací 
 nedostatek empatie, neposkytování empatické odezvy na problémy dítěte 
 nemožnost podílet se na volbě činností a témat, které se v mateřské škole realizují 
 nevšímavost k nevhodné komunikaci a jednání mezi dětmi, přehlížení nežádoucího 

chování některých dětí, schematické řešení konfliktů bez zjišťování příčin jejich vzniku 
 
 

 
Doporučená nabídka témat zpracována v TVP: 
 

 Na zahrádce pod jabloní, motýlek se s včelkou honí (změny v přírodě, barevná 
kvetoucí příroda) 

 Ta naše maminka, ráda mě má- maminka má svátek 
 Ten dělá to a ten zas tohle…moje rodina (povolání) 
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8.4. 2. „Radost dětí světem letí“ 
 

 
 
 
Pedagogický záměr:  S využitím Dne dětí oslavit tento svátek sportovními hrami, rozloučit se s  
předškoláčky a společně se těšit na blížící se konec školního roku, který nám přinese mnoho 
zábavy a radosti. Mít povědomí o planetě na které žijeme nejen my, ale i jiné rasy, získat 
určité povědomí o jiných zemích naší planety a zjistit, že v každé zemi je to jiné. Pozorovat 
řeky a ostatní vodní toky kolem nás, využívat encyklopedie, atlasy, mapy. 
 
Cílová skupina: děti   3-7 let 
 
Využití projektu: Projekt vede děti k porozumění, že změny jsou přirozené a samozřejmé.  
Rozvíjí povědomí dětí o životě zvířat i lidí na planetě Zemi, učí objevovat svět mimo naši 
Planetu. Umožňuje pochopit rovnost všech lidí i dětí bez rozdílu barvy pleti a kultury. Vede 
děti k solidaritě, přátelství a spolupráci. Rozvíjí představivost, fantazii, zvídavost, zájem a 
radost z objevování. 
 
Časová organizace: dle volby pedagoga, zpravidla 1 měsíc + prázdniny- červen, červenec, 
srpen 
 
Dílčí cíle v oblastech: 
 

 Dozvědět se o různorodosti zemského povrchu, klimatu, přírody, etnik, kultur /ENV/ 
 Hledat otázky a odpovědi o naší planetě Zemi /ENV/ 
 Vnímat lidi s jejich odlišnostmi tělesnými, rasovými, kulturními a povahovými jako 

přirozený stav /BIO, PSY, INT/ 
 Poznávat shodu, podobnost, rozdíl /PSY/ 
 Uznávat práva druhých /INT/ 
 Rozvíjet představivost a fantazii /PSY/ 
 Uplatnit svou dovednost ve prospěch druhých a umět udělat radost ostatním /SOC/ 
 Všímat si věcí, lidí a dějů kolem sebe, sdělovat, čeho si dítě všimlo /PSY/ 
 Učit se rozumět okolnímu světu, tomu co vidí, slyší, hmatá, pociťuje a přistupovat 

tvořivě ke skutečnosti / BIO, PSY, SOC, INT/ 
 

Kompetence: 
 

 společně oslavit Den dětí radostí, zábavou, sportem 
 důstojně se rozloučit s dětmi, které v září odcházejí do školy (šerpování, pasování) 
 seznámit se s existencí jiných kultur a národností, povedeme děti k uvědomění si, že i 

ony jsou součástí světa, přírody, společnosti a planety Země. 
 posílit společnými prožitky zvídavost a zájem a radost z objevovaného (výlety, 

vycházky) 
 využívat pohybovou dovednost, hrubou i jemnou motoriku, posilovat radost z pohybu 
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 sledovat a vyprávět příběh, porozumět slyšenému 
 osvojit si poznatky o dopravě a dopravních prostředcích, umět se orientovat v prostředí 

mimo MŠ, dodržovat pravidla chování 
 sledovat pohyb zleva doprava, naopak a všemi směry 
 bezpečně reagovat na dopravní situace, dodržovat dohodnutá pravidla, chránit své 

zdraví 
 prakticky nacvičovat bezpečné chování a jednání v některých dalších situacích 

(dovolená, prázdniny, slunce, hry, cestování ....). 
 
 

Rizika: 
 

 denní režim nevyhovující fyziologickým dětským potřebám a zásadám zdravého 
životního stylu 

 nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní 
 nedostatek času a prostředků pro spontánní hru, k jejímu rozvinutí a dokončení 
 převažující důraz na pamětní učení a mechanickou reprodukci, málo názornosti i 

prostoru pro rozvoj fantazie a představivosti 
 nedostatečná motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění 
 malý prostor pro experimentaci a k samotnému řešení konkrétních poznávacích situací 
 nedostatek empatie, neposkytování empatické odezvy na problémy dítěte 

 
Doporučená nabídka témat zpracována v TVP: 
 

 Slavíme svátek dětí (rovnocennost ras, barvy pleti…) 
 Naše Země kulatá - planeta Země (voda kolem nás- koloběh vody) 
 Autem, či lodí – jak se vám to hodí - (dopravní prostředky, bezpečnost) 

 
                                               
 
                                                            
 
Jednotlivé IB: 
 

  Jsou blíže zpracovány ve vzdělávací nabídce na úrovni třídních vzdělávacích 
programů, kde mají paní učitelky prostor pro uplatnění svých evaluačních poznatků 
a mohou tak lépe a pružněji reagovat na vzniklé situace a klimata jednotlivých tříd. 
 

 Rozvíjí intelektové a praktické schopnosti a dovednosti dítěte, prohlubují jeho 
poznání, obohacují jeho praktickou zkušenost a zvyšují praktickou využitelnost toho, 
co se dítě naučí. 
 

 By měly svým obsahem vzájemně navazovat, doplňovat se a prohlubovat, mohou se 
prolínat a přecházet plynule jeden do druhého (důvodem je skutečnost, že osvojování 
vzdělávacího obsahu dítětem je záležitostí dlouhodobou, procesuální a komplexní. 
Dítě získává a zdokonaluje své kompetence postupně a průběžně). 
 

 Odpovídají věku, úrovni rozvoje a zkušenostem dětí, vychází z jejich potřeb a jim 
blízkých skutečností 
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   9. Rozšiřující nabídky a doplňkové akce 
 
Tak jako každý rok, je i letos pro naše děti připravena celá škála akcí, které doplňují a 
rozšiřují výchovně vzdělávací činnost. Tyto programy jsou součástí ŠVP, 
neuskutečňují se odděleně, nenarušují vzdělávací nabídku, ale účelně a smysluplně ji 
doplňují. 
Zájmy dětí rozvíjíme dostatečným množstvím pomůcek a činností v MŠ, dále i 
formou rozšiřujících nabídek- zájmových činností, které navštěvují především 
předškolní děti. 
Dílčí programy- zájmové aktivity - odbourali jsme pojem „kroužky“ i jejich 
samotnou podstatu, jelikož jejich problémem je, že potírají podstatu předškolního 
vzdělávání- tzn. individuálního přístupu k dítěti. Snažili jsme se proto spíše veškeré 
aktivity a činnosti jako např. keramiku, cvičení a další, organizovat dle aktuálních 
situací v rámci vzdělávacích činností během celého dne. Tyto činnosti nebývají tak 
orientovány na výsledek, ale na činnost samu, což odpovídá současnému pojetí 
předškolní výchovy. Klademe tak především důraz na hru, jako základní 
prostředek rozvoje dítěte. Největším přínosem hry je proces činnosti dítěte, 
nikoli její výsledek. Dítě při ní poznává okolní svět, učí se řešit problémy a 
chovat se ve společnosti tak, aby neomezovalo svobodu druhého (RAABE, 
Řízení MŠ 06, C 2.2, str. 10)  

Náš ŠVP umožňuje plnou a pružnou reakci, na konkrétní zájmy dětí a rodičů, na 
možnosti, přání či požadavky avšak s ohledem na vnitřní organizační záležitosti 
školy, na platnou legislativu a především s ohledem na bezpečnost dětí. Školní a 
třídní vzdělávací programy jsou sestaveny takovým způsobem, že zájmy všech dětí 
jsou rozvíjeny v dostatečném množství podle jejich přání a schopností především v 
dopoledním programu. Výtvarné, grafomotorické, hudební, pohybové a jiné činnosti 
jsou součástí  každodenního vzdělávání v rámci programu MŠ, abychom dali 
možnost rozvoje všem dětem.  

Vzhledem k dostatečnému množství  níže uvedených aktivit, které chceme 
poskytnout co největšímu počtu dětí, jsme byli nuceni vyjmout plavání a to z 
organizačních důvodů, ale hlavně i díky faktu, že většina rodičů i přes velký 
počáteční zájem měla obavy své děti na plavání poslat, zejména v zimních a 
chladnějších obdobích.  

Některé aktivity se nebudou dle aktuálních situací na jednotlivých třídách týkat dětí 
z  1. ročníků (děti 3-leté) a to zejména z organizačních a hlavně bezpečnostních 
důvodů. 

Nadstandardní aktivity v MŠ: 

 Cvičení pro zdraví – střídavě po týdnech- všechny třídy dle časového plánu 
ve spolupráci se ZŠ, v odpoledních hodinách 

 Keramika – střídavě po týdnech – všechny třídy dle časového plánu ve 
spolupráci se ZŠ a ZUŠ, v odpoledních hodinách 

 Hrajeme si s angličtinou-   zapojení jazykového vzdělávání do ŠVP (třídy II. 
a IV.), viz příloha č. IV 

 Návštěva dětské nemocnice 

 Logopedické chvilky 
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 Preventivní programy (Zdravé zuby, besedy s policisty, záchranáři, 
hasiči…aj.) 

 Akce zaměřeny na zdravý životní styl 

 Návštěva kulturních zařízení a divadel, divadélka v MŠ 

 Ekologie- je součástí každodenního pobytu venku, ale i přímé vzdělávací 
práce pedagoga, včetně některých akcí školy, které tyto prvky zahrnují (sběr 
starého papíru aj.) 

 Zdravotní cvičení 

 Bádání, experimentování, zkoumání, pokusy 

Pozn.: Vyhrazujeme si tímto právo, že na základě analýz a hodnocení na konci 
školních roků, lze tyto aktivity upravit dle podmínek školy (odebrat či změnit, aj) 

Máme nemalé úspěchy v různých výtvarných a tělovýchovných soutěžích, kterých 
se účastníme v průběhu roku dle aktuálních nabídek.  

Učitelky naší školy hledají nejvhodnější metody a formy práce. Velký důraz 
klademe na další sebevzdělávání učitelek a na profesionální přístup. Vycházíme 
z poznatků, že předškolní věk je rozhodujícím obdobím pro získávání návyků 
chování, základů životního stylu, rozvoje tělesné a duševní rovnováhy dítěte. Při 
výchovně-vzdělávacím procesu vycházíme také z toho, že hra je hlavní činností 
dítěte, že se dítě hrou samo učí experimentování a osobním prožitkům a že k tomu 
potřebuje především dostatek volného pohybu, optimální denní režim a vhodné 
prostředí. 

 

 
 
10. Přehled o evaluační činnosti školy 
 
Cílem evaluace, která tvoří ucelený systém, včetně hodnocení, je ověřovat a zlepšovat- 
průběžně zkvalitňovat školu a veškeré její podmínky. Vyhodnocování je zde nastaveno jako 
průběžný proces ke zkvalitnění s jasně stanovenými oblastmi, technikami a časovým plánem 
s odpovědností zúčastněných.  
Hodnocení 
Hodnocení směrem k dětem provádíme průběžně, hodnotíme jednotlivé děti a jejich pokroky, 
úspěchy i nezdary. Po skončení tematického bloku zapisují učitelky do hodnotících archů, kde 
hodnotí z pohledu celé třídy.(Co se povedlo, co se nepovedlo, jakými činnostmi se dařilo či 
nedařilo naplňovat klíčové kompetence u dětí, zaměření pro další činnosti, sebereflexe) 
Hodnotíme aktivitu a zájem dětí, náměty, odchýlení od naplánovaného, plnění pedagogického 
záměru, své pedagogické působení a další. Hodnotíme nejen záměry, které jsme si 
naplánovaly, ale i to, co vzniklo nahodile. 
 
Evaluace je proces neustálého vyhodnocování, zpětná vazba pro zkvalitnění vlastní 
pedagogické práce, systematické shromažďování informací o účinnosti školních a třídních 
plánů, o kvalitě činnosti a úloze pedagoga ve výchovném procesu, jeho formách a metodách, a 
porovnávání s cíli RVP PV.2 
Při evaluaci zodpovíme, do jaké míry se nám podařilo specifické cíle naplňovat. 
 

                                                 
2  BEČVÁŘOVÁ, Z. Současná mateřská škola a její řízení. Praha: Portál, 2003. s. 112 
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Kontrolní činnost- je prováděna pověřenými pracovníky průběžně a jsou kontrolovány 
pracovní povinnosti, které jsou všem pracovnicím známy. 
Kontrolní činnost pedagogů vykonává ředitelka a zástupkyně; provozních pracovnic vedoucí 
stravovny a ředitelka. 
 
 

Evaluační systém 
 
 
 
                Vnitřní                                                                          Vnější 

• Výchovně vzdělávací činnost                                   •   ČŠI                          
• Sledování individuálního rozvoje dítěte                   •   Zřizovatel, kontrolní úřady    
• Řízení školy                                                              •   Ostatní (např. kolegyně z jiných  
• Autoevaluace školy                                                       MŠ, aj.)  
• Sebereflexe 

 
      
Výchovně vzdělávací činnost – konkrétněji 
 
Výchovně vzdělávací činnost hodnotí pedagogické pracovnice a to pravidelně ihned po 
skončení projektu, či jednotlivé akce. Nepravidelně pak průběžně hodnotí, co se povedlo, co 
ne, co je třeba vylepšit, změnit, upravit… 
Evaluují pravidelně a to ihned po tématu či po jednotlivé akci nebo nepravidelně průběžně 
hodnotí, co se povedlo, co ne, co se líbilo- nelíbilo, co se stihlo- nestihlo, co je třeba zlepšit...  
Učitelky vše zaznamenávají do jednotlivých archů, které mají na třídě a využívají k tomu 
vhodné metody a postupy. 
Sebereflexe 
Sebereflexi provádí každá učitelka i ředitelka samostatně, vždy po skončení jednotlivého 
bloku, ale i průběžně. 
 
Na třídě: 
• Z konkrétních projevů, postojů a jednání dítěte učitelka usuzuje, jak se dítě mění a jak se 

přibližuje kompetencím 6-7 letého dítěte 
• Učitelky si kdykoliv během dne mohou odpovědět na otázky: 

1. Co se právě teď dítě učí? 
2. S jakou hodnotou se právě setkává? 
3. Jaký má dítě prostor pro samostatnost? 

    Pozn.: Tyto otázky navazují na vzdělávací cíle z RVP PV /rámcové cíle na obecné úrovni/3 
• Obě učitelky vpisují své poznatky přímo do projektů, do záznamů o pozorování dítěte a 

vychází z nich při dalším plánování 
• Učitelky komunikují s dětmi, s rodiči a s ostatními zúčastněnými, využívají jejich náměty 

k dalšímu rozvíjení činností 
• Individuální řízení- každý pracovník si definuje své osobní cíle; sebereflexe umožňuje 

korekci vedoucí k hledání a postupnému dosahování kvalitnějších výsledků. 
• Týmové řízení – evaluuje vzdělávací program a informuje o dosažených cílech.4 
 
Na škole 
• Na pedagogických radách, průběžně i na neformálních poradách, které mnohdy mají 

výstižnější charakter 
• Formou anket mezi zaměstnanci, rodiči, i ostatními zúčastněnými 
• Vyhodnocováním dosažených kompetencí – formou hospitací, besed a hodnocením na 

pedagogických a provozních radách školy 
                                                 
3    SMOLÍKOVÁ, K. a kol. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha: VÚP, 2004. s. 19 
4 BEČVÁŘOVÁ, Z. Současná mateřská škola a její řízení. Praha: Portál, 2003. s. 115 



41 
 

• Hospitační činností ředitelky či pověřením zástupkyně- sledování podmínek předškolního 
vzdělávání a respektování zásad ZMŠ. 

• Získávání zpráv, podnětů a podkladů i od externích partnerů (rodičů, dětí, absolventů MŠ- 
žáků ZŠ, dalších odborníků- konzultantů, zřizovatele, ČŠI a dalších kontrolních orgánů).5 

• Evaluujeme průběžně a s rytmem pedagogických rad. 
 
Jak se nám daří naplňovat naše dílčí vzdělávací cíle poznáváme nejlépe na projevech chování, 
postojích, dovednostech a znalostech dětí.  
 
Evaluace je zachycena: 
- v záznamech o dětech 
- v záznamech o hospitační činnosti ředitelky /zástupkyně/ 
- ve zpětné vazbě od rodičů 
- v hodnocení školy 
- ve zprávě ČŠI            
 

Sledování individuálního rozvoje dítěte 
 
 
Kdo hodnotí: učitelky, ředitelka  
 
Co se hodnotí: záznam pokroků dítěte, jak se lepší a v čem, případné zhoršení stavu, nálad a 
zjištění příčin a jejich odstraňován. Zaznamenávají se posuny dítěte v oblasti jemné i hrubé 
motoriky, sociálních vztahů, hry, poznatků, myšlenkových operací, komunikace a jazykového 
projevu, prostorových a početních představ a dalších. 
 
Jak často se hodnotí: nepravidelně, dle potřeby, v momentě, kdy dítě dosáhne požadované 
kompetence 
        
Kritéria hodnocení : kompetence z RVP 
 
Metody: pozorování, analýza, diagnostika výtvarných projevů, rozhovor, indiv. práce 
s dítětem 
 
Způsob: učitelky na každé třídě si vytváří svůj způsob záznamu (přehledy, tabulky, popis- 
kolečko „Co už umím“, aj.). Z každého záznamu jednotlivého dítěte by měly být zřejmé jeho 
pokroky.  
Svá pozorování o chování a projevech dítěte konzultují učitelky průběžně dle potřeb s rodiči, s 
dostatečnou empatií a taktem. 
 
 
 
 

OKRUHY, CÍLE A EVALUA ČNÍ TECHNIKY 
K SEBEHODNOCENÍ ŠKOLY – od školního roku 2015-2016 

 

 

Viz příloha č. V.

                                                 
5 BEČVÁŘOVÁ, Z. Současná mateřská škola a její řízení. Praha: Portál, 2003. s. 116 



42 
 

 
 

11.  Závěr 
 

I neúspěchy nás neodradí, ale naopak jsou velmi užitečným podnětem k tomu, abychom své 
dosavadní kroky vyhodnotili a plánované kroky promyšleně přehodnotili. Zhodnocený neúspěch je 
pak možné překonat a vytrvat tak v práci.6 
Vzdělávací program v mateřské škole nelze vytvořit "jednou pro vždy". Škola se mění, vyvíjí, 
vyvíjejí a mění se podmínky, škola "žije svým životem", pedagogové získávají další zkušenosti. Stále 
je co vylepšovat, rozvíjet a obohacovat, potřebujeme ale vědět, co a v jakém směru. Proto průběžně 
sledujeme a hodnotíme měnící se podmínky, ohlížíme se za svou prací a jejími výsledky, zvažujeme, 
hodnotíme a dle toho plánujeme, co dál.7 
 Školní program respektuje hlavní zásady tvorby ŠVP formulované v RVP PV.  Respektuje též 
vzdělávací obsah i podmínky dané RVP PV Manuálem k přípravě ŠVP.                                                        
 
Tento ŠVP PV je zavazující pro všechny pedagogické pracovníky s tím, že nemusí přesně dodržovat 
časovou organizaci. Ne vždy je v lednu sníh, aby děti mohly pozorovat znaky zimního počasí apod. 
Učitelky budou při výchovně vzdělávací práci s dětmi maximálně využívat situační učení a zároveň 
vycházet ze zájmů a potřeb dětí. Na tomto principu pak budou i sestavovat plánování na úrovni 
TVP. 
 
Školní vzdělávací program MŠ Kameňáček je otevřeným dokumentem, umožňuje další rozvoj školy 
a bude příležitostně doplňován o nové skutečnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6  HAVLÍNOVÁ, M. a kol. Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Praha: Portál, 2000. s. 159 
7 SMOLÍKOVÁ, K. Obecné předpisy, týkající se VHŠ.  http://www.rvp.cz/clanek,/36/999 
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