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DIANE  LOOSMANSOVÁ 

***************************** 

  

 „Kdybych měla své děti vychovat znovu, 

 vybudovala bych pro něj nejdřív sebeúctu a pak teprve dům. 

 Prstem bych víc malovala a míň hrozila. 

 Méně bych ho opravovala a víc si s ním vykládala. 

 Nestarala bych se tak o učení, ale prostě bych se starala. 

 Chodila bych víc na procházku a pouštěla víc draků  

 na provázku. 

 Přestala bych si hrát na vážnou, ale vážně bych si hrála. 

 Proběhla bych víc polí a viděla víc hvězd. 

 Víc bych ho objímala a míň s ním „válčila“! 

 Viděla bych v žaludu častěji dub. 

 Nebyla bych přísná, ale přístupná. 

 Neučila bych ho lásce k síle, ale naučila bych ho síle lásky.“ 

  

 Nikdy nebudeme moci vychovávat své děti znovu.  

 Máme jen jedinou možnou příležitost, a to - 

NEOPAKOVATELNOU !!! 
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1  Identifikační údaje o škole  

 

Školní vzdělávací program: „ U nás na vesnici.“ 

Název školy: Základní škola a mateřská škola Nýdek, příspěvková organizace 

Adresa:739 96 Nýdek 293 

Ředitel školy: Mgr. Libor Svider 

Vedoucí učitelka: Halina Raszková 

Zřizovatel: Obecní úřad Nýdek 

IČO:60801701 

IZO:107622084 

Typ: Mateřská škola s celodenní péči 

Telefon:558 555 137(138), 736 626 738 

Stanovená kapacita:72 dětí 

Věk dětí:2 – 6 (7) let 

Počet tříd: 3 třídy 

Provozní doba: od 6,30 hodin do 16,00 hodin 

E-mail: msnydek@seznam.cz 

Webové stránky: www.msnydek.cz 

Využití zařízení pro jiné aktivity: v současné době nikoli 

 

 

 

mailto:msnydek@seznam.cz
http://www.msnydek.cz/
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2  Obecná charakteristika mateřské školy  

 

Mateřská škola se nachází v katastru obce Nýdek. Je sloučena pod jedno 

ředitelství se Základní školou. Okolí školy je v blízkosti silnice, ale v podstatě je 

škola obklopena přírodou a lesy. 

Od června 2007 budovu základní školy obklopuje krásná školní zahrada 

s dřevěnými zahradními prvky – domečkem na hračky, vláčkem, hracím 

domečkem, houpacími koníky, dřevěným mostem, houpačkami, pískovištěm i 

kreslící tabulí. K pobytu venku využíváme i pěkného okolí školy.  Provoz školy 

probíhá ve třech třídách, v nichž jsou děti rozděleny dle věku. V rámci 

organizace školy dochází k pravidelnému spojování tříd a tedy i k vytváření 

heterogenních skupin v ranních a odpoledních hodinách i během pobytu na školní 

zahradě. Vybavení tříd je na dobré úrovni a je postupně podle finančních 

prostředků doplňováno. Třídy, šatny a školní chodby zdobí výtvarné práce dětí. 

Mateřská škola má dostatek hraček, knih a didaktických pomůcek, klademe důraz 

na hračky, které nutí děti k přemýšlení a aktivní hře. Všechny hračky jsou dětem 

velmi dobře přístupné, takže si je děti mohou snadno sami nejen brát, ale i 

ukládat. Všechny místnosti mateřské školy jsou velmi dobře větratelné a 

prosvětlené. 

Neustálým zlepšováním prostředí mateřské školy se dlouhodobě snažíme 

vytvářet prostředí, ve kterém se všichni zúčastnění – děti, rodiče i zaměstnanci 

budou cítit co nejlépe. 
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3  Podmínky vzdělávání  

 

3.1. Věcné podmínky    

Mateřská škola je trojtřídní. Má přijatých 59 dětí k pravidelné docházce, ale 

v případě přítomných všech dětí denně nemá dostatečně velké prostory 

k nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem dětí, avšak pedagogické 

pracovnice organizují činnosti dětí ve skupinách a v různých částech třídy i 

herny. 

 

Mateřská škola nemá všechny prostory na stejném poschodí. Děti se zde 

nemohou pohybovat bez dozoru učitelek, to platí zejména při skupinovém přesunu 

do jídelny a tělocvičny. Zde je potřeba dbát na bezpečnostní předpisy na školním 

schodišti. 

 

Ve třídách prostorové uspořádání vyhovuje nejrůznějším skupinovým i 

individuálním činnostem dětí, pouze při cvičení a pohybových aktivitách je 

potřeba dbát na bezpečnost dětí. Je zde dostatečné množství plastových 

kontejnerů a polic, v nichž jsou umístěny pomůcky pro pracovní a výtvarné 

činnosti a stavebnice. 

 

Třída je rozdělena na dětské koutky, nábytek je přizpůsobený tak, aby dětem 

umožňoval samostatnou volbu hraček, které jsou dobře viditelné, děti znají 

jejich uložení a pravidla pro využívání. Součástí jedné třídy je také klavír. Zde 

probíhají jak volné hry dětí, tak i řízené činnosti, komunitní kruh a tělesná 

cvičení dětí. Tělocvičné nářadí není v herně trvale umístěno, je podle potřeby 

donášeno ze sborovny a třídy Berušek. Tělocvičné nářadí a náčiní je doplňováno, 
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není však v dostatečném množství. Děti z oddělení Motýlků a Berušek docházejí 

jednou týdně do tělocvičny ZŠ. 

 

Dětský nábytek (stolečky, židličky), byly v letech 2009-2011 postupně 

obměňovány, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné, 

odpovídají věku dětí a jejich antropometrickým požadavkům. V roce 2017, 2019 a 

2021 proběhla rekonstrukce všech tříd včetně malování a nového nábytku, taktéž 

byla vymalovaná chodba. Taktéž došlo v roce 2021 k rekonstrukci jedné části 

umývárny a toalet, čímž se zvýšil počet umyvadel a pisoárů. 

 

Vybavení pro odpočinek dětí se nachází ve třídě i na chodbě, lůžka odpovídají 

počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné. 

 

V šatně má každé dítě k dispozici své vlastní místo opatřené značkou. Zdi 

šatny jsou využívány pro výstavy prací a výrobků dětí, nástěnky v šatně jsou 

jedním z informačních zdrojů pro rodiče. 

 

V prostorách chodby je zřízena kuchyňka, která slouží k přípravě dopoledních 

a odpoledních svačin. Tento prostor je také vybaven dětskými stolečky, kde je 

dětem podávána dopolední svačina. 

 

Vedle školní přístavby je školní zahrada, která je vhodná pro naplňování cílů 

RVP a naším cílem je její maximální využití ve prospěch rozvoje klíčových 

kompetencí dětí. Tyto prostory jsou vybavené domečkem na hračky, vláčkem, 

hracím domečkem, houpacími koníky, dřevěným mostem, houpačkami, pískovištěm 

i kreslící tabulí, tak aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity. 

Podmínky pro pohybové aktivity ve třídách a vnitřních prostorách MŠ jsou 

nedostatečné a proto využíváme zahrady. 
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Záměry:  

 Dle plánu školy postupná výměna nábytku - šatní skříňky a podlahová   

             krytina v šatně.  

 Výměna radiátorů 

           Dovybavení sportovního náčiní. 

 

3.2. Životospráva 

Příprava stravy probíhá v kuchyni základní školy. Děti MŠ docházejí na oběd 

do jídelny ZŠ, dopolední i odpolední svačina je dětem podávána v MŠ. Zatím se 

výdej stravy dětem řídí potřebami základní školy (přestávky na oběd). 

 

Doba výdeje oběda je od 11,15 do 12,15 hodin. Časový odstup mezi 

jednotlivými jídly odpovídá hygienickým normám. 

 

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována vhodná 

skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. 

 

Děti do jídla nenutíme – děti si samy chodí přidávat do kuchyně, je na jejich 

rozhodnutí, kolik snědí. 

 

Snažíme se o to, aby děti pokrm, který hned odmítají (neznají) alespoň 

ochutnaly a vytvořily si vlastní poznání a vzápětí rozhodnutí, zdali to sní. 

 

Zpravidla každé jídlo obohacujeme dětem mixem zeleniny nebo ovoce. Opět je 

pouze na dětech co si vyberou na svůj talířek a v jakém množství. Naším cílem je 

vést a prohlubovat u dětí poznatky o zdravém stylu stravování. 
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Je zajištěn dostatečný pitný režim. Ve třídách mají děti k dispozici na 

stolečku konvici s nápoji. Dle vlastní potřeby se samy obsluhují (uč. pouze 

připomíná). Každé dítě má svůj vlastní hrníček. 

 

O přípravu nápojů dětem se starají pracovnice školní kuchyně, donášku 

zajišťuje školnice MŠ. Umývání nádobí zajišťuje školnice MŠ denně v myčce.  

 

Je zajištěn pravidelný rytmus a řád, který je však dostatečně flexibilní, aby 

umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální 

situaci, (aby bylo možné reagovat na neplánované události v životě MŠ). 

 

Děti mají dostatek volného prostoru na zahradě, pouze ve třídách je volný 

prostor omezen. 

 

V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku, 

odpočinku jednotlivých dětí. 

 

Děti mají zajištěn odpočinek na třech odděleních. Odpočinek na lůžku 

považujeme za potřebný k regeneraci sil, zejména u mladších dětí. Dětem s malou 

potřebou spánku jsou nabídnuty zájmové činnosti. Respektují pravidla 

ohleduplnosti, být potichu, nerušit spící děti. Ukládání lehátek probíhá do k tomu 

účelu pořízených skříní a pojízdných vozíků. Lůžkoviny i pyžama zůstávají na 

lehátkách. Skříně jsou konstruovány tak, aby došlo ke každodennímu provětrávání 

lůžkovin i pyžam. Ložní prádlo je vyměňováno vždy 1x za 3 týdny. 

 

Záměry:  

 Naučit děti zdravému stravování, které je součástí zdravého životního 

            stylu. 
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  Samostatnost při stolování jako důležitý předpoklad vstupu do ZŠ.  

 Poskytovat dětem dostatek prostoru pro pohyb a pobyt venku. 

 

3.3  Psychosociální podmínky 

Všichni zaměstnanci školy vytvářejí dětem takové prostředí, aby se zde cítily 

spokojeně, jistě a bezpečně. 

 

Všichni zaměstnanci se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a 

poskytují dětem přirozený vzor. 

 

     Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné 

povinnosti. Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován. 

 

     Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících 

z řádu chování a norem, které jsou ve škole stanoveny. 

 

     Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí 

dítěte při všech činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s 

dítětem, která mu je příjemná, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a 

spolupráce. 

 

     V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, 

vzájemnou pomoc a podporu. 

 

     Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve 

třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. 
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     Pedagogové se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy 

ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany). 

 

     Cílem v této oblasti je zdokonalování se v sebehodnocení dětí, ale i 

sebehodnocení zaměstnanců.  

 

     Podporujeme děti v samostatných pokusech, klademe důraz na dostatečnou 

pochvalu a pozitivní hodnocení. Vztahům ve třídě věnujeme dostatečnou 

pozornost. Tyto interpersonální vztahy nenásilně ovlivňujeme prosociálním 

směrem (důraz kladen na prevenci šikany a jiných sociálně-patologických jevů u 

dětí). Děti se podílí na vytváření jasných pravidel chování ve skupině tak, aby se 

ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde se všichni cítí spokojeni. 

 

Základní pravidla:  

  neubližujeme si – hádky a šarvátky neřešíme rukama, strkáním či  

              rvačkou, ale přátelskou domluvou;  

  tvoříme, kreslíme, stavíme – neničíme úmyslně kamarádovi hru ani práci,  

             vážíme si všeho, co druhý vytvoří; 

   společně prožíváme radost a umíme naslouchat druhým; 

   pomáháme si – pokud sami na něco nestačíme, požádáme o pomoc  

              kamaráda nebo paní učitelku, učíme se samostatnosti a vzájemné  

              pomoci; 

   podle přání, potřeb třídy a návrhů dětí se mohou pravidla doplňovat.  

 

Společné rituály:  

  Ranní přivítání s učitelkou – kontakt a sdělení prvních informací a  

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

              den.  

  Oslavy narozenin – narozeninová píseň.  

  Přijetí nových dětí, loučení s odcházejícími, řešení problémů, potřeb  

              podělit se o radost, každá třída si vytváří své vlastní rituály.  

  Komunitní kruh – sdílení prožitků, naslouchání, dodržování pravidel. 

 

3.4 Organizace a provoz školy  

Provoz v mateřské škole je od 6.30 hodin do 16.0 hodin. Z důvodu 

bezpečnosti se MŠ v 8.15 hodin uzamyká. Rodiče mohou přivádět děti do MŠ 

podle svých potřeb v průběhu dne, avšak o pozdějších příchodech předem 

informují učitelku. Vyzvedávání dětí po obědě je doporučováno od 12.00 hodin do 

12.30 hodin a vyzvedávání po odpočinku od 14.30 hodin do 16.00 hodin. Při vstupu 

dítěte do MŠ je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. Učitelé 

se plně věnují vzdělávání dětí.  

 

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální a 

aktuální potřeby dětí. Poměr spontánních a řízených aktivit je v denním programu 

vyvážený. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k 

vlastní aktivitě a experimentování. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, 

skupinové i frontální činnosti. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. 

Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí. 

 

Počty dětí ve třídách jsou dodržovány. Ranní scházení do 7.30 hodin 

probíhá pouze v jedné třídě, poté dětí odcházejí do svých kmenových tříd. Ke 

spojování tříd dochází z provozních důvodů na dobu nezbytně nutnou.  
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Rozpis přímé pedagogické činnosti učitelek je přizpůsoben tak, aby bylo 

možné jejich co největší souběžné působení v rámci třídy v organizačně 

náročnějších částech dne. Ve třídě Berušek a Motýlků je zajištěno překrývání 

učitelek v rozsahu tří hodin denně. V tuto dobu ‒ od 9.30 hodin do 12.30 hodin, 

vykonávají tyto činnosti: řízená činnost, příprava dětí na pobyt venku, pobyt 

venku, příprava na oběd, oběd, hygiena, příprava na odpolední odpočinek. 

Vzhledem ke snížené přímé pedagogické činnosti vedoucí učitelky MŠ ve třídě 

Berušek dochází k nepravidelnému překrývání v průměrném rozsahu 1 hodiny 

denně. 

 

Harmonogram dne: 

6:30 – 8:15 scházení dětí, volné hry a činnosti (případně didakticky cílené 

                    činnosti = záměrné i spontánní učení ve skupinách i individuálně), 

                    logopedické chvilky 

8:15 – 8:45 řízené činnosti učitelkou 

8:45 – 9:15 hygiena, svačina 

9:15 – 10:15 řízené činnosti a aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na   

                    jejich citový, rozumový a tělesný rozvoj, prováděné podle školního  

                    vzdělávacího programu 

10:15–11:45 pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity 

                    zaměřené na vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a tělesný 

                    rozvoj podle školního vzdělávacího programu s důrazem na pohybové 

                    aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a s okolním 

                    světem (v případě nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a  

                     aktivity zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí ve třídách mateřské  

                     školy)  

11:45–12:15 oběd a osobní hygiena dětí  

12:15–12:30 hygiena, rozcházení dětí 
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12:30–14:30 spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí 

14:30–15:00 odpolední svačina 

15:00–16:00 volné činnosti a aktivity dětí řízené učiteli zaměřené  

                    především  na  hry,   činnosti a  pohybové  aktivity dětí, 

 

3.5 Řízení mateřské školy  

Všechny pracovnice jsou seznámeny se svými povinnostmi i pravomocemi. 

Dle potřeby jsou proškolovány v oblasti BOZP a PO. Práva a povinnosti pracovníků 

jsou dány ZP, školským zákonem, vyhláškou o mateřské škole, pracovním řádem, 

organizačním řádem a dalšími obecně závaznými právními předpisy.  

 

 Vedoucí učitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje 

spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává dostatek pravomoci a 

respektuje názor zaměstnanců. Podporuje a motivuje ke spoluúčasti všech 

zaměstnanců na rozhodování o zásadních otázkách školního vzdělávacího 

programu. Pedagogický sbor pracuje jako kolektiv, ke spolupráci vyzývá rovněž 

rodiče. Vedoucí učitelka mateřské školy na základě kontrolní činnosti hodnotí 

práci podřízených rozumně a spravedlivě, vhodně je motivuje a podporuje ke 

spolupráci.  

 

Na vypracování školního vzdělávacího programu, třídního vzdělávacího 

programu a týdenních plánů spolupracují všichni pedagogové.  

 

Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ, jsou 

smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány cíle další práce. 

 

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, dalšími orgány státní správy 

a se základní školou, popřípadě i jinými organizacemi v místě mateřské školy a s 
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odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a 

vzdělávacích problémů dětí – PPP, SPC, pediatr, odborný lékař. 

 

Prostředky realizace:  

 Elektronická pošta – situace vyžadující zpětnou vazbu.  

 Telefonické hovory – řešení aktuálních situací.  

 Osobní kontakt – krátké informační porady vedoucí učitelky, ředitele ZŠ    

    a vedoucí ŠJ, operativně dle situace.  

 Realizace pedagogických rad a provozních porad.  

 

Záměry: 

  Vést všechny pracovnice k uvědomění si skutečnosti, že o tom, jak se  

   bude dítě v mateřské škole cítit, rozhodují interpersonální vztahy všech,   

   kteří se na jeho vzdělání podílejí. 

 

3.6 Personální a pedagogické zajištění  

Pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených a společně 

vytvořených pravidel. Odbornou úroveň si pedagogičtí pracovníci zvyšují studiem, 

čtením odborných knih a časopisů. Zúčastňují se seminářů, přednášek a jiných 

vzdělávacích akcí. Sledují nabídky didaktických pomůcek. Na pedagogických 

radách hodnotí výchovně vzdělávací práci a předávají si zkušenosti a nápady. 

Vedoucí učitelka vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání.  

Služby učitelů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech 

činnostech zajištěna optimální péče o děti.   

 

Je podle možností a podmínek školy zajištěno překrývání přímé 

pedagogické činnosti učitelů ve třídě, optimálně alespoň v rozsahu dvou a půl 

hodiny. 
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Kolektiv doplňují: 1 školnice a 1 uklízečka, které zajišťují úklid exteriéru i 

interiéru. Dané zaměstnankyně splňují požadavky vzdělání odpovídající jejich 

profesím.  

 

Specializované služby, jako logopedie, rehabilitace, či jiná péče o děti se 

speciálními vzdělávacími potřebami, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými 

odborníky.  

 

Záměry:  

  Navázat spolupráci s RANNOU PÉČI Český Těšín 

 Navázat spolupráci s poradnou SLUNÍČKO Třinec 

 

3.7 Spolupráce mezi rodinou a mateřskou školou  

V našem programu je kladen důraz na spolupráci s rodiči, která funguje na 

základě partnerství. Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ. Rodiče nových 

dětí jsou zváni do MŠ na „Den otevřených dveří“, spojeným se zápisem do MŠ.  

Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho 

individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném 

postupu při jeho výchově a vzdělávání. Mateřská škola podporuje rodinnou 

výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě. Zaměstnanci školy chrání soukromí 

rodiny a zachovávají diskrétnost v oblasti svěřených privátních informací. 

Jednají s rodiči ohleduplně, taktně a s vědomím, že pracují s důvěrnými 

informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti 

a poskytování nevyžádaných rad. 

 

 Všem rodičům nabízíme spolupráci na rovnocenné úrovni, jejímž smyslem 

je rovněž společné řešení vzniklých potíží a problémů. Dáváme rodičům možnost 
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podílet se na plánování výchovné činnosti školy. Každý může přicházet s vlastními 

nápady i iniciativou.  

Plánujeme a organizujeme společné akce pro rodiče a děti. Mezi takové 

akce patří: 

  Informativní schůzka s rodiči – začátkem školního roku a případně dle  

              potřeby.  

 „Den otevřených dveří“ se zápisem do MŠ.  

 „Maminko tatínku, pojď se mnou tvořit“ – témata dle aktuálního nápadu.  

 

Záměry: 

  Hledat nové formy spolupráce s rodinou.  

 Zajistit dostatečnou informovanost o dění v MŠ. 

 

3.8 Spolupráce s institucemi 

 

Spolupráce s rodinou 

 aktivní účast rodičů při odstraňování vad výslovnosti u dětí 

 pořádat besedy s rodiči 

Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou 

 dle potřeby vyšetření laterality a školní zralosti 

 z výsledků vyšetření vycházet při tvorbě individuálních plánů pro děti 

s odloženou školní docházkou 

 přednáška psychologa pro rodiče 

Spolupráce se základní školou 

 návštěva 1. třídy před zápisem 

 individuální spolupráce s učitelkou 1. třídy 

 výpomoc žáků 9. třídy v mateřské škole při radovánkách 
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 divadelní představení žáků základní školy pro děti v MŠ 

 beseda rodičů budoucích prvňáčků s učitelkou 1. třídy 

Spolupráce se sdružením rodičů 

 organizace mimoškolních akcí 

 finanční výpomoc 

Spolupráce s DDM 

 akce pro děti - pěvecká soutěž Slavíček, keramické dopoledne, zimní 

olympijské hry, Den země, Den dětí,  

Spolupráce s českou a polskou MŠ Bystřice  

 předávání si poznatků a zkušeností mezi učitelkami 

Spolupráce s organizací MALINA SKI SCHOOL 

 lyžařský kurz 

 putování s indiány 

Spolupráce s penzionem DŮSTOJNOST 

 vystoupení pro seniory 

Spolupráce s nýdeckým zpravodajem 

 pravidelné sloupky o dění v MŠ 

Spolupráce s horskou službou 

 besedy s různou tematikou (lavinové nebezpečí atd.) 

Městská knihovna  

 navštěvujeme s dětmi knihovnu - besedy pro děti k aktuálnímu tématu dle 

IB  

  půjčování knih 

Plavecká škola 

 organizace a realizace plaveckého výcviku 

Policie ČR 

 exkurze na Policii ČR  



19 
 

 ukázky práce policistů, psovodů 

Muzeum města Třince 

 účastníme se výstav dle nabídky 
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 4 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

4.1 Děti se speciálními vzdělávacími potřebami a podpůrná  

     opatření 

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí dítě, které k 

naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na 

rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. 

Podpůrná opatření realizuje škola. Podpůrná opatření se podle organizační, 

pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření 

prvního stupně uplatňuje škola i bez doporučení ŠPZ na základě plánu 

pedagogické podpory (PLPP). Slouží ke kompenzaci mírných obtíží ve vzdělávání 

dítěte. Úpravy navrhují pedagogové ve spolupráci se zákonným zástupcem dítěte. 

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením 

školského poradenského zařízení (PPP, SPC). Začlenění podpůrných opatření do 

jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 

 

Podpůrná opatření jsou poskytována v těchto oblastech:  

 organizace výchovy a vzdělávání; 

 modifikace vyučovacích metod a forem;  

 pomůcek a úpravy obsahu vzdělávání;  

 sociální a zdravotní podpory; 

 práce s třídním kolektivem (vztahová diagnostika, podpora sociálního  

             klimatu, preventivní programy);  

 úpravy prostředí;  

 personální podpory (školní asistent ‒ zajištění z projektu Šablony pro  

             MŠ) 
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4.2 Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními ve 

škole  
 

Ředitel školy pověřuje vedoucí učitelku mateřské školy, která je zodpovědná 

za spolupráci se ŠPZ v souvislosti s doporučením podpůrných opatření žákovi se 

SVP (vyhláška č. 27/2016 Sb., ust. § 11, odst. 1). Plán pedagogické podpory 

(PLPP) zpracovává škola od prvního stupně podpůrných opatření, a to na základě 

potřeb úprav ve vzdělávání nebo zapojení do kolektivu. S PLPP jsou seznámeni 

zákonní zástupci dítěte a všichni pedagogové. Obsahuje popis obtíží dítěte, 

stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. V PLPP škola 

vyhodnocuje naplňování cílů nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování 

podpůrných opatření.   

Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro dítě od druhého 

stupně podpůrných opatření, a to na základě doporučení školského poradenského 

zařízení (ŠPZ) a žádosti zákonného zástupce dítěte. IVP je závazným 

dokumentem pro zjištění SVP dítěte a vychází ze školního vzdělávacího 

programu. IVP  je součástí dokumentace dítěte ve školní matrice. ŠPZ ve 

spolupráci se školou sleduje a nejméně 1x ročně vyhodnocuje naplňování IVP 

(vyhláška č. 27/2016 Sb., ust. § 4, odst. 2).    

 

4.3 Zabezpečení vzdělávání dětí nadaných a dětí mimořádně 

nadaných  
 

Nadaným dítětem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje 

ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových 

schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.   

Za mimořádně nadané dítě se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., 

považuje dítě, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké 

tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových 
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schopností. Škola využívá pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných 

opatření podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až 

čtvrtého stupně podpory. Podpůrná opatření budou vždy zpracována za využití 

Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.   

Specifikace provádění a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně 

nadaných dětí zahrnuje následující:  

• předčasný nástup dítěte ke školní docházce  

• obohacování výchovně vzdělávacího procesu  

Chování dítěte nám naznačuje, že je nadané, když: 

  má široký slovník, vyjadřuje se jasně a plynule, 

  chce znát, jak věci fungují, 

  snadno se začne nudit, 

  je velice zvědavé, 

  když dostane příležitost, má sklony k ovládnutí druhých, 

  má smysl pro humor,  

  má dobrou fyzickou koordinaci těla,  

 je impulzivní – dříve jedná, než myslí, 

  má rádo věci pro dospělé a chce být se staršími lidmi. 
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5  Vzdělávání dětí od dvou do tří let  

 

Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku. Je však 

nezbytné uvědomovat si specifika, související s dosahovanou úrovní ve všech 

oblastech vývoje dítěte. Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, 

experimentuje, objevuje. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se, bývá 

silně egocentrické. Neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností a 

situacemi, které ho naplňují. V pohybových aktivitách je méně obratné. Rozdíly v 

jednotlivých oblastech vývoje dětí tohoto věku jsou velmi výrazné. 

 Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním 

prožitkem a především hrou.  Často vyžadují opakování činností, potřebují 

pravidelné rituály, zpravidla udrží pozornost jen velmi krátkou dobu. Podmínkou 

úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním 

nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním co 

největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity.  

5.1 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let  
 

Předškolní období je zásadní pro utváření celoživotních návyků, respektování 

pravidel a norem. Dítě ve věku od dvou do tří let má některé potřeby jiné nebo 

intenzivnější než děti starší. Potřebuje stálý pravidelný denní režim, dostatek 

emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a 

činnosti, více individuální péče a srozumitelná pravidla.  

Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let:  

 dostatečné množství podnětných a bezpečných hraček a pomůcek 

vhodných pro dvouleté děti,  
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 ve věkově heterogenní třídě jsou pro zajištění bezpečnosti jiným způsobem 

znepřístupněny bezpečnost ohrožující předměty. Ve třídě jsou nastavena dětem 

srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek,  

 prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný 

pohyb a hru dětí, 

  šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní 

oblečení  

 je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí,  

 mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho 

individuálními potřebami,  

 vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, 

podle potřeb a volby dětí, 

  učitelky uplatňují k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně 

přijímají. 
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6  Organizace vzdělávání  

 

Do mateřské školy jsou přijímány děti od 3 do 6 let, dále děti s odkladem 

školní docházky. Přednostně jsou přijímány děti věkově patřící do skupiny dětí, 

které navštěvují mateřskou školu poslední rok před vstupem do základní školy a 

děti s místem trvalého pobytu v Nýdku a přilehlých obcích.  

 

V květnu se koná zápis do MŠ po předchozím projednání se zřizovatelem a 

zveřejnění formou plakátů. Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví vedoucí 

učitelka MŠ a ředitel ZŠ po dohodě se zákonným zástupcem dítěte dny docházky 

a délku pobytu v těchto dnech. Děti si v den zápisu mohou prohlédnout se svými 

rodiči prostory školy, pohrát si a seznámit se s učitelkami.  

Při nástupu do MŠ klademe velký důraz na adaptaci dítěte v novém 

prostředí a vytváříme podmínky k citlivému začlenění se do dětského kolektivu. 

Adaptační doba je individuální podle potřeb dítěte i uvážení rodičů.  

Mateřská škola má tři třídy. V první třídě se vzdělávají děti 3 – 3,5 leté. 

Ve druhé třídě jsou děti 3 – 4,5 leté, ve třetí třídě jsou děti, které v příslušném 

školním roce dovrší 5 let věku a starší.   

Každá třída má zpracovaný svůj Třídní program. Při jeho tvorbě učitelky 

vycházejí z cílů Školního vzdělávacího programu a z dobré znalosti dětí, 

podmínek třídy a mateřské školy.  

Souběžné působení dvou učitelů ve třídě je zajištěn během tělesné 

výchovy, výtvarné výchovy, pobytu venku, oběda a ukládání k odpočinku. 

Vzdělávání dětí je u nás založeno na práci s vhodnými, dětem blízkými a jim 

srozumitelnými tematickými celky, na integrovaném vzdělání hrou a činnostmi 

dětí. Dostatečně využíváme běžných životních situací a nahodile vzniklých 
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okolností. Používáme metody a formy, které odpovídají potřebám i možnostem 

konkrétní skupiny dětí. 

V první třídě paní učitelky převážně vytvářejí u dětí základní hygienické, 

společenské a pracovní návyky, adaptuje děti na pobyt v mateřské škole a na její 

organizaci. Jednoduchými hrami, písničkami, říkankami rozvíjí základní 

komunikační dovednosti, zvýšenou pozornost věnuje správné výslovnosti dětí.   

Ve druhé třídě paní učitelky u tříletých dětí vytvářejí základní hygienické, 

společenské a pracovní návyky, adaptují děti na pobyt v mateřské škole a na její 

organizaci. Jednoduchými hrami, písničkami, říkankami rozvíjejí základní 

komunikační dovednosti, zvýšenou pozornost věnují správné výslovnosti dětí. U 

starších dětí rozvíjejí získané dovednosti a dále pracují na jejich osvojení. Dbají 

na rozvíjení komunikačních schopností u dětí, představivosti a tvořivosti, pracují 

na utváření sociálních vztahů mezi dětmi v kolektivu a celkovému pozitivnímu 

klimatu ve třídě.  

Ve třetí třídě již pracují paní učitelky cílevědomě na přípravě dětí na 

vstup do školy, činnosti jsou pravidelné, všestranné. Paní učitelky dbají na 

harmonický rozvoj dítěte, rozvíjejí jeho osobnost, dbají na komunikační a sociální 

dovednosti. Individuálně pracují s dětmi, které navštěvují mateřskou školu 

posledním rokem a připravují je na vstup do základní školy.   

Děti ze třetí třídy se jednou týdně setkávají v mateřské škole s anglickým 

jazykem a paní učitelkou Martinou Hruškovou na společných schůzkách. Hravou 

formou děti získávají první zkušenosti. Schůzek je občas přítomen pedagog 

mateřské školy. Aktivity jsou obohacením školního vzdělávacího programu a jsou 

bezplatné.  

Záměr: osvojení základů anglického jazyka formou her   
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Organizace dne ve třídách 

 

ORGANIZACE DNE – MOTÝLCI 

 

Orientační časy: 

 

Ranní scházení ve třídě MOTÝLKŮ v čase 6.30 – 8.15. Rozdělení do jednotlivých 

tříd – BERUŠKY odchází v 7.30 na svou třídu, VČELKY zůstávají do 7.45. 

 

6.30 – 8.15  scházení dětí, volné hry a činnosti (případně 

                             didakticky cílené činnosti = záměrné i spontánní 

                             učení ve skupinách i individuálně), individuální  

                             rozhovory 

8.15 –  8.45    řízené činnosti učitelkou 

8.45 –  9.15     hygiena, svačina 

9.15 –  10.15    řízené činnosti učitelkou 

10.15 – 11.45    pobyt venku 

11.45 – 12.15   hygiena, oběd,  

12.15 – 12.30    hygiena, rozcházení dětí 

12.30 – 14.30  poslech pohádky před spaním, odpočinek, nespavé  

                              aktivity (prohlížení knih, časopisů, kreslení, skládání  

                              puzzle…) 

14.30  – 15.00   hygiena, odpolední svačina 

15.00 – 16.00   odpolední zájmové činnosti, volné hry, didakticky 

                             cílené činnosti, individuální práce s dítětem,  

                             rozcházení dětí 
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ORGANIZACE DNE – BERUŠKY 

 

Orientační časy: 

 

Ranní scházení ve třídě BERUŠEK v čase 7.30 – 8.15. 

  

7.30 – 8.15          scházení dětí, volné hry a činnosti (případně  

                            didakticky cílené činnosti = záměrné i spontánní  

                            učení ve skupinách i individuálně), individuální  

                            rozhovory 

8.15 –  8.45           hygiena, svačina 

8.45 –  9.45          řízené činnosti učitelkou 

9.45 –  11.15          pobyt venku 

11.15 – 11.45          hygiena, oběd 

11.45 – 12.15         hygiena, rozcházení dětí  

12.15–14.15  poslech pohádky před spaním, odpočinek, nespavé  

                            aktivity (prohlížení knih, časopisů, kreslení, skládání  

                            puzzle…) 

14.15  – 14.45       hygiena, odpolední svačina 

14.45–16.00  odpolední zájmové činnosti, volné hry, didakticky  

                            cílené činnosti, individuální práce s dítětem,  

                            rozcházení dětí 

 

V odpoledních hodinách v lichých týdnech přesuny dětí (práce vedoucí učitelky 

v kanceláři) – BERUŠKY odchází v 15.30 na MOTÝLKY. 
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ORGANIZACE DNE – VČELKY 

 

Orientační časy: 

 

Ranní scházení ve třídě VČELEK v čase 7.45 – 8.15 

 

7.45 – 8.15     scházení dětí, volné hry a činnosti (případně  

                             didakticky cílené činnosti = záměrné i spontánní  

                             učení ve skupinách i individuálně), individuální  

                             rozhovory 

8.15 –  8.45    hygiena, svačina 

8.45 –  9.45    řízené činnosti učitelkou 

9.45 –  11.15    pobyt venku 

11.15 – 11.45    hygiena, oběd 

11.45 – 12.15   hygiena, rozcházení dětí  

12.15 – 14.15   poslech pohádky před spaním, odpočinek, nespavé  

                             aktivity (prohlížení knih, časopisů, kreslení,  

                             puzzle…) 

14.15  – 14.45  hygiena, odpolední svačina ve třídě MOTÝLKŮ 

14.45 – 16.00  odpolední zájmové činnosti, volné hry, didakticky 

                             cílené činnosti, individuální práce s dítětem,  

                             rozcházení dětí ve třídě MOTÝLKŮ 
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  7  Charakteristika školního vzdělávacího programu 

 

 

 
Školní vzdělávací program s názvem „U nás na vesnici“ vychází a je 

v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. 

ŠVP je založen na přirozeném a stále se opakujícím rytmickém střídání 

ročních období a s tím souvisejících lidových tradic a zvyků. Je vypracován jako 

schematický a umožňuje pedagogům uskutečňovat své vlastní nápady a čerpat i 

ze zkušeností dětí, které na vsi vyrůstají a mají blíž k přírodě, zvířatům, lidovým 

tradicím a zvyklostem. 

Naším cílem je v dětech vytvořit představu o nerozlučném sepjetí člověka 

s přírodou a společností. 
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     Vychází z podmínek obce Nýdek a využívá všech přírodních i kulturních 

zajímavostí, které tato lokalita skýtá. Profilujeme se jako vesnická mateřská 

škola respektující přirozený způsob života na vesnici a jeho tradice. Nabídka 

činností je velmi pestrá. Děti si mohou vyzkoušet samy mnoho zajímavých 

činností. Snažíme se dětem přiblížit život lidí ve všech jeho podobách a vytvářet 

situace, které děti mají možnost samy řešit a projevit se. Je pro nás velmi 

důležité prožitkové učení a proto dětem poskytujeme mnoho podnětů.  

Celoroční témata vystihují hlavní záměry vzdělávací práce mateřské školy. 

Dále je učitelky rozpracovávají do dílčích projektů. Nezbytnou součástí práce s 

projektem je tvořivá improvizace, pružné a citlivé reagování na okamžitou 

situaci.  

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které 

se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou. Je nutné vyvažovat spontánní i 

řízené aktivity v poměru, který odpovídá potřebám a možnostem dětí. Hlavní 

náplní naší výchovné činnosti je využívání metody prožitkového učení dětí. V 

mateřské škole vytváříme pro všechny zúčastněné prostředí duševní pohody, 

nesmí být prostor pro strach a stres. Zvláštní pozornost je třeba věnovat 

rozvoji individuálních schopností každého dítěte. Šanci musí dostat všechny děti 

– nadané, ze sociálně znevýhodněného prostředí i děti se zvláštními vzdělávacími 

potřebami a děti dvou až tříleté.  

 

Učitelky používají takový styl vedení, který děti podporuje v jejich touze po 

poznání, podporuje spoluúčast a samostatné rozhodování dítěte, podporuje 

prosociální a neformální vztahy mezi dětmi. Zaměřují se svým vedením na 

prevenci šikany a jiných, společensky nežádoucích, jevů.  
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Jednotlivé oblasti vzdělávání jsou rozlišeny na základě vztahů, které si dítě 

postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i k okolnímu světu. Tyto oblasti 

prostupují našimi vzdělávacími programy, jsou vzájemně propojeny, vzájemně se 

ovlivňují a vytvářejí společně celek. O průběhu vzdělávání dětí jsou rodiče 

neustále informováni. Témata, kterými děti na jednotlivých třídách žijí, se 

odráží na celkové výzdobě šatny a vypovídají o tvořivosti dětí a jejich učitelek.  

Vzdělávací cíle a záměry  

Hlavními principy RVP‒PV je akceptovat přirozená vývojová specifika dětí 

předškolního věku a důsledně je promítat do obsahu, forem a metod vzdělávání.  

• Umožňovat rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu 

jeho individuálních možností a potřeb.   

• Zaměřovat se na vytváření základů klíčových kompetencí dosažitelných v 

etapě předškolního vzdělávání.  

• Definovat kvalitu předškolního vzdělávání z hlediska cílů vzdělávání, 

podmínek, obsahu i výsledků, které má přinášet.  

• Vytvářet prostor pro rozvoj různých programů a koncepcí, i pro 

individuální profilaci mateřské školy.  

• Umožňovat mateřské škole využívat různé formy i metody vzdělávání a 

přizpůsobovat vzdělávání konkrétní regionálním i místním podmínkám, 

možnostem a potřebám.  

• Poskytovat rámcová kritéria využitelná pro vnitřní i vnější evaluaci 

mateřské školy a poskytovaného vzdělávání.  

  

  

Rámcové cíle RVP  

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, 

psychické a sociální a vést je takovým způsobem, aby dítě na konci svého 
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předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností schopnou 

zvládat, pokud možno, aktivně a s osobním uspokojením, takové nároky života, 

které jsou na ně běžně kladeny zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně 

čekají.  

• Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání.  

• Osvojení základů hodnot, na nichž je naše společnost založena.  

• Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná 

osobnost působící na své okolí.  

Rámcové cíle RVP vyjadřují základní orientaci předškolního vzdělávání, 

stejně tak každodenní práci pedagoga.  

Klíčové kompetence   

Klíčové kompetence jsou obecně formulovány jako soubory předpokládaných 

vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot, důležitých pro osobní 

rozvoj a uplatnění každého jedince. Představují soubory činnostně zaměřených a 

prakticky využitelných výstupů, které se propojují a doplňují.  

Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto 

kompetence:  

1) Kompetence k učení  

2) Kompetence k řešení problémů   

3) Kompetence komunikativní  

4) Kompetence sociální a personální  

5) Kompetence činnostní a občanské  

Dílčí cíle v jednotlivých oblastech:  

Vyjadřují, co by měl učitel v průběhu předškolního vzdělávání sledovat a 

podporovat. Očekávané výstupy jsou dílčí výstupy vzdělávání, které je možno 
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obecně považovat v této úrovni vzdělávání za dosažitelné. Jsou formulovány tak, 

aby měly charakter způsobilostí.  

 

1) Dítě a jeho tělo - biologická  

Podporovat a rozvíjet uvědomování si svého těla a zároveň rozvíjet pohybové 

dovednosti, což vede k rozvoji psychické i fyzické zdatnosti. Osvojení si 

poznatků o svém těle, jejich smysluplné využívání a tím položení základů ke 

zdravému životnímu stylu.  

  

2) Dítě a jeho psychika - psychologická  

Podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj 

jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, emoční inteligence, 

jeho citů a vůle.  Rozvíjet tvořivost a samostatné uvažování dítěte, jeho 

vzdělávací schopnosti, sebe nahlížení, kreativitu a sebevyjádření. Stimulovat 

osvojování a rozvoj vzdělávacích dovedností dětí a povzbuzovat je k dalšímu 

rozvoji, poznání a učení.  

3) Dítě a ten druhý - interpersonální  

Podporovat utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, 

kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikací a zajišťovat podobu těchto 

vztahů.  

4) Dítě a společnost - sociálně kulturní  

Poskytnout dětem možnost k seznámení a setkání s kulturou a uměním, uvést 

děti do společnosti ostatních lidí, do života v lidské společnosti. Pomoci dětem 

osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje, přijmout základní všeobecně 

uznávané morální a etické hodnoty a podílet se na utváření společenských 

hodnot.  
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5) Dítě a svět - environmentální  

Založit u dítěte povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na 

životní prostředí (počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy 

celosvětového dosahu) a vytvořit základ pro otevřený a odpovědný postoj dítěte 

(člověka) k životnímu prostředí.  

• kompetence k učení (soustředěná pozornost, zkoumání, objevování, 

experimentování);  

• kompetence k řešení problémů (samostatné řešení problémů);  

• kompetence komunikativní (ovládání řeči, vyjadřování, sdělování prožitků, 

pocitů a nálad různými prostředky – řečí, výtvarnými a hudebními 

prostředky, dramatizací apod.);  

• kompetence sociální a personální (samostatné rozhodování o svých 

činnostech, vytvoření si vlastního názoru, uvědomění si svého jednání a 

jeho důsledků);  

• kompetence činnostní a občanské (uvědomění si smyslu pro povinnost ve 

hře, v práci i učení, vážit si práce druhých, dbát na osobní zdraví atd.).  

Cesta k našim cílům – formy a metody vzdělávací práce    

• Vzdělávání dětí maximálně přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, 

kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí.  

• Každému dítěti poskytneme pomoc a podporu v míře, kterou individuálně 

potřebuje, v kvalitě, která mu vyhovuje.  

• Veškeré aktivity se snažíme zakládat na přímých zážitcích dětí.  

• Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat.  

• Uplatňujeme aktivity spontánní i řízené a snažíme se dbát na jejich 

vyváženost.  
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• Podněcujeme radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové a získávat 

zkušenosti. Respektujeme individualitu každého dítěte.  

• Vycházíme ze znalosti aktuálního rozvoje stavu dítěte.  

• Snažíme se poskytovat takové vzory chování a postoje, které jsou vhodné 

k nápodobě a přejímání.   

• Didaktický styl vzdělávání dítěte zakládáme na principu vzdělávací 

nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte.  

• Usilujeme o vytváření takového prostředí, v němž jsou dítěti stále 

účinnějším způsobem nabízeny příležitosti k poznání, přemýšlení, chápání a 

porozumění sebe sama a okolního světa.   

• Uplatňujeme integrovaný přístup ve vzdělání.  

• Začleňujeme děti se SVP, děti nadané a mimořádně nadané a děti dvou až 

tříleté.  

Děti s odkladem školní docházky mají vytvořený individuální vzdělávací plán 

se zaměřením na posílení jejich slabších stránek.   
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   8 Vzdělávací obsah 

 

 

 

 

 

 

 

Jaro, léto, podzim, zima, 

v naší školce je vždy prima. 

Máme se tu všichni rádi, 

protože jsme kamarádi 

a co všechno umíme, 

celý rok si kreslíme. 
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Vzdělávací nabídka naší školy je uspořádána do čtyř integrovaných bloků, 

které vycházejí z ročních období, z koncepce školy, významných společenských 

událostí, zvyků a lidových tradic. Integrované bloky jsou rámcové, nastiňují cíle 

a záměry, stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky a jsou dále členěny na 

témata, ve kterých se prolínají všechny oblasti vzdělání. Konkrétní realizace 

projektu je zpracována v třídním vzdělávacím programu, který je vytvořen tak, 

aby jej učitelky mohly přizpůsobovat a obohacovat o další vlastní nápady a 

doplňkové činnosti. Integrované bloky jsou zpracovány v souladu s požadavky 

RVP a s ohledem na konkrétní podmínky naší mateřské školy.  

Integrované bloky zahrnují všechny vzdělávací oblasti RVP: dítě a jeho tělo, 

dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, dítě a společnost, dítě a svět.  

       

8.1 Integrovaný blok  

 

 

Charakteristika integrovaného bloku:  

Hlavním tématem tohoto bloku je adaptace dětí na prostředí mateřské školy.  

Děti se budou postupně seznamovat se vším, co je obklopuje při prvotním vstupu 

do nového, pro ně neznámého, prostředí. V tomto období se snažíme navodit 

radostnou atmosféru ve třídě, pomáháme dětem utvářet pěkné vzájemné vztahy, 

posilujeme prosociální chování ve skupině. Společně podnikáme výlety do přírody 

za účelem pozorováním všech znaků podzimu – opadávání listnatých stromů, 

různorodé barvy v přírodě, tvary listů, sklizeň všeho, co příroda přinesla. 

Budeme objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka, rozvíjet pracovní 

zručnost různým přírodním materiálem.  

„PODZIM“ 
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Nabídka témat: 

 

 

 

Rozvíjet pozitivní city dítěte k sobě i k okolí, uvědomovat si vlastní 

identitu a získat sebevědomí, sebedůvěru a relativní citovou samostatnost. 

Laskavým přijetím usnadnit dětem vstup do mateřské školy, rozvíjet schopnost 

žít ve společenství ostatních, přizpůsobit se, spolupracovat.  

 

 

 

 

Rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro navazování vztahů 

dítěte k druhým lidem, posilovat prosociální chování v herní dětské 

skupině. Rozvíjet posilování vzájemných vztahů, respektování a 

navazování nových kontaktů. 

 

 

 

Kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání motivované podzimní 

přírodou a jejími barvami a plody. Využívat rozmanitosti přírodnin, rozvíjet 

tvořivé myšlení a sebevyjádření. 

Malíř podzim 

Dva jsou víc než jeden 

Dobrý den školko 
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Upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytostem, rozvíjet 

schopnost vážit si života ve všech formách. Chránit bezpečí své i druhých.  

Seznámíme se s tím, jak funguje naše tělo při nepohodě vlivem podzimního  

počasí a způsoby, jak si své zdraví chránit. Seznámíme se s časovými           

pojmy a vyzkoušíme si některé jednoduché pracovní činnosti. Budeme si všímat 

rozličných barev listí, sbírat kaštany, žaludy a vytvářet z nich s dětmi i s rodiči 

obrázky v mateřské škole i na podzimní dílničce. Sledujeme přípravy přírody na 

zimní spánek.  

 

Specifické vzdělávací cíle  

• vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého 

životního stylu;  

• uvědomění si vlastního těla;  

• rozvoj komunikativních dovedností;  

• získání relativní citové samostatnosti;  

• seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému;  

• posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem v MŠ;  

• poznávání pravidel společenského soužití;  

• rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí;  

• seznamovat se s prostředím, ve kterém dítě žije;  

• osvojovat si postupně elementární poznatky o životě.  

Když padá listí 
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• osvojení si věku přiměřených praktických dovedností;  

• rozvoj pohybových dovedností;  

• rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě;  

• posilování radosti z objevování;  

• posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem v rodině;  

• rozvoj sociální citlivosti, tolerance, přizpůsobivosti;  

• vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách;  

• seznamování se se světem lidí;  

• rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho 

změnám; 

• vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s přírodou.  

• osvojení poznatků o pohybových činnostech;  

• zdokonalování v oblasti hrubé a jemné motoriky;  

• rozvoj smyslového vnímání;  

• rozvoj schopnosti sebeovládání;  

• rozvoj řečových schopností;  

• rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem;  

• přizpůsobovat se společenskému prostředí a zvládat jeho změny;  

• vytvoření základních aktivních postojů ke světu;  

• pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit  

a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit;  

• vytváření pozitivního vztahu k prostředí, ve kterém dítě žije.  
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Očekávané kompetence  

• zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a 

zdravotně preventivní návyky;  

• navazovat kontakty s dospělým, překonat stud;  

• odloučit se na určitou dobu od rodičů, být aktivní i bez jejich podpory;  

• znát své jméno i jména svých kamarádů;  

• adaptovat se na nové prostředí a umět se v něm orientovat.  

• mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví;  

• vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů;  

• objevovat význam ovoce a zeleniny pro zdraví člověka;  

• pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno;  

• přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, vyjednávat s 

dětmi, dospělými;    

• mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka;  

• zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě, stejně tak 

jednoduché praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují.  

• zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné 

způsoby pohybu v různém prostředí;  

• ovládat koordinaci ruky a oka, rozvíjet pracovní zručnost s přírodními 

materiály;  

• záměrně se soustředit na činnost, vyvinout volní úsilí;  

• spolupracovat s ostatními, chovat se s ohledem na druhé; 

•  vnímat rozmanitost světa přírody.  
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8.2 Integrovaný blok  

 

 

Charakteristika integrovaného bloku:  

Příroda vyměnila pestrobarevný kabát za bílou pokrývku, nastává adventní 

čas a dětmi tolik očekávané vánoční svátky spojené s rozsvíceným stromečkem, 

spoustou dárků a rodinné pohody. V tomto období se snažíme děti zapojit do 

společných slavností, probouzet jejich zájem o základní kulturně společenské 

postoje. Poznáváme kouzlo pohádek, seznamujeme děti s tradicemi vánočních 

svátků. Pomáháme jim uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory 

a vyjadřovat je. Rozvíjíme kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební, 

dramatické, slovesné a literární. Učíme děti vnímat krásu přírody v zimě – 

stavíme sněhuláky, bobujeme, hledáme lesní zvířátka podle stop, krmíme ptáky, 

seznamujeme se s různými zimními sporty ‒ to vše nám nabízí zimní příroda. 

Vytváříme zdravé životní návyky a postoje, ověřujeme  si poznatky o těle a jeho 

zdraví, o pohybových činnostech, přispíváme k vytváření návyků zdravého 

životního stylu. V dětech podporujeme pocit radostného očekávání vstupu do     

1. třídy základní školy a zájem o učení.  

 

Nabídka témat: 

 
 

 

V adventním čase se zaměřit na lidové tradice a zvyky – advent, Barborka, 

Mikuláš, čert a andílek, vánoční přání, příjemné vánoční prostředí s vyprávěním, 

zpěv koled, přednes vánočních básní, zdobení tříd, příchod zimy.   

„ZIMA“ 

 

Předvánoční 

skotačení 
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Vytvářet s dětmi příjemnou vánoční atmosféru, rozvíjet schopnost a 

dovednost vyjádřit své pocity, dojmy a prožitky. Seznamovat se se starými 

lidovými zvyky a tradicemi. Upevňovat citové vztahy k rodině a k ostatním 

dětem.  

 

 

 
 

Vytvářet zdravé životní návyky a postoje, osvojovat si poznatky o těle a jeho 

zdraví, o pohybových činnostech. Přispívat k vytváření návyků zdravého 

životního stylu.  

 

 

 
 

 

Rozvíjet schopnost přizpůsobit se, spolupracovat a spolupodílet se na dění  

ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství. Vnímat a 

přijímat základní hodnoty uznávané v tomto společenství. Rozvíjet fyzickou i 

psychickou zdatnost, pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, 

osvojovat si poznatky o tělovýchově a sportu.  

 

 

Pohádkové Vánoce 

 

Zima u nás na vsi 

Bacilů se nebojíme 
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Specifické vzdělávací cíle  

 rozvoj výtvarných, hudebních a dramatických dovedností;  

 osvojení si věku přiměřených praktických činností;  

 zdokonalování dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky;  

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

 rozvoj paměti a pozornosti;  

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i 

neverbálních;  

 rozvoj sociální citlivosti, tolerance;  

 rozvoj společenského i estetického vkusu;  

 seznamování se světem kultury a umění;  

 vytváření povědomí o širším kulturním prostředí. 

 rozvoj psychické a fyzické zdatnosti;  

 osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví;  

 vytváření základů pro práci s informacemi;  

 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a 

psaní;  

 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci;  

 rozvoj kooperativních dovedností;  

 rozvoj základních kulturních společenských postojů, návyků a dovedností 

dítěte; 

 vytváření elementárního povědomí o širším technickém prostředí.  
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 osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví;  

 rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě;  

 vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení;  

 vytváření prosociálních postojů;  

 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní 

hodnoty uznávané v tomto společenství;   

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s lidmi a společností;  

  vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností.  

 

Očekávané kompetence  

 seznámit se s tradicemi tohoto období;  

 prožívat radost z možnosti někoho obdarovat, splnit přání druhých;  

 naučit se zpaměti krátké texty, úmyslně si je zapamatovat a vybavit;  

 předvést naučené básně a písně, umět veřejně vystupovat beze studu;  

 uvědomovat si citovou vazbu k rodinným příslušníkům a k lidem kolem nás.  

 zvládat se pohybovat ve skupině dětí, na sněhu, na ledu, zvládat překážky;  

 ovládat dechové svalstvo;  

 rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí;  

 domluvit se slovy i gesty, improvizovat;  

 poznat některá písmena a číslice, napsané své jméno;  

 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí;  

 uvědomovat si své limity, přijímat pozitivní ocenění i případný neúspěch  

 znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem;  
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 pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o 

těle a jeho vývoji;  

 přemýšlet, vést jednoduché úvahy;  

 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu;  

 rozvoj představivosti a fantazie;  

 chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože každý je jiný;  

 všímat si změn a dění v nejbližším okolí;  

 mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním a 

technickém prostředí.  

 

8.3 Integrovaný blok  

 

 

Charakteristika integrovaného bloku:  

Jarní slunce budí přírodu ze zimního spánku, začínají se zelenat pole i louky. 

Do přírody se vracejí barvy a zvuky, vše se probouzí k novému životu. V tomto 

období se snažíme v dětech upevňovat sounáležitost s živou a neživou přírodou, 

seznamovat se světem rostlin a zvířat. Pomáháme dětem objevovat rozmanitost 

světa přírody a znaky probouzející se přírody. Cílem daného bloku je rozvíjet 

všechny smysly, posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost 

dítěte, rozvíjet jeho mluvený projev. Seznamujeme děti s nebezpečím při 

setkání s cizími zvířaty. Poznáváme zvyky a tradice, strukturu rodiny, vztahy v 

rodině. Řada činností bude přenášena ven, zahrada nabídne činnosti spojené s 

„JARO“ 
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pohybem a experimentováním. Poslech zvuků v přírodě, hry na badatele a 

ochranáře, vnímání změn počasí přinese celkový environmentální rozvoj dítěte.  

Nabídka témat: 

 
  

 

      

  Umět objevovat v přírodě malé zázraky. Umět se radovat z probouzející se 

přírody, čerpat z ní sílu a energii. Uvědomovat si, že mnohé věci v přírodě 

začínají. Výchova kladného vztahu k přírodě a ekologické cítění.  

 

 

 
 

Seznamovat děti s lidovými tradicemi a starými zvyky velikonočních 

svátků. Podporovat fantazii, rozvíjet paměť a pozornost, učit se získané pocity a 

dojmy vyjádřit. 

 

 

 
Rozvíjet schopnost vážit si života ve všech formách, upevňovat citové vztahy 

ke svému okolí a k živým bytostem.  Význam domácích a hospodářských zvířat a 

jejich mláďat pro člověka. 

Jaro ťuká na 

vrátka 

Hrátky se zvířátky 

Komu se nelení, 

tomu se zelení 
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Rozvíjet sounáležitost s rodinou, pěstovat lásku k matce, umět udělat 

radost.  Rozvíjet respekt a přizpůsobovat se ve vztahu k druhému, upevňovat 

pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou.  

 

Specifické vzdělávací cíle  

• osvojení si věku přiměřených praktických dovedností;  

• posilování zvídavosti, zájmu a radosti z objevování;  

• rozvíjet kooperativní dovednosti;  

• vytváření prosociálních vztahů, rozvoj tolerance, respektu a 

přizpůsobivosti;  

• vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho 

rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách – výchova kladného vztahu k 

přírodě, ekologické cítění;  

• ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i 

dospělými. 

• rozvoj a užívání všech smyslů;  

• rozvoj fyzických, lokomočních a manipulačních schopností;  

• upevňovat výslovnost a vyjadřovací schopnosti;  

• rozvoj tvořivosti;  

• rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a cit plně prožívat;  

• vytvářet povědomí o mezilidských vztazích;  

Když všechno kvete 
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• rozvoj schopnosti empatie;  

• rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách;  

• vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, lidmi, společností, s 

planetou Zemí;  

• seznamovat se s lidovými tradicemi a starými zvyky 

• rozvoj pohybových schopností, ovládání pohybového aparátu a tělesných 

funkcí;  

• rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně 

názorného myšlení k myšlení slovně logickému;  

• rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané 

dojmy a prožitky vyjádřit;  

• rozvoj schopnosti sebeovládání;  

• osvojení  si  elementárních  poznatků,  schopností  a 

 dovedností důležitých  pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým 

lidem;  

• seznamování se světem kultury a umění;  

• osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých 

činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí 

a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy.  

 

Očekávané kompetence  

• zvládat jednoduché pracovní úkony;  

• formulovat otázky, odpovídat;  

• poznávat shodu, podobu, rozdíl;  

• vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení;  
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• řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně;  

• být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i věcem;  

• porozumět běžným projevům emocí a nálad;  

• bránit se projevům násilí jiného dítěte, odmítnout komunikaci, která je mu 

nepříjemná;  

• chovat se obezřetně při setkání s cizími lidmi, v případě potřeby umět 

požádat o pomoc, umět říci „ne“. 

• umět se orientovat v jarních zvycích a tradicích;  

• koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla;  

• správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči;  

• schopnost popsat situaci;  

• nalézat nová řešení či řešení alternativní;  

• zorganizovat hru;  

• uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky;  

• dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití doma, v 

MŠ, na veřejnosti, pochopit, že každý má svou roli, podle které je třeba 

se chovat;  

• respektovat různé formy života. 

• zachovávat správné držení těla;  

• zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité;  

• chápat základní číselné a matematické pojmy;  

• uvědomovat si svou samostatnost, umět rozhodovat o svých činnostech;  

• ve známých a opakujících situacích ovládat svoje city a přizpůsobit jim své 

chování;  

• uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého;  
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• rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a 

které je mohou poškozovat, všímat si nepořádku a škod, upozornit na ně;  

• pomáhat pečovat o okolní životní prostředí.  

 

8.4 Integrovaný blok  

 

 

Charakteristika integrovaného bloku:  

Léto – doba prázdnin, lenošení, ale i aktivního odpočinku. Děti odjíždějí do 

táborů, s rodiči na dovolenou. Je čas výletů, poznávání, sportování a plavání. V 

tomto období pomáháme dětem vytvářet si základní představu o dopravních 

prostředcích a bezpečném pohybu v silničním provozu. Seznamujeme děti s 

technickým pokrokem, rozvíjíme pocit sounáležitosti s přírodou. Pomáháme 

dětem vytvářet základní kulturní a společenské návyky, rozvíjet všechny smysly, 

samostatně se výtvarně vyjadřovat.  

Nabídka témat: 

 
 

 

 

Posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dítěte, 

vytvářet kladný vztah k místu, kde žiji, ke krajině, která nás obklopuje, 

Svět kolem nás 

„LÉTO“ 
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osvojovat si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem, s planetou Zemí. 

Vytvářet základy pro práci s informacemi.  

 

 

 

 

 

 

Poznávání techniky, hodnoty lidské práce, rozvíjení intelektu, řeči, jazyka, 

kreativity, dětské fantazie a představivosti, seznamování dětí s dopravou, 

silničním provozem. 

 

 
 

 

 

Vytváření kladného vztahu k městu, k rodné zemi a k naší planetě. Dopravní 

výchova – čím cestujeme (Dopravní akce). 

 

 

 
 

 

Většina činností je přesunuta do přírody. Na školní zahradě děti rozvíjejí 

pohybové dovednosti, otužují se. V nedalekém lese zkoumají přírodní jevy, 

poznávají vlastnosti živočichů a rostlin. Všemi činnostmi se prolíná prohlubování 

dílčích vzdělávacích cílů ze všech oblastí.  

Ten dělá to a ten 

zas tohle 

Můj domov, moje 

rodina 

Jak chutná léto 
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Ověřit si, zda si dítě osvojilo potřebné dovednosti, návyky i postoje a 

přijalo základní všeobecně uznávané společenské, morální a estetické hodnoty – 

chránit osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými.  

   

 Specifické vzdělávací cíle  

• prohlubování si věku přiměřených praktických dovedností;  

• posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dítěte;  

• vytvářet kladný vztah k místu, kde žiji, ke krajině, která nás obklopuje;  

• prohlubování komunikativních dovedností, zdokonalování mluveného 

projevu;  

• rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k 

úmyslným;  

• prohlubování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, 

v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.)  

• vytvoření základních pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj 

dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat. 

• posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti 

z objevování apod.) 

• rozvoj kooperativních dovedností 

• vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

• ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i 

dospělými 

 

Očekávané kompetence  

• zvládnout základní pohybové dovednosti, jednoduchou obsluhu a pracovní 

úkony;  
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• vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, 

zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální 

• zvládat jemnou motoriku, ovládat koordinaci ruky a oka  

• mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a 

o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc;  

• vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a 

úsudky;  

• správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

• chápat prostorové pojmy, základní časové pojmy, orientovat se v prostoru 

i rovině;  

• těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás, 

setkávání se s uměním;  

• zachytit a vyjádřit své prožitky.  

• přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, 

učit se hodnotit svoje osobní pokroky (sebehodnocení), 

• chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými osobami 

• chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, 

že osobnostní odlišnosti jsou přirozené. 
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   9 Doplňující programy, projekty a další aktivity 

 

 

Kroužek angličtiny s učitelkou ZŠ probíhá ve dvou blocích 

ráno od 8,00 do 8,45 hodin a od 8,50 do 9,35 hodin. Kroužek je veden 

podle učebnice Here´s Patch the Puppy a je provázán s nabídkou 

témat a činností vyplývajících z TVP. 

 

 

   10 Evaluační systém 

 

 

Cílem evaluace je ověřit a zlepšit kvalitu práce mateřské školy a přinést 

informace, na jejichž základě lze učinit kroky ke zlepšení pedagogické práce 

mateřské školy.  

Pedagogické pracovnice hodnotí především svou práci, zvolené metody, 

formy, prostředky s ohledem na reakci dětí ‒ zda děti zvolenými činnostmi 

zaujaly a zda pro ně byla zvolená činnost přínosem. Následně evaluuje celý 

vzdělávací proces své třídy – porovnává TVP a ŠVP vzhledem ke stanoveným 

cílům daným ŠVP.  

Dále provádí individuální hodnocení dětí vzhledem k věku dítěte a k jeho 

individuálním schopnostem – hodnotí pokroky, odhalují talent, to, v čem je dítě 

úspěšné, zjišťují, co dítěti činí problémy, v čem jsou nedostatky. Z uvedeného 

vyvodí důsledky pro svou práci s konkrétním dítětem. Individuální hodnocení 

dítěte musí vždy vycházet ze znalostí vývojového stupně dítěte a vzhledem k 



57 
 

tomuto stupni má být hodnocen pokrok dítěte.  Jedná se o důvěrné hodnocení, 

které slouží pedagogům k optimalizaci rozvoje dítěte a jako podklad pro 

informace rodičům.  

Vedoucí učitelka hodnotí svoji pedagogickou i řídící práci, hodnotí indiciální 

pokroky jednotlivých dětí, kontroluje a hodnotí práci pedagogů (zejména při 

hospitacích) a provozních zaměstnanců a evaluuje vzdělávací proces celé 

mateřské školy ve spolupráci s ostatními zaměstnanci.  

10.1 Evaluace ŠVP  

Provádějí všichni zaměstnanci dvakrát za rok – v lednu a v červnu na 

pedagogické radě.  

   Co lze zlepšit, řešit postupně podle závažnosti v dalším pololetí.   

   Zodpovídá vedoucí učitelka, spolupracují všichni zaměstnanci.   

10.2 Evaluace TVP a integrovaných bloků  

Hodnotí pedagogické pracovnice průběžně po ukončení integrovaného bloku, 

mimo to zaznamenávají evaluaci podtémat týdenních plánů.  

Dalším prostředkem evaluace výchovně vzdělávací činnosti jsou poznámky v 

třídní knize – pedagogické pracovnice zaznamenávají, co se povedlo/nepovedlo, 

na co je třeba se zaměřit, jaká byla odezva dětí, rodičů apod.  

Zodpovídají učitelky na třídě.  

10.3 Evaluace učitelky, vedoucí učitelky  

 zda TVP vycházel ze ŠVP;   

 zda plánované dílčí cíle směřovaly k naplňování kompetencí naplánovaných 

pro daný integrovaný blok;  
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 zda metody, formy a postupy pomohly dětem k naplňování dílčích 

vzdělávacích cílů;   

 vhodnost a efektivnost vzdělávacích metod, forem a postupů práce;   

 vhodnost, dostatečnost nabídky činností;   

 co bylo pro dítě přínosem k jeho dalšímu rozvoji, získané dovednosti, 

vědomosti;   

 zájem dětí;   

 využití prožitkového a situačního učení;   

 respektování individuálních a věkových zvláštností dané skupiny dětí; 

  organizace činností.   

10.4 Evaluace s dětmi  

• co se dětem líbilo a nelíbilo;   

• co se dětem povedlo a nepovedlo;   

• co se nového dozvěděly, naučily, vyzkoušely;   

• co by chtěly dělat příště – příprava dalších témat ve spolupráci s dětmi.   

10.5 Pedagogická diagnostika  
• vyhodnocení třídy jako celku v září, v lednu ‒ určit si cíle v konkrétních 

oblastech, celkové hodnocení v červnu;  

• provádět na začátku školního roku po adaptaci na nové prostředí; v lednu a 

v květnu hodnotit individuální pokroky dítěte;   

• zakládat dítěti portfolio ‒ vybrané práce z výtvarných prací a pracovních 

listů s datem vyhotovení;   

• pro děti s odkladem školní docházky je vypracován individuální vzdělávací 

plán na základě spolupráce mezi pedagogy MŠ, pracovníky PPP a zástupcem 

dítěte;  

Zodpovídají učitelky.   



59 
 

10.6 Evaluace rodiči  

 provést ve 4. čtvrtletí školního roku na jednotlivých třídách,              

využít  formulář  „Dotazník pro rodiče“  

10.7 Podmínky vzdělávání  

Věcné podmínky:   

Zhodnocení materiálních podmínek školy vzhledem k záměrům ŠVP. Týká se 

vybavení tříd, školní jídelny, zahrady, technického stavu budovy. Využívá se 

záznamů z pedagogických a provozních rad, kontrolní činnosti. Provádí všechny 

pracovnice průběžně.  

Životospráva:   

Zhodnocení poskytování plnohodnotné a vyvážené stravy. Zajišťuje 

každodenně vedoucí stravování. Zajištěn pravidelný rytmus a řád – flexibilní, 

přizpůsobení potřebám a aktuální situaci. Průběžně zajišťuje ředitel školy.  

Pobyt venku za každého počasí – mimo extrému. Dostatek volného pohybu.   

Zajišťují pedagogické pracovnice průběžně.  

Psychosociální podmínky:   

Zhodnocení psychosociálních podmínek mateřské školy vzhledem k záměrům 

ŠVP.  Týká se vzájemných vztahů ve třídě, rovnocenného postavení, volnosti a 

svobody dětí, respektování potřeb dětí, průběh adaptace. 

Zajišťují všechny pracovnice průběžně.  

Organizační podmínky:   
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Zhodnocení vhodnosti a účelnosti organizace a režimového uspořádání 

vzhledem k záměrům ŠVP. Využívá se kontrolní činnosti, hospitací, záznamů z 

pedagogických a provozních rad, konzultace.  

Provádí všechny pracovnice průběžně.  

Řízení mateřské školy:  

Zhodnocení zajištění plynulého chodu mateřské školy, vytvoření funkčního 

informačního systému. Vymezení povinností, pravomocí a úkolů všech pracovníků 

a vyhodnocení jejich práce. Vytvoření ŠVP. Spoluúčast a spolupráce s rodiči, 

veřejností, zřizovatelem a dalšími organizacemi.  

Zajišťuje ředitelka průběžně.  

Personální podmínky:  

Cílem je zhodnocení personálních podmínek nutných při naplňování cílů RVP. 

Hodnotíme kvalifikovanost pedagogického sboru, využívání DVPP při naplňování 

stanovených cílů,  počty dětí, . Využívá se kontrolní činnost, pedagogické a 

provozní rady, průběžné vzdělávání pedagogů. 

Probíhá jedenkrát ročně.  

Spolupráce s rodinou:  

Cílem je zhodnocení naplnění zvolených forem, metod spolupráce, při plnění 

těchto záměrů v oblasti ŠVP. Využívá se fotodokumentace, rozhovorů s rodiči, 

dotazníků, nástěnek, návštěv rodičů, pedagogických a provozních porad. 

Podílí se všechny pedagogické pracovnice.  
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Spolupráce se ZŠ a další veřejností:  

Vyhodnocuje se kvalita a účelnost zvolených metod ve vztahu k naplňování 

záměrů ŠVP.  

Využívá se záznamů, fotodokumentace, konzultací, návštěv, článků.  

Zodpovídá vedoucí učitelka MŠ.  

10.8  Průběh vzdělávání   

Evaluace vzdělávacího procesu:  

Zhodnocení vlastního průběhu vzdělávání se zaměřuje na hodnocení 

vzdělávacího procesu, používaných metod a forem práce, uplatňování nových 

poznatků a zkušeností, naplňování cílů a záměrů ŠVP. K evaluaci se využívá 

konzultací pedagogů, hospitací, dotazníků, pedagogických porad.  

Probíhá jedenkrát ročně.  

Osobní rozvoj pedagogů:  

Uplatnění nových poznatků z DVPP ve vlastní práci. Autoevaluace vlastního 

vzdělávacího procesu a ve vztahu k dalšímu osobnostnímu růstu probíhá pomocí 

dotazníků, hospitací, na pedagogických poradách a konzultacemi. 

Provádí všechny pedagogické pracovnice průběžně.  

10.9 Výsledky vzdělávání  

 Zhodnocení  vývojových  pokroků  dítěte,  naplňování  klíčových  kompetencí.   

Provádí všechny učitelky průběžně.  

10.10 Doplňkové programy  
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Hodnocení doplňkového programu, naplnění záměrů, osobních pokroků dětí, 

hodnocení ve vztahu k ŠVP PV.  

Provádí učitelky ze třídy Motýlků spolu s učitelkou ZŠ průběžně. 

 

Metody a prostředky evaluace:    

• Rozhovory, konzultace, diskuze  

• Hospitace a po hospitační rozhovor  

• Pozorování  

• Analýza třídní a školní dokumentace  

• Analýza programů  

• Kontrolní činnost  

• Dotazníky rodičům   

• Autoevaluační, evaluační záznam – všichni zaměstnanci školy  

• Evaluace třídními učitelkami   
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Plán evaluace  

 

Předmět  Prostředky  Časový plán  Odpovědnost  

Evaluace ŠVP  pedagogické rady  průběžně  vedoucí uč.  

Evaluace TVP  pedagogické rady  průběžně  učitelky  

Vyhodnocování výchovně 

vzdělávací činnosti  

záznamy v třídní 

knize  

záznamy v 

projektech  

průběžně  učitelky  

Vyhodnocování 

individuálního rozvoje dětí  
záznamy o dětech  

průběžně  

2x ročně  
učitelky  

Vyhodnocování dětí s OŠD  
individuální 

vzdělávací plány  
průběžně  učitelky  

Evaluace vzdělávání 

pedag.  

pracovnic  

pedagogické rady  průběžně  vedoucí uč.  

Evaluace spolupráce 

s ostatními 

institucemi  

pedagogické rady  průběžně  vedoucí uč.  

Výroční zpráva MŠ    1 x za rok  vedoucí uč.  

   

Účinnost ŠVP je plánovaná na období 3 školních roků s pravidelnou 

aktualizací na základě evaluační činnosti.   

ŠVP nabývá účinnosti dne: 01. 09. 2021  

  

  

             ……………..……………………………………………………    

   

Halina Raszková, vedoucí učitelka MŠ  
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