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1. Charakteristika školy 

 

Identifikační údaje: 

Název:  Mateřská škola SEDMIKRÁSKA, Železničářská 12, České Budějovice 

Zařízení se skládá ze tří pracovišť: 

  MŠ V.Špály 7, odloučené pracoviště 

                     MŠ Krokova 9, odloučené pracoviště 

                     MŠ Železničářsk 12 

Počet tříd: 8 

Počet dětí: maximální počet 208 

Provoz: MŠ otevřeny v pracovní dny od 6.00 hod. do 16.30 hod. 

Ředitelna: 624 095 098 

e-mail: mssedmikraskacb@gmail.com 

 

IČO: 625 377 09 

Resortní identifikátor: 600056783 

Součástí MŠ jsou i školní jídelny. 

 

Zaměstnanci MŠdle jednotlivých pracovišť: 

 

     Železničářská 12:  ředitelka MŠ 

                                     zástupce  ředitelky 

                                     vedoucí školní 

jídelny    

                                     7 učitelů 

                                      školnice 

                                      uklízečka 

                                      2 kuchařky 

                                      pradlena 

                                      účetní 

 

V.Špály 7:   4 učitelé 

                                    kuchařka 

                                    uklízečka 

    

Krokova 9: 4 učitelé 

kuchařka 

uklízečka 

Celý tým doplňují asisitentky pedagoga a chůva (na základě potřeb dětí se SVP a dvouletých).  

 

Řešitelé koncepce: kolektiv MŠ společně s ředitelem školy ve spolupráci s kolektivem 

pedagogických i provozních pracovnic MŠ 

 

Právní forma a hospodaření MŠ 

Mateřská škola je od r.1996 v právní subjektivitě. Jsme příspěvkovou organizací, která dostává 

příspěvek na provoz od zřizovatele Magistrátu města České Budějovice, dotace na platy dostáváme 

ze státního rozpočtu prostřednictvím obce III. 

 

 

 

 

 

 

NAŠE VIZE: 

mailto:mssedmikraskacb@gmail.com
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 „Šťastné, spokojené a zvídavé dítě, které se těší do 

školky“. 
 

Obecná charakteristika 
                                       

a/ MŠ V.Špály: patří k menším školám rodinného charakteru v regionu - dvoutřídní MŠ s počtem 

dětí na třídách /maximální počet bez výjimky = 48 dětí/. Pěkné interiéry školy, včetně vestavěného 

půdního prostoru, navozujícího pocit klidu. Samotné rodinné prostředí školy jsou rodiči i dětmi 

vyhledávány a preferovány.  Prostředí menší zahrady je využito nejen k neformálním posezením 

rodičů a dětí s učitelkami MŠ, ale i k rozvoji estetickému a tělesnému (cvičení na překážkových 

drahách, hudebně pohybové etudy…). 

 

b/ MŠ Krokova: rovněž patří k menším školám v regionu - dvoutřídní MŠ, s počtem dětí na třídách 

(maximální počet bez výjimky = 48 dětí), což se jeví mnohým rodičům výhodné.  

 

Poloha školy ve vilové čtvrti, zcela na pokraji města, s překrásnou klidovou zahradou, je tím 

nejlepším předpokladem úspěšnosti tohoto zařízení v očích rodičů. Zahrada je využívana pro 

společné akce MŠ (hasiči, záchranáři..). 

 

c/ MŠ Železničářská: se skládá ze dvou budov. Jedna je typizovaná atriová budova, v které jsou 

umístěné dvě třídy. Další budova je zcela nová, moderní s nadčasovým vybavením (výtah, úložné 

prostory…). Je třípodlažní. Poslední patro je administrativní, kde sídlí ředitelství MŠ. I tato budova 

je dvoutřídní. Kapacita obou budov je maximálně 28 dětí na třídu. Škola je situována do klidové 

zóny ve vilové čtvrti, její poloha je ideální vzhledem k dostupnosti všech důležitých center. 

 

Vzhledem k šíři záběru výchovy se školka zaměřuje zejména na estetiku, vztah k přírodě a 

všestranný tělesný rozvoj, je velký důraz kladen na spolupráci s rodiči, jenž má na všech školách 

letitou tradici.  

 

2. Analýza dosaženého stavu 

 
Stav budov: 

MŠ V.Špály: MŠ je tu od r.1913. Stav budovy dobrý (v letech 1992 - 1994 byla 

                        provedena celková přestavba všech prostor). Každým rokem se provádí větší či 

                        menší opravy dle nutnosti a finančních možností. 

MŠ Krokova: budova stará (stáří nezjištěno), MŠ je tu od r.1945. Stav 

                        budovy odpovídá stáří, dle finančních možností se každým rokem provádí  

                        menší či větší opravy (dle finančních možností). 

MŠ Železničářská: jedna budova je z r. 1979. V současné době se provádí údržbové práce (dle  

                                finančních možností). Druhá budova je nová. V září 2019 byla otevřena pro   

                                 první děti.  

3. Materiální a hygienické podmínky škol 
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MŠ V.Špály:  

Materiálně technické vybavení na dobré úrovni. Školka se postupně modernizuje a dovybavuje 

potřebnými didaktickými pomůckmi. Hygienické podmínky jsou dostačující.   

 

MŠ Krokova:  

Materiálně technické vybavení na vyhovující úrovni. Školka má slabiny ve vybavení zahrady. 

Dochází k postupnému dokupování zahradních modulů. Hygienické podmínky se dle možností 

školky upravují a jsou dostačující.  

 

MŠ Železničářská:  

1 Budova:  

Materiálně technické vybavení na dobré úrovni. Probíhá postupně vybavení pomůckami dle 

potřeb dětí. Hygienické podmínky jsou dostačující.  

2 budova – nová: 

Materiálně technické vybavení je nadprůměré. Není třeba zvyšovat kvalitu.  

    

4. Analýza současného stavu  
 

• zvyšování kompetence pedagogů 

• nastavena spolupráce se ZŠ 

• MŠ připravena na online komunikaci i výuku – Teams, outlook -pedagogové byli 

proškoleni 

• MŠ funguje ve Školní pokladně, el. třídních knihách a docházkách, elektronické evaluaci 

témat  a matrice ve správě MŠ – pedagogové proškoleni 

• úspěšná diagnostika dětí se speciálními potřebami  

• zvyšování úrovně přípravy předškoláků na vstup do 1. třídy ZŠ 

• studium nových trendů, práce učitelek na měsíčních, týdenních a denních plánech, snaha 

o nejlepší pochopení a zvládnutí nového  

• úspěšnost při zviditelňování našich MŠ v regionu (společné akce, barevná trička s logem, 

vánoční betlémské světlo a pod.) 

• postupná modernizace práce zaměstnanců na jednotlivých školách 

Co je potřeba zlepšit: 

• nutnost rozhýbat pracovníky a naučit se reagovat na mimořádné situace 

• připravovat se na flexibilitu a potřebu učit se sdílet, být součástí týmů a celku MŠ 

• učit se aktivně používat ICT technologii ke komunikaci, sdílení a pro výstupy v MŠ 

• i nadále propracovávat systém evaluace na jednotlivých pracovištích (studium správných 

technik a postupů při evaluaci jednotlivce i kolektivu) 

• proškolení pedagogů v oblasti vzdělávání dvouletých dětí a předškolních, dále 

prohlubovat gramotnost v používání a využívání ICT technologie 

• slabá úroveň řeči– zajistit vzdělávání pedagogických pracovníků v těchto oblastech či 

nalést možnosti spolupráce se specialisty 

• diagnostika nadaných dětí a efektivní práce s dětmi s odlišným mateřským jazykem  
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• prohlubovat užší vztahy mezi rodiči dětí a pedagogy, více naslouchat, přijímat názory, 

mapovat stávající situaci a realizovat pozitivní změny vedoucí k efektivnějšímu výchovně 

vzdělávacímu procesu na všech třech MŠ 

• dovybavování školních kuchyní MŠ strojním zařízením dle finančních možností pro 

urzchlení a usnandnění práce 

• obnovovat vybavení ICT techniky 

• dovybavování MŠ – tématické koutky 

 

5. Filozofie naší školy 
 

Přinášet radost a pozitivní myšlení. Nastavit v dětech aktivní vztah k poznání, zvídavost a 

přirozený projev. Jako samozřejmost chápeme vedení dítěte na základě jeho individuálních 

možností či speciálních vzdělávacích potřeb.  

„Šťastné, spokojené a zvídavé dítě, které se těší do školky“. Nikdy nemůžeme nahradit rodinu 

dítěte, ale můžeme a vytváříme prostředí vlídnosti, důvěry a akceptace dítěte v jeho celistvosti. 

Rodina je pro nás partnerem a v rámci oboustranného partnerství můžeme společně pomoci dítěti 

rozvíjet jeho potenciál v úctě a důvěře. Vítáme všechny, kteří s námi chtějí jít společnou 

každodenní cestou životem, plnou legrace, her, zábavy, objevování a dobrodružství.  

 

Využíváme při tom fondy EU „Šablony“, které nám nabízejí možnost jak personální posily, tak i 

možnost sebevzdělávání i možnost předávat dětem prožitky formou projektů, které v nemalé míře 

rozšiřují kvalitu vzdělávacího procesu.  

6. Podmínky vzdělávání  

 

Materiální podmínky 

              

MŠ V.Špály: v suterénu mateřské školy je poměrně moderně vybavená kuchyně, dále ložnice pro 

děti z I. třídy, třída I. oddělení, šatny pro děti a sociální zařízení. V podkroví se nachází tělocvična 

(v odpoledních hodinách upravena na prostornou ložnici), třída II. oddělení a výdejna stravy. 

Mateřská škola má pro svou činnost s dětmi přiměřené prostory. Je zde místnost pro relaxační a 

tvořivé činnosti dětí. MŠ je vybavena novým nábytkem, který je v souladu s hygienickými 

požadavky. Hračky, učební pomůcky, sportovní náčiní a nářadí jsou dle finančních možností 

obměňovány a doplňovány. 

             K budově v zadním traktu přiléhá menší zahrada (kapacitně dle nových hygienických 

norem již dostačující díky rozšíření formou pronájmu sousedního pozemku). Je vybavena dvěmi 

pískovišti, dopravním hřištěm, skluzavkou, několika pružinovými houpačkami, prolézačkou hroch. 

Je zde i dřevěný altán. Naproti vchodu na zahradu je umístěné velká tabule A celý prostor před 

vchodem je vyhlážděný (míčové hry..) a je zde také malé dopravní hliště. Hračky, dopravní 

prostředky, tělovýchovné náčiní jsou soustředěny ve skladu v zadní části zahrady. Pod schodištěm 

je situován malý sklad zahradního nářadí technického charakteru. Zahrada je vybavena bylinkovým 

zvýšeným záhonem a také pítkem umožňující zachování pitného režimu dětí. Prostory školní 

zahrady jsou řešeny tak, aby dětem umožňovaly rozmanité druhy bezpečného pohybového vyžití. 
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MŠ Krokova: v přízemí mateřské školy se nachází šatna, sociální zářízení, třída I. oddělení, jídelna 

společná pro celou budovu MŠ, kuchyň s přilehlými sklady a sociálním zázemím pro technický 

personál. V 1. poschodí se nachází šatna, sociální zařízení a třída II. oddělení. V podkroví budovy 

je zázemí pro personál a administrativu. Ve sklepních prostorách mateřské školy jsou sklady 

potravin a místnost pro čištění špinavé zeleniny. Mateřská škola má pro svou činnost s dětmi 

přiměřené prostory. MŠ je vybavena nábytkem, který je v souladu s hygienickými požadavky. 

Hračky, učební pomůcky, sportovní nářadí a náčiní jsou dle finančních možností obměňovány a 

doplňovány. 

            Budova této mateřské školy je začleněna do areálu školní zahrady vybaveného dětským 

rosištěm, cvičným kopečkem, 2 pískovišti, prostorem pro míčové hry a závodivé činnosti, 

skluzavkou, dopravním hřištěm, prolézačkou stonožka, pružinovými houpačkami, dřevěnou lodí, 

tabulí a lanovou prolézačkou. Hračky, tělovýchovné náčiní a zahradní nábytek je soustředěn v 

zahradním skladu v přední části zahrady. Vydláždělá část zahrady slouží zároveň jako jednoduché 

dopravní hřště. Na zahradě je umístěné pítko pro děti, bylinkový záhon a hmyzí domeček. Prostory 

školní zahrady jsou řešeny tak, aby dětem umožňovaly rozmanité druhy bezpečného pohybového 

vyžití. 

 

MŠ Železničářská: 

První budova: 

Tato budova je přízemní, pavilónová, spojovaná prosklenými chodbami s druhou budovou 

a budovou kuchyně. 

V současné době se jedná o dva totožné pavilony, kde jsou situovány dvě třídy včetně šatnen pro 

děti i personál, hygienická zařízení, sklady. Třídy jsou velmi prostorné a skýtají proto velmi pestré 

prostředí pro veškeré čiinosti dětí. Součástí každé třídy je prostorná herna/ ložnice/ tělocvična a 

kabinet. Velmi dobře prostorově řešeny pro práci s dětmi. Vybavení tříd je na slušné úrovni 

Z každé třídy vede vstup přímo na terasu, umístěnou v zahradě. Terasa je hojně využívána ke hrám 

dětí. Je zde i stolek se židličkami.  

Druhá budova: 

Je propojena s první budovou prosklenou chodbou. Tato budova má samostatný vchod. Z 

něhož se vejde do velmi prostorné haly. Zde je umístěn výtah, široké schodiště do II. podlaží, 

moderní a prostorné zázemí pro učitelky a uklízečku. Dále je zde vchod do třídy a šatny dětí. Třída 

je velmi prostorná. Je zároveň i jídelnou a ložnicí. Jedná se o prostor, který možnosti pro různorodé 

pedagogické činnosti. Dále je zde také velké množství úložného prostoru pro úschovu veškerých 

pomůcek.  

Z haly vede další chodba z několika místnostmi/sklady, která ústí do proskledné chodby. 

Ze šatny dětí i třídy se dá vstoupit do sociálního zařízení pro děti. Vedle třídy je rozlehlá, nadčasově 

moderně vybavená výdejna jídla, vybavená výtahem na jídlo, místnost pro uložení postýlek a 

ložního prádla. Druhé patro je identické. Ve třetím patře je prosklená jednací místnost, 5 místností 

pro administrativní personál, kuchyňka, bezbariérová i standartní hygienická zařízení.  

 

Na pozemku MŠ se nachází další pavilon, kerý je pronajat (Státní vědecké knihovně), v 

posledním pavilonu je umístěna kuchyně se sklady, prádelna a zázemí pro provozní personál. 

Knihovna v areálu MŠ dává možnost brzkého navázání kontaktu s dítětem a rodinou, jeho osvětu 

v rámci předčtenářských dovedností a všeobecné informovanosti.  

             Budova mateřské školy je situována do areálu školní zahrady, vybaveného keřovitými 

zákoutími pro spontánní hru dětí, dvěma krytými pískovišti, hřištěm pro míčové hry dětí, 

dopravním hřištěm (včetně branek, sítě a košů na volejbal), dřevěnými loděmi, pružinovými 
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houpačkami, skluzavkou, prolézačkou pro děti od 2 let. Na zahradách jsou umístěné stoly se 

sezením pro hru a práci dětí. Prostory školní zahrady umožňují rozmanité druhy bezpečného 

pohybového vyžití.     

  Zahrady všech MŠ jsou vybaveny pítky pro pitný režim školy.  

 

                     Pro všechny 3 mateřské školy platí, že na výzdobě a úpravě prostor školy i školních 

zahrad se podílí děti ve spolupráci s učitelkami. Jejich výtvory tak vhodně zdobí místní prostory  

a jsou nabídnuty k zhlédnutí rodičům a veřejnosti. 

 

Životospráva 

 

• dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava obohacená vždy dostatečnou 

zeleninovou a ovocnou přílohou 

• je zachována vhodná skladba jídelníčku – trojpoměr živin – sacharidů (cukrů), proteinů 

(bílkovin) a lipidů (tuků) – tzv. spotřební koš 

• dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů 

• zachován dostatek tekutin a mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly, 

je zajištěn pitný režim, během dne se dítě může samostatně obsloužit (džbán, nálevka apod.) 

• děti nejsou násilně nuceny do jídla, ale snažíme se, aby vše alespoň ochutnaly a naučily se  

            zdravému stravování 

• je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který není bezdůvodně narušován 

• děti tráví každodenně dostatečné množství času pobytu venku, činnosti jsou 

přizpůsobovány okamžité kvalitě ovzduší 

• v denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku 

            jednotlivých dětí (dětem s nižší potřebou spánku je umožněn jiný klidový program) 

• dětem je denně poskytnuto pohybové vyžití dle jejich vlastních individuálních potřeb 

v době ranních her, pohybových aktivit (při cvičení), pobytu venku a odpoledních 

činnostech ve třídě či na školní zahradě 

• pedagogové děti nenásilnou formou vedou k pozitivním sociálním vztahům mezi 

vrstevníky, napomáhají začlenění jedinců se SVP (Specifickými vzdělávacími potřebami), 

začlenění jedinců jiných národností (vietnamská, ruská, ukrajinská, romská…….) 

• pedagogové se chovají dle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený 

vzor, všichni zaměstnanci školy se snaží respektovat individuální potřeby dětí, reagovat       

na ně a napomáhat v jejich uspokojování 

 

Strava je dětem podávána třikrát denně v optimálním časovém rozložení. Děti jsou při stolování 

vedeny k samostatnosti, ke zdravé výživě. 

 

Na základě lékařského doporučení a po dohodě s rodiči přizpůsobíme jídelníček na základě 

možností MŠ stravu dětem, které trpí alergiemi.  

 

Během distanční výuky lze, pokud to podmínky a možnosti školy dovolí, odebírat obědy 

za dotovanou cenu zákonnými zástupcu pouze u předškolních dětí jako jídlo s sebou. V tomto 

případě by příslušné pracoviště MŠ jasně stanovilo podmínky takového odběru na základě aktuálně 

platných opatření (MŠMT, vláda, hygiena apod.). Škola může tuto službu delegovat pouze na jedno 

pracoviště. Pokud však ze závažných důvodů není mateřská škola schopna mimořádný provoz 
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školního stravování zabezpečit (místní, personální podmínky..), může jej přerušit. Rodiče budou 

aktuálně informováni prostřednictvím webu školy. 

 

Záměr: Vést děti k pestrosti stravování a samostatnosti. Chápat stravování jako důležitý akt 

zdravého životního stylu.  Naučit děti vnímat stolování jako společenský akt. 

 

Psychosociální podmínky 

 

• děti i dospělí se cítí v prostředí MŠ dobře, spokojeně, jistě a bezpečně 

• nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci 

• pedagogové respektují potřeby dětí, navozují situace pohody, klidu, relaxace, děti nejsou 

            neúměrně zatěžovány a neurotizovány spěchem 

• všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno 

• volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývající  

            z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád 

• pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných  

            pokusech, dostatečně chválí a pozitivně hodnotí 

• v dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou 

pomoc a podporu (jasná pravidla chování ve skupině tak, aby se vytvořil kolektiv dobrých 

kamarádů) 

• pedagog se dostatečně věnuje vztahům ve třídě, nenásilně je ovlivňuje (prevence šikany) 

 

Záměr: Volnost a osobní svobodu dětí dobře vyvážit s nezbytnou mírou omezení, 

vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád, věnovat se neformálním 

vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňovat prosociálním směrem (prevence šikany a 

jiných patologických jevů). 

 

Podmínky k zajištění bezpečnosti dětí 

 

Ředitelka školy zabezpečuje prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to při 

školním i mimoškolním vzdělání, tzn. při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou.  Děti 

i personál jsou pravidelně proškolována v oblasti bezpečnosti.  

                                                                      

Bezpečnostní opatření v průběhu vzdělávacích činností 

 

Každá učitelka osobně zodpovídá za bezpečnost svěřených dětí od doby převzetí od rodičů, 

pověřených osob nebo jiného pedagoga školy. Při hře dětí ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, 

sleduje jejich hru, předchází konfliktům. Nedovolí dětem nosit do mateřské školy nebezpečné 

předměty nebo hračky. Neodchází od dětí! 

Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice mateřské školy. Nedává dětem bez 

náležitého dohledu ostré a špičaté pomůcky, které by mohly způsobit zranění, dále drobné 

předměty, jež by si mohly děti vsunout do úst, nosu či ucha. Při chůzi po schodech dbá, aby se děti 

nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí. Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti, 

upozorňuje na případné nebezpečí, zajišťuje dle potřeby pomoc při cvičení na nejrizikovějším 

místě. Před zahájením cvičení zkontroluje, zda je nářadí v pořádku. Při převlékání dětí v šatnách 
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vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká, až když jsou děti připraveny na pobyt venku a je 

již přítomna druhá pracovnice. 

V době realizace zájmových kroužků zodpovídá za děti, které se činnosti účastní, vždy 

vedoucí zájmového kroužku, a to od doby převzetí dětí od učitelky až do doby jejich předání. 

(Souhlas s tímto postupem ztvrzují rodiče podpisem na zvláštním tiskopise, jež je součástí 

evidenčního listu dítěte na třídě). 

                

Bezpečnostní opatření při pobytu venku 

 

Při pobytu dětí mimo území mateřské školy odpovídá jeden pedagogický pracovník za 

bezpečnost nejvýše 20 dětí smyslově, tělesně a duševně zdravých. 12 dětí ve třídě, kde jsou 

přítomny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 

let. Na školní zahradě nedovolí učitelky dětem bez dozoru vstup na prolézačky, skluzavky a jiné 

nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též samostatné vzdálení do prostoru zahrady, kam 

samy nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled. Při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích a v 

útvaru tak, aby zajistily jejich bezpečnost. Chodí po chodníku, maximálně se vyhýbají 

frekventovaným místům. Učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, k tomu používají terčík, 

děti mají na sobě dětské reflexní vesty. Učitelky průběžně seznamují děti s pravidly bezpečného 

chování na ulici (přechody pro chodce, semafory). 

 

Bezpečnostní opatření při sportovních akcích, výletech 

 

Ředitelka školy a vedoucí učitelky rozhodují na základě náročnosti akce a počtu dětí  

o určení další způsobilé osoby k zajištění bezpečnosti dětí. Stanoví hlavního vedoucího akce, který 

je povinen poučit děti o pravidlech chování, o možných rizikách a o zvláštních situacích (o 

pravidlech jednání v těchto situacích).  

 

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc dítěti při jakémkoli 

úrazu, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz 

zraněného do zdravotnického zařízení. 

 

Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku školy a zákonné zástupce dítěte. 

Každý, i drobný úraz bude zaznamenán do knihy úrazů. U úrazů, při kterých bylo nutné ošetření 

lékaře a způsobilo nepřítomnost dítěte v mateřské škole vyplní odpovědná učitelka s ředitelkou 

školy či zástupkyní školy nebo vedoucí učitelkou záznam o úrazu (tento záznam vyplní též na 

žádost zákonných zástupců dítěte). V případě úrazu, rodiče na požádání obdrží vyplněný formulář 

k čerpání pojistné události. Toto pojištění je platné pro všechny akce, které mateřská škola pořádá. 

 

Všichni pracovníci jsou pravidelně v proškolováni v první pomoci. 

 

Děti v MŠ SEDMIKRÁSKA jsou pojištěny proti úrazu u pojišťovny KOOPERATIVA, 

zaměstnanci u právní ochrany DAS. 

 

Bezpečnostní opatření - obecná 

 

 Všichni zaměstnanci dodržují a dbají na dodoržování všech aktuálních protiepidemických 

nařízení, opatření nadřazených orgánů, opatření dle krizového zákona, nebo nařízení mimořádného 
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opatření podle zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně 

veřejného zdraví. Zároveň dbají na dodržování těchto nařízení i u dětí, v prostorách školy (větrání, 

desinfekce..) a u zákonných zástupců. Všechna pracoviště mají vyhrazená místa (izolační 

místnosti) pro potenciální děti vykazující inf. onemocnění – včetně jmenované osoby zodpovědné 

za dohled nad dítětem do příjezdu rodičů.  

 

Řízení mateřské školy 

 

• povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny (dle pracovní náplně 

má každý zaměstnanec školy vymezené své pracovní povinnosti). Nad rámec těchto 

povinností jsou jednotlivcům přidělovány konkrétní úkoly na následující školní rok, se 

kterými jsou všichni včas seznámeni 

• všichni pedagogové mají předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilost 

• učitelé mají zájem o svůj další odborný růst, dále se soustavně vzdělávají ve svém oboru 

• ředitelka sleduje další profesní růst pedagogů, vytváří podmínky pro jejich další 

systematické vzdělávání   

• pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem v souladu se 

společenskými pravidly a pedagogickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí 

• pedagogové průběžně i periodicky hodnotí výsledky plnění ŠVP v rozmezí školního roku 

• ředitelka podporuje a motivuje spoluúčast všech členů týmu na rozhodování o zásadních 

otázkách školního programu 

• ředitelka mateřské školy hodnotí práci podřízených, rovněž tak i ostatní vedoucí pracovníci 

a z výsledků kontrolní činnosti vyvozují závěry pro další práci 

• ředitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy 

pedagogického týmu 

• vzhledem k velikosti mateřské školy a počtu zaměstnanců je nezbytná funkčnost 

informačního systému, a to jak uvnitř MŠ, tak navenek 

Další prostředky řízení:  

• porady provozní a pedagogické  

• hospitační činnost  

• kontrolní činnost  

• kontrola dokumentace  

• konzultační pohovory individuální a skupinové  

• návštěva akcí pořádaných třídami  

• rodičovská setkání  

• samostatné podněty rodičů 

 

 

Záměr: Vést zaměstnance ke vzájemné kooperaci, dále k tomu, že je podstatné, co dítě v MŠ 

prožívá, co cítí, co se učí a jaké zážitky si z MŠ odnáší a co získá do života. 

 

 

Vnitřní informační systém je řešen formou: 

• pedagogických a provozních porad se zástupci jednotlivých škol 

• pedagogických a provozních porad na jednotlivých mateřských školách  
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• on-line Teams (chat) - online setkání s jednotlivými pracovníky či tými dle potřeb školy 

• vyvěšením aktuálním důležitých informací na nástěnkách k tomu určených  

            (sborovna) 

• e-mailem a telefonicky – zpětná vazba ihned 

• předáváním informací přes vedoucí učitelky, zástupkyni, vedoucí školních jídelen či jiné 

přímo ředitelkou pověřené zaměstnané osoby 

 

Vnější rovina: 

• předávání informací rodičům osobním sdělením třídní učitelkou – zpětná vazba ihned 

• formou rodičovských setkání v mateřské škole – zpětná vazba ihned 

• Emailem  - veškeré plošné informace 

• Telefonicky -v případě nutného řešení akutních potřeb 

• formou nástěnek pro rodiče, situovaných v šatnách jednotlivých tříd 

• formou informačních lístků předaných osobně učitelkami na jednotlivých třídách rodičům  

• formou webových stránek   - aktuality pro všechna pracoviště 

• pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke své spolupráci rodiče 

• osobní setkání se zákonnými zástupci- kdykoliv dle potřeb 

• škola úzce spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, 

nejbližší ZŠ a s odborníky, poskytujícími pomoc při řešení individuálních výchovných 

problémů dětí 

 

Záměr: Vést zaměstnance k úzké spolupráci se zákonnými zástupci dětí, naslouchat jejich 

názorům, zamýšlet se a mapovat stávající stav daného pracoviště a postupně dle daných 

podmínek MŠ realizovat pozitivní změny, které přispívají k efektivnějšímu vzdělávání dětí. 

 

Personální a pedagogické zajištění 

 

MŠ SEDMIKRÁSKA má 8 tříd s celodenním provozem 

Kapacita školy: 208 dětí 

Zaměstnanci: 17 pedagogických pracovníků, asisitentky a chůvy dle potřeb a finančních 

možností, 3 uklízečky, 1 školnici, 4 pracovnice ve ŠJ, 1 pradlena (financovaná Magistrátem města), 

1 účetní, vedoucí ŠJ, smluvně pro školu pracuje mzdová účetní a údržbář 

 

Všechny učitelky se stále se sebevzdělávají a využívají různorodých nabídek NIDV a 

nabídek dalších vzdělávacích institucí. Vzdělávání vychází z potřeb MŠ a ze zájmu jednotlivých 

pedagogických pracovnic. Učitelky si vedou svá portfólia, v kterých si evidují své další vzdělávání 

a směr, kterým se chtějí ve vzdělávání v daném roce ubírat.  Dle potřeb se vzdělávají i zaměstnanci 

školních jídelen. Záměrem je také průběžné vzdělávání vedoucích pracovníků v oblastech převážně 

soustředěných potřebě školy a jednotlivce.  

Ředitelka školy maximálně podporuje vzdělávání zaměstnanců s ohledem na zabezpečení 

chodu škol a finanční rozpočet. Specializace některých učitelek je využita v doplňkových 

aktivitách v rámci pobytu dětí v MŠ.  

Pro začínající učitelky je zajištěn „Adaptační program pro začínajícího učitele“ který je 

uskutečňován v rámci triády začínající učitel, uvádějící učitel, vedení školy. Tento progrm 

zajišťuje udržení kvality vzdělávání, umožňuje novým pedagogům seznámit se zvyky školy a 

veškerou činností v rámci vzdělávání dětí, administrativy, konzultaci problémových oblastí 
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pedagoga, dopomoc s komunikací s rodiči apod.  Program je jakýmsi pilířem pro učitele, o který 

se může kdykoliv opřít a tím je i dětem zajištěna kvalita nastavená školou a učiteli dává možnost 

usazení se v nové roli a postupném začlenění do veškerého dění MŠ.  

Rozvrh přímé pedagogické činnosti všech učitelek je řešen nerovnoměrným rozvržením 

tak, aby byla zajištěna optimální péče a bezpečnost při práci s dětmi od 6.00 do 16,30 hodin. 

 

Záměr: Motivovat pedagogický i provozní sbor ke zvyšování kvality vzdělávání – 

sebevzděláváním. 

 

Spoluúčast rodičů 

 

• ve vztazích mezi rodiči a pedagogy panuje oboustranná důvěra, respekt a ochota 

spolupracovat, spolupráce funguje na základě partnerství. 

• rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých programů, jsou pravidelně 

a dostatečně informováni o akcích i problémech školy 

• pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dětí, domlouvají se o 

společném postupu při výchově a vzdělávání 

• pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají patřičnou mlčenlivost o jejich vnitřních 

záležitostech, jednají s rodiči taktně, diskrétně a s vědomím, že pracují s důvěrnými 

informacemi 

• MŠ nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a 

vzdělávání předškolních dětí 

• Spolupráce dle potřeb se speciálním pedagogem a psychologem ze ZŠ Pohůrecká 

• při řešení vzniklých problémů má rodič právo tyto uplatňovat a řešit na rodičovských 

setkáních, kde jsou témata otevřena k diskusi 

• rodič si může kdykoli vyžádat konzultaci s učitelkou či ředitelkou školy (termín po 

předchozí domluvě) 

• v době adaptace dítěte na prostředí MŠ mají rodiče možnost být s dítětem v mateřské škole 

(vyjímkou jsou hygienická opatření či jiná oemezení v MŠ) – dle programu adaptace 

• společně s rodiči v rámci možností udržujeme areály jednotlivých zahrad v pořádku 

(pravidelné brigády, drobné opravy) 

 

Záměr: Nabízet rodičům podněty, dovednosti a inspiraci při vzdělávání dětí, podněcovat 

rodiče k tomu, aby nabídli svůj čas, možnosti a schopnosti mateřské škole a společně byly 

účastníky a partnery.  

 

Spolupráce se ZŠ 

 

Naše MŠ využívá všech nabídek a pozvání okolní základní školy ke společným setkáním 

a vzájemnému poznávání. Naši předškoláci pravidelně navštěvují před zápisem 1.třídy místní 

základní školy. Seznamují se tak nejen s učitelkami a výukou v jednotlivých třídách, ale i 

s prostředím a prostory školy.  

 

Záměr: Další spolupráce se ZŠ. Využít areálu ŽS pro další aktivity školky (sport, tvoření apod.), 

využít speciálního poedagoga a psychologa pro spolupráci a konzultaci. Tvořit pravidelná setkání 

zástupců ZŠ se zákonnými zástupci MŠ. Vytvářet společné projekty, které umožní dětem MŠ 
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seznámit se s postředím ZŠ v dostatečném předstihu, tak aby měly co nejsnadější adaptaci v 1. 

třídě.   

 

Spolupráce s veřejností 

 

Pedagogové motivují děti k vystoupení pro veřejnost, vítání nových občánků představením básní 

a písní s pohybem k danému tématu, zdobení vánočního stromečku, návštěva a příprava dárků pro 

obyvatele domova důchodců. Pravidelné akce pro veřejnost (Betlémské světlo, aktivity pro děti a 

rodinu na plotech MŠ, zdobení velikonočního stromku..) 

Ve výlohách suchovrbenských obchodů každoročně instalujeme tabla jednotlivých škol.  

Záměr: Využít jakékoli kladné prezentace školky ke zviditelnění v regionu a stále přicházet 

s něčím novým.  

 

Spolupráce se zřizovatelem 

 

 Uvědomujeme si, že vytvoření vhodných podmínek je nezbytné pro plnění cílů 

 a záměrů našeho ŠVP, a proto spolupráci se zřizovatelem je velmi důležitá a nezbytná. 

 

Záměr: Před projednáním rozpočtu zvát zúčastněné strany na návštěvu našich MŠ,  

aby tak byly posouzeny požadavky a účelnost požadovaných finančních prostředků  

na zdárný chod MŠ. 

 

7. Organizace vzdělávání 
 

Mateřská škola je v provozu od 6.00 do 16,30 hodin. V ranních a odpoledních hodinách se děti 

scházejí a rozcházejí vždy na jedné třídě mateřských škol. 

Od 6.00 hod. je provoz zajištěn vždy jednou pracovnicí na jednotlivých školách. Taktéž 

v odpoledních hodinách ukončuje provoz vždy jen jeden pedagog na Špálova a Krokova. Na 

pracovišti Železničářská ukončují provoz zpravidla dva pedagogičtí pracovníci (dle organizace dne 

na jednotlivých pracovištích). 

 

ranní scházení: je časově omezeno do 8:00 z důvodu denního režimu v MŠ. Potřebujeme-li, aby 

dítě bylo v MŠ v určitou hodinu z důvodu akce či exkurze mimo objekt MŠ, jsou vždy rodiče 

informováni prostřednictvím nástěnek v šatnách mateřských škol. Učitelky poskytují dostatek 

prostoru, času a podnětného prostředí pro spontánní činnosti a hru dětí. Vychází přitom z 

přirozených potřeb a zájmů dítěte. Hra je hlavní činností dítěte a má zároveň význam pro jeho 

všestranný rozvoj. V této době mohou učitelky nejefektivněji využívat individuální přístup k 

dětem.  

Rodičům je umožněn pozdější příchod dle osobní dohody s učitelkami na třídě.  

 

pobyt venku: dle počasí probíhá dopoledne i odpoledne, jsou využity školní zahrady, terasy i 

okolní příroda. Na školních zahradách děti mohou využívat pískovišť s dostatečným množstvím 

hraček či prostory zahrad k pohybovým aktivitám, kde mohou využít také zahradní nářadí a náčiní. 

V letních měsících využíváme přenosné sprchy. 
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Vycházky do blízkého i vzdálenějšího okolí poskytují dětem poznatky o okolí, o přírodě, ale 

především jsou prostorem k dostatečnému pohybovému využití a volné spontánní hře s ohledem 

na vhodné místo a bezpečnost. 

Na základě teplotních podmínek se venku uskutečňují i řízené aktivity. 

MŠ dbá na pobyt dětí venku i v odpoledních hodinách.  

 

odpočinek a spánek: pro optimální tělesnou pohodu dětí zajišťujeme dětem po obědě relaxaci  

a klid. Nejstarší děti nemusejí spát, ale odpočívají dle vlastní potřeby a následně jsou jim nabízené 

klidové pracovní činnosti.  Pro mladší děti je většinou odpolední spánek ještě nezbytnou potřebou, 

která je jim zajištěna ve vyhovujících podmínkách. Polední klid je kromě odpočinku věnován čtení 

pohádek, poezie a poslechu zpěvu a relaxační hudby.   

 

odpolední činnosti: jsou zaměřené spíše na individuální práci s dětmi. Dle počasí se využívá 

pobytu na školních zahradách. V odpoledních hodinách v době, kdy se děti rozcházejí domů, jsou 

realizovány zájmové kroužky, které jsou zprostředkovány externími organizacemi pro zájmové 

vzdělávání dětí. 

 

řízená činnost: prolíná se celým dnem v mateřské škole, je plánovaná učitelkou, má stanovený cíl 

a prostředky, je doplněna a rozvíjena spontánními reakcemi dětí. Vychází z potřeb a zájmů dětí. 

Rozvíjí celou osobnost dítěte a umožňuje dítěti vytvářet si reálný obraz světa. Učitelka při těchto 

činnostech postupuje s citem pro rovnováhu mezi přímým řízením činností a svou nepřímou účastí 

na spontánní hře dětí a využíváním všech dalších situací a okolností, které se přihodí. Důraz je 

dbán na prožitkové učení, tj. učení zkušeností a prožitkem. Děti nejsou do činností nuceni. Pedagog 

děti motivuje a je jim partnerem.  

 

tělovýchovné chvilky: sou zařazovány ráno a dle uvážení pedagogů i v průběhu dne (nikdy ne po 

jídle), zaměřené jsou na zdravotní cviky, celkové protažení těla, procvičení dechového aparátu a 

podporu zdravého růstu a rozvoj celkové motoriky dítěte. Vhodně jsou zařazovány při pasivních 

činnostech dětí. 

 

hygiena a sebeobsluha: potřebuje-li dítě pomoc na toaletě, při oblékání, obouvání, česání, 

stolování, úklidu hraček atd., může kdykoli vhodným způsobem požádat učitelku nebo provozní 

pracovnici. Respektujeme požadavek intimity. Postupně jsou děti vedeny při provádění hygieny a 

sebeobsluhy, stolování k samostatnosti, vzájemné pomoci a ohleduplnosti. 

 

doplňkové aktivity: rozšiřují vzdělávací nabídku a jsou zařazovány v průběhu každodenního 

pobytu dětí v MŠ. 

 

individuální činnosti: provádí učitelka formou hry s dítětem. Tyto činnosti probíhají při volných 

hrách během dne, zejména pak v době ranního scházení dětí, odpoledního rozcházení dětí z 

mateřské školy a po obědě zejména u předškolních dětí, ktreré již neusínají.  Učitelka informuje 

rodiče o individuální práci s dítětem. Třídy jsou naplňovány do počtu dětí (MŠ Železničářská 24 

dětí, MŠ V.Špály 24 dětí a MŠ Krokova 24 dětí na třídu). Spojování tříd je v co největší míře 

omezeno. Plánování všech činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním 

vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.  

 

Všechny činnosti jsou neustále přizpůsobovány aktuálním potřebám a možnostem!  
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Záměr: Do denního programu pravidelně zařazovat řízené zdravotně preventivní pohybové 

aktivity, veškeré aktivity organizovat tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a 

experimentování, respektovaly individuální možnosti dítěte a jeho potřeby. V rámci evaluace 

nalézat potřeby rozvoje u každého dítěte a ty v co nejvíce rozvíjet.   

 

8. Charakteristika školního vzdělávacího programu  
 

 
 

„SEDMIKRÁSKA – společné putování životem“ 

 
Základním všeobecně platným pedagogickým dokumentem pro práci v naší mateřské škole je 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v platném znění, na jehož základě jsme si 

pro naši mateřskou školu vypracovaly společně s kolegyněmi vlastní Školní program. 

Cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při vzdělávání dětí 

se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování přizpůsobovat tak, aby 

maximálně vyhovělo dětem, jejich potřebám i možnostem. Snahou našich pedagogů je vytvořit 

optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a 

pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti a vztahu k učení či prosociálním dovednostem. 

Směřujeme v co nejmožnější míře dle individuálním možností dítěte k naplnění klíčových 

kompetencí. 

 

Úkoly předškolního vzdělávání 

 

Úkolem institucionálního předškolního vzdělávání je doplňovat a podporovat rodinnou výchovu a 

v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených 

podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Předškolní vzdělávání smysluplně obohacuje denní 

program dítěte v průběhu jeho předškolních let a poskytuje dítěti odbornou péči. Usiluje o to, aby 

první krůčky dítěte byly stavěny na promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i společensky 

hodnotném základě, a aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností 

a zdrojem dobrých a spolehlivých základů do života i vzdělávání. 

 

Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Jeho úkolem je 

proto rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a 

pohodu, napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, 

stejně tak i učit dítěte žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto 

společností uznávané. 

 

Důležitým úkolem předškolního vzdělávání je vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve 

vzdělávání tím, že za všech okolností budou maximálně podporovány individuální rozvojové 

možnosti dětí a bude tak každému dítěti umožňováno dospět v době, kdy opouští mateřskou školu 

k optimální úrovni osobního rozvoje a učení, resp. k takové úrovni, která je pro dítě individuálně 

dosažitelná.  
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Na základě dlouhodobého a každodenního styku s dítětem i jeho rodiči plní předškolní vzdělávání 

i úkol diagnostický, zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a dětem 

nadaným. Předškolní vzdělávání poskytuje všem dětem optimální podmínky pro vlastní rozvoj. 

Dětem, které to potřebují, poskytuje předškolní vzdělávání na základě znalosti aktuální úrovně 

rozvoje i dalších rozvojových možností každého dítěte včasnou speciálně pedagogickou péči, a tím 

zlepšuje jejich životní i vzdělávací šance. 

 

Systém vzdělávacích cílů dle RVP PV 

 

Obecné záměry vzdělávání jsou vyjádřeny pomocí rámcových cílů, výstupy pak v podobě 

klíčových kompetencí. Rámcové cíle se promítají do pěti vzdělávacích oblastí a získávají podobu 

cílů dílčích. Jejich průběžné naplňování směřuje k dosahování dílčích kompetencí, které jsou 

základem pro postupné budování kompetencí klíčových. 

 

 

 

Důležité aspekty zaměření školy na:  

 

Vzdělávací cíle 

 

 

 

 

 

 

V úrovni 

obecné 

 

 

 

 

 

Formulované jako záměry 

 

 

Formulované jako výstupy 

 

 

Rámcové cíle: 

 

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a 

poznání 

2. osvojení hodnot 

3. získání osobnostních postojů 

 

 

 

 

Klíčové kompetence: 

 

1. kompetence k učení 

2. kompetence k řešení 

problémů 

3. kompetence komunikativní 

4. kompetence sociální a 

personální 

5. kompetence činnostní a 

občanské 

 

 

 

 

 

 

V úrovni 

oblastní 

 

 

 

 

Dílčí cíle v oblastech: 

 

 

 

1. biologické 

2. psychologické 

3. interpersonální 

4. sociálně-kulturní 

5. environmentální 

 
 

 

Dílčí výstupy /dílčí poznatky, 

dovednosti, hodnoty a postoje 

v oblastech: 

 

1. biologické 

2. psychologické 

3. interpersonální 

4. sociálně-kulturní 

5. environmentální 
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➢ Prospívání dětí 

➢ Prožívání dítěte  

➢ Spokojenost dítěte 

➢ Kamarádství, přátelství mezi dětmi a směrem k pedagogům 

➢ Prosazovat své zájmy a sebe sama s ohledem na druhé 

➢ Tvořivost, samostatné myšlení a nápady  

➢ Podněcovat vlastní názor 

➢ Možnosti zkoumat, objevovat 

➢ Dostatek volného pohybu 

➢ Optimální denní režim 

➢ Podnětné prostředí 

➢ Důvěra, úcta, sympatie 

➢ Vybavit každé dítě souborem klíčových kompetencí v úrovní, kterou individuálně dosáhne 

 
Dlouholeté cíle, kterých chceme dosáhnout: 

 

• dovést děti předškolního věku k tomu, aby v rozsahu svých osobních možností získaly 

přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost, základy kompetencí důležitých 

pro jejich další rozvoj a učení 

 

• vést děti ke zdravému životnímu stylu - dostatek prostoru k pohybovému vyžití, zdravá 

výživa a aktivní pitný režim, dostatečný pobyt dětí venku, zvedání přirozené fyzické 

zdatnosti 

 

• podporovat duševní pohodu dětí, respektovat individuální potřeby a přání 

 

• vzdělávání dětí rozvíjet přirozenou cestou (prostřednictvím prožitků, praktických 

zkušeností), řízené a spontánní činnosti zařazovat v režimu dne vždy vyváženě 

 

• podporovat rozvoj kulturně sociálních postojů, vést děti k soudržnosti, přátelství a 

porozumění 

 

• relizace projektové činnosti 

 

• posilovat sebevědomí dětí se speciálně vzdělávacími potřebami v rámci inkluzivního 

vzdělávání, umožnit v režimových činnostech péči o děti talentované a cizince 

 

• dále umisťovat dvouleté děti a efektivně je včleňovat do kolektivu  

 

• dle možností zajistit dostatečné personální obsazení k výchově a vzdělávání dětí dvouletých 

(chůvy) a dětí se specifickými vzdělávacími potřebami (asistent pedagoga, speciální 

pedagog) a s tímto související zajištění dostatečných finančních prostředků pro nové 

zaměstnance 

 

• obohacovat vzdělávací proces o další doplňkové v případě poptávky i nadstandartní aktivity 
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• umožnit rodičům kontakt s mateřskou školou, úzce s rodiči spolupracovat - "vtáhnout je do 

dění školy" – nastavené společné projekty 

 

• zapojovat se do projektů a získávat tak finanční prostředky na provoz MŠ jak v rámci 

dotačních programů Jihočeského kraje a jiných v České republice, ale především dotačních 

programů ze strukturálních fondů EU a jiných fondů  

 

• nadále úzce spolupracovat se zřizovatelem, ostatními institucemi a partnery mateřské školy 

 

Maximální pozornost a časový prostor je věnován dětem s odkladem školní docházky, kde je pro 

nás důležitá spolupráce se zákonými zástupci a zástupci základní spádové MŠ. Individuální a 

kolektivní pozornost je věnována dětm se SVP, nadaným a cizincům. Snaha všech zaměstnanců 

školy směřuje k tomu, aby děti byly šťastné a spokojené. 

Základem je vytvoření pohody. Respektujeme každodenní potřeby dětí, zvláštní potřeby věku i 

individuální a specifické projevy. Z toho vyplývá i péče o spokojenost dospělých, jak zaměstnanců 

škol, tak i rodičů. 

 

Hlavní činností je hra jako výrazná seberozvíjející činnost pro svoji spontánnost. Rozvíjí všechny 

schopnosti předškolního dítěte. Dítě se ve hře bezpečně a efektivně učí a získává nové zkušenosti. 

Dítě se učí na základě své interakce s okolím a svou vlastní prožitou zkušeností. Vzdělávací 

činnosti proto zakládáme na přímých zážitcích dětí. Vycházíme z jejich samostatné činnosti a 

individuální volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat. Snažíme se vytvářet prostředí 

podnětné, zajímavé a obsahově bohaté. Děti musí mít možnost prožít si uspokojení z úspěchu a z 

překonání překážek. Dáváme dostatek prostoru pro kooperativní učení v rámci každodennosti i 

řízených činností. Zameřujeme se ve vzdělávacím procesu na individualizaci.  

 

Snažíme se, aby vzdělávání byl cílevědomý a plánovaný proces, ve kterém jsou spontánní a řízené 

aktivity vyvážené. Je založen na aktivní účasti dětí, omezuje pasivní přijímání hotových poznatků 

a využívá především prožitkové a interaktivní učení zpravidla v menších skupinách či individuálně. 

Nesmírně důležitá je improvizace učitelek - pružné a citlivé reagování na danou situaci a 

samozřejmostí je spolupráce s rodinou.  

 

Čas prožitý v mateřské škole musí být radostný, musí být příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých 

základů do života i vzdělávání. Samozřejmostí je zařazování projektů. 

 
 

Vzdělávací činnost je rozpracována do tří tématických integrovaných oblastí: 

 

                    *  Svět kolem nás                 

 

                    *  Člověk                                     

 

                    *  Příroda  
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Školní vzdělávací program předškolního vzdělávání je dále rozpracován do třídních vzdělávacích 

programů (TVP). V TVP mají pedagogové dostatek prostoru k seberealizaci, k využití fantazie, k 

motivačním činnostem, k využití metod a prostředků tak, aby dítě v dané skupině bylo schopné 

nenásilnou formou přijímat nové poznatky a vědomosti. TVP je otevřeným dokumentem, který je 

neustále aktualizován na základě individuálních potřeb dětí a aktuálních podmínek. Každá třída si 

volí svá vlastní témata. Některá jsou společná pro jednotlivá pracoviště, což umožňuje propojení 

činností skrz všechny věkové kategorie, jejich společný prožitek a využití spolupráci se zákonnými 

zástupci  (ovocné týdny, ekologické vycházky….) .   

 

9. Vzdělávací obsah  

 
Vzdělávací obsah je v podobě vzdělávací nabídky (která jako prostředek vzdělávání představuje 

souhrn praktických i intelektových činností vhodných k naplňování cílů a dosahování výstupů) a 

očekávaných výstupů (což jsou předpokládané výsledky). Naším záměrem je čím úplnější a 

dokonalejší bude propojení všech oblastí vzdělávání a zároveň i podmínek, za kterých probíhá, tím 

bude vzdělávání přirozenější, účinnější a hodnotnější. Vzdělávací obsah je vždy přizpůsoben 

aktuálním podmínkám a potřebám dětí a tím se přirozeně stává flexibilním.  

 

Vzdělávací obsah vyplývá z pěti vzdělávacích oblastí dle RVP PV: 

 

1. Dítě a jeho tělo 

Záměrem vzdělávacího úsilí našich pedagogů v oblasti biologické je: 

  

• stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dětí,  

• podporovat jejich fyzickou pohodu, zlepšovat jejich tělesnou zdatnost i pohybovou a 

zdravotní kulturu,  

• podporovat rozvoj jejich pohybových i manipulačních dovedností,  

• učit je sebeobslužným dovednostem,  

• vést je k zdravým životním návykům a postojům 

 

2. Dítě a jeho psychika 

Záměrem vzdělávacího úsilí našich pedagogů v oblasti psychologické je: 

 

• Podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dětí, 

• rozvoj jejich intelektu, řeči a jazyka,  

• rozvoj poznávacích procesů a funkcí, jejich citů i vůle, stejně tak i jejich sebepojetí a 

sebenahlížení, jejich kreativity a sebevyjádření, 

• stimulovat osvojování a rozvoj jejich vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším 

rozvoji, poznávání a učení 

 

3. Dítě a ten druhý 

Záměrem vzdělávacího úsilí našich pedagogů v oblasti interpersonální je: 
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• Podporovat utváření vztahů dětí včetně dětí se specifickými vzdělávacími potřebami, dětí 

jiné národnosti a dvouletých dětí k jiným dětem či dospělému,  

• posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto 

vztahů 

 

4. Dítě a společnost 

Záměrem vzdělávacího úsilí našich pedagogů v oblasti sociálně-kulturní je: 

 

• Uvést dítě do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, 

• Uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění 

• Pomoci dětem osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje 

• Umožnit dětem aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním 

prostředí 

• Umožnit dětem se specifickými vzdělávacími potřebami, dětem jiných národností 

(vietnamské, ruské, ukrajinské, romské…), a dvouletým dětem co nejsnazší začlenění mezi 

vrstevníky 

 

5. Dítě a svět 

Záměrem vzdělávacího úsilí našich pedagogů v oblasti environmentální je: 

 

• Založit u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní 

prostředí počínaje nejbližším okolím a konče globálnímy problémy celosvětového dosahu 

• Vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí 

 

 
    

 

❖ Svět kolem nás 

Hlavním záměrem činností, které budou realizovány v rámci tohoto integrovaného bloku, bude 

seznámit děti se světem kolem nás, s městem, ve kterém žijeme, se zemí, světadílem, celou 

planetou, ale současně i s vesmírem, který obklopuje naši Zemi. Děti budou vedeny k poznávání 

pravidel, podle kterých funguje naše společnost, k poznávání různých kultur a jejich zvyklostí.  

 

Svět kolem nás 

Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy 

si všímá dění i problémů v 
bezprostředním okolí; přirozenou 
motivací k řešení dalších 
problémů a situací je pro něj 
pozitivní odezva na aktivní zájem 

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

zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i 
jednoduché praktické situace, které se doma a v 
mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně 
doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u 
lékaře apod.) 

orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě 
tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v 
blízkém okolí) 
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ovládá řeč, hovoří ve vhodně 
formulovaných větách, 
samostatně vyjadřuje své 
myšlenky, sdělení, otázky i 
odpovědi, rozumí slyšenému, 
slovně reaguje a vede smysluplný 
dialog 

rozvoj řečových 
schopností a 
jazykových dovedností 
receptivních (vnímání, 
naslouchání, 
porozumění) i 
produktivních 
(výslovnosti, vytváření 
pojmů, mluvního 
projevu, vyjadřování) 

chápat slovní vtip a humor 

sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, 
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou 
úlohu apod.) 

učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, 
kterým nerozumí) 

domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý 
dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) 

správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

se učí svoje činnosti a hry 
plánovat, organizovat, řídit a 
vyhodnocovat 

osvojení si věku 
přiměřených 
praktických 
dovedností 

zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, 
pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a 
nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, 
jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními 
pomůckami 

zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat 
se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, 
zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě 
apod.) 

ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 
(zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými 
pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s 
grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, 
barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, 
zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.) 

se dokáže vyjadřovat a sdělovat 
své prožitky, pocity a nálady 
různými prostředky (řečovými, 
výtvarnými, hudebními, 
dramatickými apod.) 

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

vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých 
činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, 
pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k 
nim 

nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, 
předkládat „nápady“ 

přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a 
uvažuje, také vyjádřit 

řeší problémy na základě 
bezprostřední zkušenosti; 
postupuje cestou pokusu a omylu, 
zkouší, experimentuje; spontánně 
vymýšlí nová řešení problémů a 
situací; hledá různé možnosti a 
varianty (má vlastní, originální 
nápady); využívá při tom 
dosavadní zkušenosti, fantazii a 
představivost 

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

mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního 
zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat 
pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem 
apod.) 

rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se 
tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých 
neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 

projevuje dětským způsobem 
citlivost a ohleduplnost k druhým, 

rozvoj schopnosti 
citové vztahy vytvářet, 

těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i 
kulturních krás i setkávání se s uměním 
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pomoc slabším, rozpozná 
nevhodné chování; vnímá 
nespravedlnost, ubližování, 
agresivitu a lhostejnost 

rozvíjet je a city plně 
prožívat 

prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, 
radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní 
chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, 
tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.) 

se dokáže ve skupině prosadit, ale 
i podřídit, při společných 
činnostech se domlouvá a 
spolupracuje; v běžných situacích 
uplatňuje základní společenské 
návyky a pravidla společenského 
styku; je schopné respektovat 
druhé, vyjednávat, přijímat a 
uzavírat kompromisy 

rozvoj schopnosti žít 
ve společenství 
ostatních lidí 
(spolupracovat, 
spolupodílet se), 
přináležet k tomuto 
společenství (ke třídě, 
k rodině, k ostatním 
dětem) a vnímat a 
přijímat základní 
hodnoty v tomto 
společenství uznávané 

zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, 
věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi apod. 

začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, 
respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a 
dovednosti 

pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, 
v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat 

napodobuje modely prosociálního 
chování a mezilidských vztahů, 
které nachází ve svém okolí 

vytváření 
prosociálních postojů 
(rozvoj sociální 
citlivosti, tolerance, 
respektu, 
přizpůsobivosti apod.) 

respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o 
hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným 
dítětem apod. 

chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, 
přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco 
jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní 
odlišnosti jsou přirozené 

uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat 
stejná práva druhým a respektovat je 

posilování 
prosociálního chování 
ve vztahu k ostatním 
lidem (v rodině, v 
mateřské škole, v 
dětské herní skupině 
apod.) 

vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc 
(chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému 
dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout 
mu pomoc apod.) 

chápe, že vyhýbat se řešení 
problémů nevede k cíli, ale že 
jejich včasné a uvážlivé řešení je 
naopak výhodou; uvědomuje si, 
že svou aktivitou a iniciativou 
může situaci ovlivnit 

seznamování s 
pravidly chování ve 
vztahu k druhému 

dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného 
soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, 
dodržovat herní pravidla 

uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s 
ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, 
respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat 
kompromisy, řešit konflikt dohodou 

chápe, že zájem o to, co se kolem 
děje, činorodost, pracovitost a 
podnikavost jsou přínosem a že 
naopak lhostejnost, nevšímavost, 
pohodlnost a nízká aktivita mají 
svoje nepříznivé důsledky 

seznamování se 
světem lidí, kultury a 
umění, osvojení si 
základních poznatků o 
prostředí, v němž dítě 
žije 

vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně 
poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či 
hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo 
zajímavé, co je zaujalo) 

se nebojí chybovat, pokud nachází 
pozitivní ocenění nejen za úspěch, 
ale také za snahu 

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

uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky 
(lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, 
odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném 
(rodinném) a cizím prostředí 
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identity, získání 
sebevědomí, 
sebedůvěry, osobní 
spokojenosti) 

přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a 
vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky 

ví, že lidé se dorozumívají i jinými 
jazyky a že je možno se jim učit; 
má vytvořeny elementární 
předpoklady k učení se cizímu 
jazyku 

poznávání jiných 
kultur 

vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a 
pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět 
přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o 
existenci různých národů a kultur, různých zemích, o 
planetě Zemi, vesmíru apod.) 

je schopno chápat, že lidé se 
různí, a umí být tolerantní k jejich 
odlišnostem a jedinečnostem 

vytváření povědomí o 
existenci ostatních 
kultur a národností 

chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k 
dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich 
osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

má základní dětskou představu o 
tom, co je v souladu se základními 
lidskými hodnotami a normami i 
co je s nimi v rozporu, a snaží se 
podle toho chovat 

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

rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí 
podporovat a které je mohoupoškozovat, všímat si 
nepořádků a škod, upozornit na ně 

mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i 
společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, 
jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují 
vlastní zdraví i životní prostředí 

   

 

 

 

 

❖ Člověk 

Hlavním záměrem činností, které budou realizovány v rámci tohoto integrovaného bloku, bude 

seznámit děti s lidským tělem (jednotlivými soustavami), s nemocemi a možnostmi ochrany zdraví 

svého i ostatních, s člověkem z pohledu historického vývoje a odkazem, který lidstvo zanechává 

(povolání, kultura, …). Současně se budeme věnovat tématu rodiny a přátelství.  

 

Člověk 

Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy 

soustředěně pozoruje, zkoumá, 
objevuje, všímá si souvislostí, 
experimentuje a užívá při tom 
jednoduchých pojmů, znaků a 
symbolů 

rozvoj fyzické i 
psychické zdatnosti 

vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a 
přizpůsobit jej podle pokynu 

samostatně rozhoduje o svých 
činnostech; umí si vytvořit svůj 
názor a vyjádřit jej 

získání schopnosti 
záměrně řídit svoje 
chování a ovlivňovat 
vlastní situaci 

zorganizovat hru 

vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její 
dokončení 

vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to 
vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých 
situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či 
zakázaných činnostech apod. 
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řeší problémy, na které stačí; 
známé a opakující se situace se 
snaží řešit samostatně (na základě 
nápodoby či opakování), 
náročnější s oporou a pomocí 
dospělého 

rozvoj pohybových 
schopností a 
zdokonalování 
dovedností v oblasti 
hrubé i jemné 
motoriky (koordinace 
a rozsahu pohybu, 
dýchání, koordinace 
ruky a oka apod.), 
ovládání pohybového 
aparátu a tělesných 
funkcí 

ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit 
pohyb s rytmem a hudbou 

si uvědomuje, že za sebe i své 
jednání odpovídá a nese důsledky 

získání relativní citové 
samostatnosti 

uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní 
názory a postoje a vyjadřovat je 

odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být 
aktivní i bez jejich opory 

dokáže rozpoznat a využívat 
vlastní silné stránky, poznávat 
svoje slabé stránky 

uvědomění si 
vlastního těla 

zachovávat správné držení těla 

se domlouvá gesty i slovy, 
rozlišuje některé symboly, rozumí 
jejich významu i funkci 

rozvoj 
komunikativních 
dovedností 
(verbálních i 
neverbálních) a 
kultivovaného projevu 

rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, 
orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) 
a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci 

poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a 
antonyma 

popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou 
orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí 
(zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, 
pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, 
ledu, ve vodě, v písku) 

odhaduje rizika svých nápadů, jde 
za svým záměrem, ale také 
dokáže měnit cesty a 
přizpůsobovat se daným 
okolnostem 

vytváření 
elementárního 
povědomí o širším 
přírodním, kulturním i 
technickém prostředí, 
o jejich rozmanitosti, 
vývoji a neustálých 
proměnách 

mít povědomí o širším společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění v 
rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických 
ukázek v okolí dítěte 

chápe, že se může o tom, co 
udělá, rozhodovat svobodně, ale 
že za svá rozhodnutí také 
odpovídá 

rozvoj základních 
kulturně 
společenských 
postojů, návyků a 
dovedností dítěte, 
rozvoj schopnosti 
projevovat se 
autenticky, chovat se 
autonomně, 
prosociálně a aktivně 
se přizpůsobovat 
společenskému 

uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla 
chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti 
pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; 
odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež, 
nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), 
chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit 
jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se 
takto chovají) 

uplatňovat návyky v základních formách společenského 
chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé 
děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si 
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prostředí a zvládat 
jeho změny 

slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc, 
vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

rozvoj schopnosti 
sebeovládání 

respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, 
přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti 

uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé 
stránky) 

zpřesňuje si početní představy, 
užívá číselných a matematických 
pojmů, vnímá elementární 
matematické souvislosti 

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

chápat základní číselné a matematické pojmy, 
elementární matematické souvislosti a podle potřeby je 
prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit 
soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se 
v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu 
v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, 
poslední apod.) 

má smysl pro povinnost ve hře, 
práci i učení; k úkolům a 
povinnostem přistupuje 
odpovědně; váží si práce i úsilí 
druhých 

poznávání pravidel 
společenského soužití 
a jejich spoluvytváření 
v rámci přirozeného 
sociokulturního 
prostředí, porozumění 
základním projevům 
neverbální 
komunikace obvyklým 
v tomto prostředí 

utvořit si základní dětskou představu o pravidlech 
chování a společenských normách, co je v souladu s nimi 
a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se 
podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na 
veřejnosti) 

adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky 
plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat 
základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a 
řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit 
se společnému programu, spolupracovat, přijímat 
autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí 
pohody 

porozumět běžným neverbálním projevům citových 
prožitků a nálad druhých 

odhaduje své síly, učí se hodnotit 
svoje osobní pokroky i oceňovat 
výkony druhých 

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

pojmenovat části těla, některé orgány (včetně 
pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle a 
jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), 
znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s 
pohybem a sportem 

rozlišuje řešení, která jsou funkční 
(vedoucí k cíli), a řešení, která 
funkční nejsou; dokáže mezi nimi 
volit 

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 

uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém 
okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky 
chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v 
případě potřeby obrátit o pomoc) 

průběžně rozšiřuje svou slovní 
zásobu a aktivně ji používá k 
dokonalejší komunikaci s okolím 

rozvoj interaktivních a 
komunikativních 
dovedností verbálních 
i neverbálních 

navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do 
péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným 
způsobem, respektovat ho 
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se spolupodílí na společných 
rozhodnutích; přijímá vyjasněné a 
zdůvodněné povinnosti; dodržuje 
dohodnutá a pochopená pravidla 
a přizpůsobuje se jim 

vytvoření povědomí o 
mezilidských 
morálních hodnotách 

dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat 
spravedlivě, hrát fair 

vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit 
se na společném řešení (v jednoduchých situacích 
samostatně, jinak s pomocí) 

chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a 
zároveň s ohledem na druhé 

se chová při setkání s neznámými 
lidmi či v neznámých situacích 
obezřetně; nevhodné chování i 
komunikaci, která je mu 
nepříjemná, umí odmítnout 

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

chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, 
staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat 
druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) 

bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, 
ponižování apod. 

odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, 
sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách) 

vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, 
pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných 
větách 

pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 
 

 

❖ Příroda 

Společně pozorujeme všechny změny v přírodě, které se objevují během celého roku. Využíváme 

školní zahradu, ekovycházky, procházky do okolí či dopolední výlety do přírody. Pozorujeme 

živočichy a společnně si o nich povídáme. Pracujeme s plody, přírodninami. Zveme si do školky 

zvířátka nebo za nimi jedeme třeba do Zoo. Pozorujeme rozmanitosti počasí, které společně 

popisujeme a prožíváme. Společně se učíme přírodu chránit. Třídíme odpad. Navštěvujeme 

výstavy a programy s tématikou týkající se přírody, abychom se o ní co nejvíce dozvěděli.  

Příroda 

Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy 

uplatňuje získanou zkušenost v 
praktických situacích a v dalším 
učení 

rozvoj a užívání všech 
smyslů 

vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově 
rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary 
předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, 
vnímat hmatem apod.) 

má elementární poznatky o světě 
lidí, kultury, přírody i techniky, 
který dítě obklopuje, o jeho 
rozmanitostech a proměnách; 
orientuje se v řádu a dění v 
prostředí, ve kterém žije 

vytvoření základů 
aktivních postojů ke 
světu, k životu, 
pozitivních vztahů ke 
kultuře a umění, 
rozvoj dovedností 
umožňujících tyto 
vztahy a postoje 
vyjadřovat a 
projevovat 

vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně 
pohybových činností, zvládat základní hudební 
dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, 
zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a 
rozlišovat rytmus) 
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klade otázky a hledá na ně 
odpovědi, aktivně si všímá, co se 
kolem něho děje; chce porozumět 
věcem, jevům a dějům, které 
kolem sebe vidí; poznává, že se 
může mnohému naučit, raduje se 
z toho, co samo dokázalo a 
zvládlo 

rozvoj společenského i 
estetického vkusu 

zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své 
představy pomocí různých výtvarných dovedností a 
technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, 
tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných 
materiálů, z přírodnin aj.) 

užívá při řešení myšlenkových i 
praktických problémů logických, 
matematických i empirických 
postupů; pochopí jednoduché 
algoritmy řešení různých úloh a 
situací a využívá je v dalších 
situacích 

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

vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat 
zkušeností k učení 

komunikuje v běžných situacích 
bez zábran a ostychu s dětmi i s 
dospělými; chápe, že být 
komunikativní, vstřícné, iniciativní 
a aktivní je výhodou 

osvojení si 
elementárních 
poznatků, schopností 
a dovedností 
důležitých pro 
navazování a rozvíjení 
vztahů dítěte k 
druhým lidem 

přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, 
navazovat a udržovat dětská přátelství 

porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

se učí nejen spontánně, ale i 
vědomě, vyvine úsilí, soustředí se 
na činnost a záměrně si 
zapamatuje; při zadané práci 
dokončí, co započalo; dovede 
postupovat podle instrukcí a 
pokynů, je schopno dobrat se k 
výsledkům 

osvojení si 
elementárních 
poznatků, schopností 
a dovedností 
důležitých pro 
navazování a rozvíjení 
vztahů dítěte k 
druhým lidem 

přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, 
navazovat a udržovat dětská přátelství 

porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

rozvoj, zpřesňování a 
kultivace smyslového 
vnímání, přechod od 
konkrétně názorného 
myšlení k myšlení 
slovně-logickému 
(pojmovému), rozvoj 
paměti a pozornosti, 
přechod od 
bezděčných forem 
těchto funkcí k 
úmyslným, rozvoj a 
kultivace 
představivosti a 
fantazie 

chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, 
uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), 
elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, 
večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v 
prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase 

záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, 
postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího) 

ovládá dovednosti předcházející 
čtení a psaní 

osvojení si některých 
poznatků a 
dovedností, které 
předcházejí čtení i 

projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat 
četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon 

poznat napsané své jméno 

poznat některá písmena a číslice, popř. slova 
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psaní, rozvoj zájmu o 
psanou podobu jazyka 
i další formy sdělení 
verbální i neverbální 
(výtvarné, hudební, 
pohybové, 
dramatické) 

sledovat očima zleva doprava 

utvořit jednoduchý rým 

sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky 
ve slovech 

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, 
slovně reagovat 

se zajímá o druhé i o to, co se 
kolem děje; je otevřené 
aktuálnímu dění 

rozvoj a kultivace 
mravního i 
estetického vnímání, 
cítění a prožívání 

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

prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

se učí s chutí, pokud se mu 
dostává uznání a ocenění 

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

naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat 
a vybavit 

zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 
(odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, 
nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, 
charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné 
souvislosti mezi nimi) 

dovede využít informativní a 
komunikativní prostředky, se 
kterými se běžně setkává (knížky, 
encyklopedie, počítač, 
audiovizuální technika, telefon 
atp.) 

vytváření základů pro 
práci s informacemi 

postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

chápe, že nespravedlnost, 
ubližování, ponižování, 
lhostejnost, agresivita a násilí se 
nevyplácí a že vzniklé konflikty je 
lépe řešit dohodou; dokáže se 
bránit projevům násilí jiného 
dítěte, ponižování a ubližování 

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

zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí 
hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací 
apod.) 

ve známých a opakujících se situacích a v situacích, 
kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své 
chování 

spoluvytváří pravidla společného 
soužití mezi vrstevníky, rozumí 
jejich smyslu a chápe potřebu je 
zachovávat 

rozvoj kooperativních 
dovedností 

spolupracovat s ostatními 

si uvědomuje svá práva i práva 
druhých, učí se je hájit a 
respektovat; chápe, že všichni lidé 
mají stejnou hodnotu 

rozvoj úcty k životu ve 
všech jeho formách 

pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o 
pořádek a čistotu, nakládat vhodnýmzpůsobem s 
odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu 
prostředí, chránit příroduv okolí, živé tvory apod.) 

ví, že není jedno, v jakém 
prostředí žije, uvědomuje si, že se 
svým chováním na něm podílí a že 
je může ovlivnit 

vytvoření povědomí o 
vlastní sounáležitosti 
se světem, se živou a 
neživou přírodou, 
lidmi, společností, 
planetou Zemí 

osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, 
které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, 
zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další 
učení a životní praxi 

rozvoj schopnosti 
přizpůsobovat se 
podmínkám vnějšího 
prostředí i jeho 
změnám 

porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé 
(všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a 
že s těmito změnami je třeba v životě počítat), 
přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i 
v mateřské škole 



30 
 

Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy 

všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

dbá na osobní zdraví a bezpečí 
svoje i druhých, chová se 
odpovědně s ohledem na zdravé a 
bezpečné okolní prostředí 
(přírodní i společenské) 

vytváření zdravých 
životních návyků a 
postojů jako základů 
zdravého životního 
stylu 

mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o 
významu aktivního pohybu a zdravé výživy 

zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně 
hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o 
osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět 
stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, 
svlékat, obouvat apod.) 

 

 

 

Doplňkové aktivity:  
 

Cílem těchto činností je rozvíjet v maximální míře schopnosti dětí. K tomuto účelu je využito 

profesních zájmů pedagogů. Doplňkové aktivity jsou realizovány v rámci výchovně-vzdělávacích 

činností se všemi dětmi na dané třídě. Škola má 3 druhy těchto aktivit: společné pro všechna 

pracoviště, pouze na jednom pracovišti,  individuálně na třídě dle zájmů pedagogů.  

 

Výtvarné a pracovní činnosti - netradiční výtvarné techniky, práce s přírodninami a odpadovým 

materiálem (papír, plast), kreslení a malování, stříhání a lepení. Výtvarný projev vždy zohledňuje 

probíhající roční období a typické činnosti či svátky v něm (Masopust, Velikonoce, Vánoce apod.) 

Výtvarné činnosti podporují nejen dětskou tvořivost a samostatnost, ale vhodně působí na 

vytváření estetického prostředí v mateřské škole. 
 

Pěvecké činnosti a hra na klavír– postupné seznamování s těmito nástroji, základem jsou 

národní a lidové písně, rytmizace, melodizace formou hry moderní tanec, hudba, poznávání 

umělých písní, taneční etudy a pod., navození tvořivé atmosféry, příjemných zážitků při 

doprovodných činnostech – hra na tělo, využití Orffova instrumentáře. 

 

Sportovní činnosti – „Týmový duch“ – podporovat u dětí přirozené pohybové aktivity, rozvíjet 

tak hrubou motoriku celého těla, týmovost a obratnost. Máme zpracovaný samostatný program. 

Díte se zde rozvíjí dle svých schopností a dovedností všestranně (chůze, běh, skok, obratnost, 

zdravotní cviky, vnímavost, koordinace, rovnováha, vytrvalost, orientace v prostoru).  

    

Seznamování s cizím jazykem - hra s anglickými slovíčky, děti ve věku 4-7 let (třídy předškoláků) 

se formou hry postupně seznamují s anglickými slovíčky pomocí obrázků, her, různorudých 

aktivit, pexes, domin, maňásků, běžných předmětů a věcí kolem sebe. Děti naslouchají cizí řeči i 

prostřednictvím CD, DVD v propojenosti s pohybem, rytmizací, říkankami, písničkami a 

pracovními listy. Máme vypracovaný program, který je pravidelně revidován,  

                  

Jóga   -  cvičení určená ke zklidnění, na posilnění osobnosti dítěte, na protažení a uvolnění (jógová 

sestava SURJA NAMASKAR : Pozdrav slunci – povzbuzuje krevní oběh, vyvažuje vegetativní 

nervový systém a rozvíjí koncentraci. 
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Ekologické vycházky  - výchova k ochraně životního prostředí, děti poznávají přírodní krásy 

v jakémkoliv ročním období. Děti dlouhodobě pozorují přírodu a změny v ní v souvislosti s ročním 

obdobím. Sbírají přírodniny a učí se zásadám správného chování v přírodě k živočichům, 

rostlinám, třídění odpadu atd. 

 

Vildova zahrada – celoroční program péče o zahradu s Vildou (včelák) reflektující roční období i 

hlavní sváteční dny – využívá Železničářská  

 

Logopedická prevence - určena pro děti, které vyslovují hlásky na nesprávném artikulačním 

místě, spolupracujeme s logopedickou poradnou, cílem je hravou formou odstraňovat nedostatky 

u dětí, tím napomáhat rodičům. 

 

Pokud nastane situacce omezení vstupu dalších osob do škol (např. Coronavir), budou dětem každé 

úterý odpoledne nabízeny ve všech třídách určíté specificky zaměřené činnosti (tvoření, pohybové 

hry, ………) v čase 14:30 – 15:15h. Činnosti budou dětem nabízeny na základě výběru učitelky, 

která bude v tom dnu u dětí a budou dobrovolné.  

 

Mimoškolní aktivity 
 

Jsou pořádány jen některými pracovišti. Některé aktivity jsou jen pro nejstarší věkovou skupinu 

dětí. Pro účast na těchto jsou předfem určená kriteria, která zpracovává učitelka pověřená 

organizací připravované akce. Jsou to činnosti, které nejsou součástí školního vzdělávacího 

programu, v mnoha případech jsou pořádány ve volném čase pedagogických zaměstnanců našich 

škol: 

• Svatomartinský lampiónový průvod 

• Kaštaniáda - sběr kaštanů 

• Drakiáda - pouštění draků 

• Dopravní den -"Na kole jen s přilbou" 

• Přespání ve školce 

• Společné setkání nových dětí před nástupem do MŠ 

• Betlémské světlo 

• Projektové činnosti s rodiči 

 

 

Projekty: 

 
Projekt „Šablony“ – v rámci tohoto projektu posilujeme výchovně vzdělávací činnosti o personál, 

sdílení pedagogů a projektovou činnost vně i mimo školku.  

 

 

Zájmové kroužky:     
    

Taneční školička - výuka tanců 

Keramika – modelování  

Grafomotorika s rodiči – příprava dítěte na školní výuku 
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Flétnička – základy hudebního vzdělání s nástrojem 

Angličtina - prohloubení základů jazyka 

Všeobecný rozvoj osobnosti pro předškolní děti s psychologem 

Všeobecná sportovní průprava  

 

Zájmové kroužky nejsou v naší mateřské škole dominantní, pouze školní program doplňují a to 

tak, aby organizačně nezasahoval do vzdělávacího procesu (zařazovány v době odpoledních 

zájmových činností, kdy se děti rozcházejí domů). 

 

Nadstandardní péče/aktivity: 

                            

Pro zlepšení fyzických dovedností dítěte a na základě poptávky rodičů zařazujeme kurz bruslení a 

kurz plavání. Tyto aktivi se realizují pokud jsou podmínky pro jejich realizaci. Pro kurz bruslení je 

nám partnerem i zřizovatel, který financuje pronájem bruslařské plochy. Díky domluvě s partnerem 

„Děti do bruslí“ je dostupné i pro sociálně slabé rodiny. Celkově tyto sporty obohacují, rozvíjejí a 

posilují zároveň prosociální schopnosti, rozvíjí všeobecné dovednosti, vedou děti k zdravému 

životnímu stylu a pozitivnímu vztahu ke sportu. Utužují tělesnou zdatnost a rozšiřiřují pohybové 

dovednosti. Vždy jsou plně respektovány individuální schopnosti dětí. Pokud se dítě nemůže těchto 

sportovních aktivit zúčastnit má zabezpečenou standardní výuku v prostorách MŠ. 

 

 

10. Inkluzivní vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími          

     potřebami  

 

Inkluzivní vzdělávání dětí v mateřské škole znamená včlenit do kolektivu všechny děti bez 

jakéhokoliv rozdílu, oslabit určité izolace dítěte i jeho případné vylučování ze společnosti ostatních 

vrstevníků. To usnadňuje osobnostní a sociální rozvoj dítěte. Zároveň je inkluze důležítá i pro 

majoritní společnost, kterou učí tolerovat, přijímat jinakost a naučit se brát jedinec se SPV jako 

samozřejmou součást společnosti.  

 

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

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

poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných 

opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola. 

 

Cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při vzdělávání dětí 

se speciálními vzdělávacími potřebami k jejich naplňování přizpůsobujeme tak, aby maximálně 

vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem. Snahou pedagogů je – stejně jako ve vzdělávání 

dětí, které speciální vzdělávací potřeby nemají, vytvoření optimálních podmínek k rozvoji 

osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší 

samostatnosti. 

 

Při plánování a realizaci vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními máme na zřeteli fakt, 

že se děti ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory 
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vzdělávání těchto dětí je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého dítěte 

s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Při vzdělávání dítěte se speciálními 

vzdělávacími potřebami učitelky zahrnují do svých vzdělávacích strategií podpůrná opatření. 

 

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogové spolupracují s dalšími 

odborníky, využívají školských poradenských zařízení (speciálních pedagogických center a 

pedagogicko-psychologických poraden). 

 

Důležitou podmínkou úspěšnosti předškolního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami je nejen volba vhodných (potřebám dětí odpovídajících) vzdělávacích metod a 

prostředků, které jsou v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními, ale i uplatňování vysoce 

profesionálních postojů učitelek i ostatních pracovníků, kteří se na péči o dítě a jeho vzdělávání 

podílejí. Rozvoj osobnosti dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními závisí na citlivosti a 

přiměřenosti působení okolí mnohem více, než je tomu u dítěte, které není ve svých možnostech 

primárně omezeno. Proto je nutné vytvořit podmínky pro jejich pozitivní přijetí. K tomu je nutné, 

mimo jiné, navázat úzkou spolupráci s rodiči všech dětí, citlivě s nimi komunikovat a předávat 

potřebné informace. 

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

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

možností potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná opatření se člení podle organizační, 

pedagogické a finanční náročnosti do pěti stupňů. Vzdělávání těchto dětí se řídí §16 odst.9 

školského zákona a vyhláškou č. 27/2016 Sb. v platném znění. Podpůrná opatření prvního stupně 

uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě 

plánu pedagogické podpory (PLPP). PLPP zpracovává škola samostatně, IVP zpracovává škola na 

základě doporučení ŠPZ. Při vzdělávání dětí se SVP spolupracuje učitel s dalšími odborníky, 

využívá služby školských poradenských zařízení. MŠ využívá možnosti spolupráce se speciáním 

pedagogem a psychologem ze základní školy Pohůrecká.  

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními v mateřské škole: 

➢ PLPP tvoří třídní učitelky, jsou odpovědny za jeho průběh tvorby, realizaci a 

vyhodnocování. V případě nutnosti po vyhodnocení doporučit zákonným zástupcům 

návštěvu SPC, PPP či jiného specialisty. 

➢ IVP tvoří třídní učitelky na základě doporučení ŠPZ, jsou odpovědny za jeho průběh tvorby, 

realizaci a vyhodnocování a spolupráci s příslušným ŠPZ a rodinou. 

Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je potřebné zabezpečit (případně 

umožnit): 

➢ Uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování a 

organizací činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání 

➢ Realizaci všech stanovených podpůrných opatření při vzdělávání dětí 

➢ Osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a 

možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu, a základní hygienické návyky 

v úrovni odpovídajícímu věku dítěte a stupni postižení 

➢ Spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školským poradenským zařízením, v případě 

potřeby spolupráce s odborníky mimo oblast školství 

➢ Snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy 
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➢ Přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření 

11. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných 
 

Snažíme se v naší mateřské škole vytvářet podmínky k co největšímu využití potenciálu nadaných 

a mimořádně nadaných dětí s ohledem na jejich individuální možnosti. Vzdělávání těchto dětí lze 

realizovat i na základě doporučení školského poradenského zařízení, a to takovým způsobem, aby 

byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání (rozumové schopnosti, 

pohybové, manuální, umělecké a sociální dovednosti). MŠ zajistí realizaci podpůrných opatření 

pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí. V případě potřeby zajistí 

součinnost s odborníky v dané problematice.  

 

Podmínky vzdělávání a vzdělávací aktivity jsou rozumně přizpůsobeny i mimořádným 

schopnostem dětí nadaných, popřípadě doplněny nabídkou dalších aktivit podle zájmů a 

mimořádných schopností či mimořádného nadání dítěte v individuální vzdělávacím plánu.  Rozvoj 

a podpora mimořádných schopností je zajišťována a organizována tak, aby nebyla jednostranná a 

neomezila pestrost a šíři obvyklé vzdělávací nabídky. 

 

12. Vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním  

 
Podmínky vzdělávání dětí se sociálním znevýhodněním 
 

Vzdělávání dětí se socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí, dětí s oslabeným rodinným 

zázemím či dětí, které pocházejí z kulturně odlišného prostředí a které nemluví českým jazykem, 

se uskutečňuje podle požadavků daných RVP PV. Při snížené sociální adaptibilitě těchto dětí či 

zvýšené potřebě výchovy a vzdělávání je vypracován individuální vzdělávací plán. V mateřské 

škole jsou uplatňovány speciální vzdělávací metody umožňující včasnou diagnostiku a rozvojovou 

stimulaci dětí. 

 

13. Vzdělávání cizinců 

Mateřská školy poskytují pro děti-cizince a děti z jazykového kulturního prostředí s nedostatečnou 

znalostí českého jazyka jazykovou podporu již od nástupu na MŠ a to cílenou podporou 

v osvojování českého jazyka pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání a to od 

1.9.2021 (RVP PV). 

Pokud budou 4 cizinci v povinném předškolním vzdělávání v rámci jednoho místa poskytovaného 

vzdělávání, zřídí ředitel mateřské školy skupinu nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou přípravu 

pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., 

o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou 

přípravu má navýšenou časovou dotaci v rozsahu 1 hodiny týdně, která je rozdělena do dvou nebo 

více bloků v průběhu týdne. Skupina pro jazykovou přípravu má nejvýše 8 dětí. Další skupina pro 

jazykovou přípravu se zřídí, po překročení počtu 8 v jedné skupině. Za určitých podmínek lze do 

fungující skupiny pro jazykovou přípravu začlenit také děti s českým státním občanstvím nebo 

mladší děti-cizince, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy dětí, pro které je primárně 

skupina určena.  
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Příprava se netýká dětí cizinců s individuálním vzděláváním (§ 34b školského zákona) a dětí-

cizinců vzdělávaných ve zbývající době (§ 34 odst. 10 školského zákona). 

Pokud jsou v mateřské škole v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání 1 až 3 děti cizince 

v povinném předškolním vzdělávání, bude jim poskytována individuální jazyková podpora v rámci 

vzdělávacích činností dle školního vzdělávacího programu. To platí i pro mladší děti s OMJ v MŠ.  

 

 V rámci práce s celou třídou je brán zřetel na přítomnost dítěte s nedostatečnou znalostí českého 

jazyka. Pedagogové uzpůsobují didaktické postupy a děti cíleně podporují v osvojování českého 

jazyka. Používají se adekvátní metodické postupy a jejich kombinace vždy na základě aktuálních 

znalostí a možností dítěte. Postupuje se vždy od nejbližšího ke vzdálenějšímu a využívá se 

spirálový způsob učení. Samozřejmostí je využívání piktogramů, nonverbální komunikace, knih, 

obrázků, vizualizace, práce ve skupině či individuálně, práce na celkovém rozvoji smyslového, 

prostorového a časového vnímání. Práce v menších skupinkách či individuálně. V případě potřeby 

bude zajištěna spolupráce s odborníky (logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga). Budou 

zařazovány činnosti, které nejsou závislé na jazykových činností. Zásadní je spolupráce ze 

zákonnými zástupci.  

Pedagog při práci s dítětem s OMJ dodržuje následující zásady:  

➢ hovoří pomalu a zřetelně; stojí čelem k dítěti  

➢ k hovoru využívá témata, která jsou dítěti známá a blízká;  

➢ užívá ustálené jednoduché instrukce a slovní spojení, instrukce sděluje posloupně po jedné;  

➢ klade jednoduché otázky, dává dostatek času na odpověď; 

➢ při použití jazykových prostředků současně napomáhá dítěti k porozumění využíváním 

neverbálních prostředků (gesta, mimika), pokud je to možné, řeč opírá o vizuální oporu 

(obrázky, předměty); 

➢ srozumitelně a vstřícně seznamuje dítě s uspořádáním dne a nastavenými pravidly, používá 

k tomu dostupnou oporu včetně spolupráce s ostatními dětmi; 

➢ seznamuje dítě se základy české kultury a společnosti, života v obci, a to v běžných 

situacích, které se dítěte a jeho života bezprostředně dotýkají. 

 

Škola podpoří pedagogy nákupem potřebných pomůcek, literatury, možností účasti na školení 

této tématiky, bude využívat společné sdílení pro rozvoj celého pedagogického sboru, zařízením 

možné konzultzace s odborníky, zasíláním odkazů na metodické pomůcky (např. Kurikulum 

češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání, apod.   
 

14. Výchova a vzdělávání dětí dvouletých 

 

Vytvoření podmínek pro adaptaci dvouletých dětí: 

 
Mateřská škola vytváří optimální podmínky pro adaptaci dvouletého dítěte do prostředí MŠ. 

Odloučení od rodičů patří i u starších dětí k nejvýraznějším problémům v průběhu adaptace, proto 

je adaptace postupná a promyšlená. MŠ má vytvořený „Adaptační plán“ (viz příloha č. ….). Dítě 

se může přijít podívat s maminkou na zahradu, pozorovat hru ostatních dětí. Pobyt dítěte 

v mateřské škole se po dohodě s rodiči postupně „dávkuje“ – může přijít nejprve na hodinu, pak na 

dvě hodiny atd. Rodič dvouletého dítěte může svou přítomností při pobytu dítěte v adaptačním 

období napomáhat dítěti, aby si postupně zvykalo na vrstevnickou skupinu. Dítě se učí respektovat 
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nastavené hranice v prostředí mimo rodinu. Adaptační proces probíhá velmi citlivě a šetrně 

s ohledem na individualitu dítěte, kdy si postupně zvyká nejen na nové prostředí, ale i na nové 

kamarády, a především na paní učitelky. Pokud dítě na počátku adaptačního období onemocní, 

zařazujeme opětovné postupné navykání na režim v mateřské škole. Navrhujeme rodičům zařadit 

nějaký rituál při loučení (např. dítě dá rodiči pusu, zamává a do třídy si vezme např. oblíbenou 

hračku). Průběh adaptace s rodiči denně konzultujeme. Snažíme se respektovat způsob výchovy 

dítěte v rodině, a naopak rodina by měla respektovat pravidla vymezená v mateřské škole. 

 

Bezpečností podmínky pro dvouleté děti: 

 

• nábytek dle hygienických norem 

• hračky dle hygienických norem 

• bezbariérový interiér 

• odstranění malých hraček, které by mohlo dvouleté dítě strčit do úst, nosu či ucha 

• vybavení dalším personálem současně s pedagogickým pracovníkem na tířdě – chůva – dle 

možnností školy 

• dovybabování herními prvky dle finančních možností  

 

Vzdělávací obsah: 

 
Děti ve věku 2 let jsou v jedinečné „kondici“ otevřené hraní, vzdělávání a navazování kontaktů 

s vrstevníky. Mateřská škola Sedmikráska nabízí program pro děti mezi 2. a 3. rokem, který je 

postave na: 

• vzdělávací činnosti postavené pro základní dovednosti: zvládnutí denního režimu, 

základních úkonů (stravování, oblečení, hzgienické návyka, čínnosti a vztah k věcem a 

materiálům, používání psacího a jídelního náčinní…), základní orientace v prostoru -

postupný přechod z individualizace na kooperaci (alespoň částečně), budování pozitivního 

vztahu ke školce (budoucímu dlšímu vzdělávacímu stupni) 

• chápajícím a láskyplném přístupu dospělých k dětem, 

• prostředí přizpůsobeném i dvouletým dětem – bezpečné, strukturované pro jasnou orientaci 

a vhodné k učení základních návyků – pořádku a řádu, sebeobsluhy a možnost zkušenosti 

z pokusů, omylů a chyb, 

• místečko ve třídě pro dvouleté děti – bezpečně vymezené, přesto součástí celku, 

• program hraní, vzdělávání a podpory rozvoje dvouletých dětí výtvarné, hudební, tělesné 

činnosti uzpůsobené dětem mladším tří let, 

• pomůcky, hračky a materiál pro dvouleté děti, 

• podmínky pro sebeobsluhu dvouletých dětí – přístup k dětským záchodům a umyvadlům, 

podpora samostatnosti a rozhodování, 

1. Dítě a jeho tělo 
 

Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje): 

• Podpora přirozené snahy dítěte k pohybu 

• Rozvoj snahy dítěte o samostatnost při manipulaci a experimentaci s hračkami a předměty, 

se kterými přichází do styku, samostatnosti u jídla (uklízet po sobě, jíst lžicí, pít z hrnečku, 

neznečišťovat svévolně stůl, nesahat rukou do jídla), samostatné hygieny (namydlit se a 
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opláchnout si ruce, samostatně si dojít na záchod), samostatného používání kapesníku, 

samostatného oblékání a svlékání některých částí oděvu (kalhoty, ponožky), samostatného 

vyzouvání a obouvání, uklízení oblečení na vyhrazené místo 

 

Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí): 

 

• Činnosti vedoucí ke zdokonalování chůze (chůze v tempu udávaném bicím nástrojem, při 

říkadle: slalom, překračování nízkých překážek, chůze po schodech nahotu bez držení, běh 

(maximální doba běhu 20 vteřin, běh na smluvený signál), skoky a poskoky (přeskakování: 

např. lana ležícího na zemi, skákání snožmo, skoky ve dřepu – žába, skoky z jedné nohy na 

druhou, skákání na měkkou podložku (z výšky i z dálky), natahování se pro různé 

předměty, přelézání, podlézání a lezení na žebřinu s oporou, válení sudů, kolébka 

(předchází kotoulu). Chůze po vyznačené čáře/línii, výstup na překážku a sestup 

z překážky, podávání a házení lehkých předmětů (přehazování papírových koulí přes lano, 

předávání míčků z ruky do ruky, hody míčem, házení kroužků a míčků do koše umístěného 

nad hlavou dítěte (trénink házení horním obloukem), posílání předmětů 

• Stavění staveb z různého materiálu podle naznačovaného záměru i podle vlastní fantazie, 

seznamování se a hra s různým materiálem (písek, voda – přelévání, tráva, listí a dalších 

přírodnin, kameny, plastelína, papír – trhání, skládání, nalepování, korálky většího průměru 

– navlékání 

• Zdravotní cviky: předklon a záklon hlavy, otáčení hlavy za hračkou, v lehu na zádech 

přitisknout bedra a ramena k zemi, jízda na kole v lehu na zádech, napodobení ptáka, 

stříšky, prohýbání páteře ve vzporu klečmo (kočička), protahování paží, krčení, 

protřepávání, pérování v kolenou 

• Zařazovat jednoduché rytmické pohyby paží, nohou, tleskání, podupy, kroky a poskoky na 

místě i z místa (spojení s básničkou, písničkou), taneční improvizace na dětskou hudbu, 

jednoduché tanečky, cval vpřed (koník), hra na dětské (popř. Orffovy( hudební nástroje, 

rozvíjení sluchové citlivosti na zvucích hudební i nehudební povahy, poznávání některých 

hudebních nástrojů (i podle zvuku), poznávání písní podle melodie, zpívat písně malého 

rozsahu, spojování zpěvu s rytmickým doprovodem, zařazování říkadel a popěvků i do 

mimo hudebních činností, hrát s dětmi jednoduché pohybové hry 

 

Očekávané výstupy (co dítě zpravidla dokáže ve třech letech) 

 

• Chůze do schodů i ze schodů 

• Překonávání vzdálenosti skokem (již dříve skok na místě, z malé výšky) 

• Jízda na tříkolce 

• Stoj na jedné noze 

• Navlékání korálků většího rozměru 

• napodobování vertikální, horizontální a kruhové čáry při kresbě 

• Jíst lžicí (nepřevracet ji, nebryndat) 

• Převléknout se 

• Samostatně použít toaletu, umýt si ruce 

• Dítě ve třech letech zná a pojmenuje viditelné části těla, projevuje samostatnost a 

vynalézavost v sebeobsluze, samostatně se umývá v závislosti na režimu dne 
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2. Dítě a jeho psychika 
JAZYK A ŘEČ 

 

Dílčí vzdělávací díle (co pedagog u dítěte podporuje): 

 

• Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, 

proozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, 

vyjadřování) 

• Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 

• Rozšiřování slovní zásoby, rozvoj srozumitelného řečového projevu i ve víceslovních 

větách 

 

Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí) 

 

• Nechat děti sdělovat své zážitky a přání, vést je soustavně k řečovému projevu 

v rozmanitých situacích, vést s dítětem individuální konverzaci, podporovat porozumění 

hovorové řeči, být kvalitním mluveným vzorem pro pomoc při rozšiřování slovní zásoby a 

používání různých slovních druhů, dbát na gramatickou správnost, zřetelnost, přiměřenost 

obsahu, tón a tempo vlastní řeči 

• Učit děti vyřídit jednoduché vzkazy 

• Vést děti k tomu, aby se vyjadřovaly více slovy než gesty, a aby používaly jednoduchých 

vět 

• Vyprávět dětem přiměřeně jejich věku jednoduché příběhy a pohádky, podporovat děti ve 

sledování děje jednoduché scénky, učit je rozumět jednoduchému vyprávění ilustrovanému 

obrázky 

• Nechat dítě vypravovat o tom, co vidí kolem sebe, o svých zážitcích 

• Podněcovat děti k reprodukování krátkých říkanek 

 

Očekávané výstupy (co dítě zpravidla dokáže ve třech letech): 

 

• Reprodukovat krátké říkanky, básničky (zapamatuje si je) 

• Sestavit větu (minimálně o třech slovech) 

• Vyprávět jednoduchý příběh, který opakovaně slyšelo 

 

POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI A FUNKCE, PŘEDSTAVIVOST A FANTAZIE, 

MYŠLENKOVÉ OPERACE 

 

Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje): 

 

• Slovní označování toho, co vidí na obrázku: rozvoj paměti, představivosti, myšlení – 

třídění, srovnávání, stavění, udržování potřebného sledu činností a chápání jejich 

souvislostí v napodobivé hře 

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

• Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu 

o učení 
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• Vytváření základů pro práci s informacemi 

 

Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí): 

 

• Cvičení paměti při běžných činnostech i během hry 

 

Očekávané výstupy (co dítě zpravidla dokáže ve třech letech): 

 

• Chápe pojmy (např. slovo pes – neoznačuje jednoho konkrétního psa) 

• Rozlišovat v množině maximálně 4 prvků (když předmět zmizí, hledá jej) 

• Rozlišuje barvy 

• Dítě dokáže formulovat svou představu o tom, na co si bude hrát 

 

SEBEPOJETÍ, CITY A VŮLE 

 

Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje): 

 

• Rozvíjet tu dětí pocity jistoty, sebevědomí, vytvářet podmínky pro rozvoj aktivity a 

samostatného projevu dětí 

• Rozvoj vlastností dítěte během hry i běžných činností 

• Při každé možné příležitosti poskytovat nápadné a citové přitažlivé poučení (rozvíjet 

poznatky a zkušenosti), utvářet počátky mravního vědomí 

• Rozvíjet pocit samostatnosti a snahu dosáhnout určitého cíle, vést děti k dokončení hry, 

rozvíjet vytrvalost, snahu napodobit a dokončit činnost, rozvíjet prvky cílevědomosti ve hře 

(zvláště v konstruktivní a napodobivé), předcházet pocitům strachu a vést děti k jejich 

překonávání, vytvářet předpoklady pro posilování soustředěnosti dítěte na určitou činnost, 

rozvíjet pocit uspokojení z výsledků vlastní činnosti 

 

Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí): 

 

• Spontánní hra 

• Povzbuzovat děti pro zaujaté, samostatné činnosti, vést děti k samostatnější volbě námětu 

hry 

 

Očekávané výstupy (co dítě zpravidla dokáže ve třech letech): 

 

• Mluvit o sobě v první osobě 

• Zná své jméno, pohlaví 

• Dítě zná své jméno i příjmení, svou značku 

 

3. Dítě a ten druhý 
 

Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje): 
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• Prohlubovat osvojení nejjednodušších pravidel chování dětí v kolektivu, učit děti, co ruší 

soulad a pořádek při společném soužití, učit děti poprosit, poděkovat, pozdravit 

• Podporovat sympatie a kamarádské vztahy k druhým, učit děti udělat druhým radost, 

pomáhat navazovat sociální a citové kontakty s druhými dětmi, dávat dětem najevo svůj 

zájem, náklonnost, zúčastněnost, posilovat pocit bezpečí dítěte v kontaktu s pedagogem a 

ostatními dětmi 

• Rozvíjet u dětí pocit zodpovědnosti sám za sebe, ochotu pomoci druhému, rozlišovat a 

upevňovat citové vztahy dětí ke členům rodiny, podněcovat radost z opětovného setkání, 

podporovat u dětí rozvíjející se pocit sounáležitosti k rodině, vést s dětmi individuální 

rozhovory o členech rodiny, podporovat citový vztah k domovu a k mateřské škole, 

prohlubovat citové vztahy k dospělým i dětem (vyjadřovat se slovně) 

• Podporovat rozvoj vyšších citů – soucit, snaha pomáhat druhým 

• Podporovat slovní komunikaci a domlouvání se s dětmi při hře i s dospělými 

• Rozvíjení spolupráce a domlouvání se druhými 

 

Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí): 

 

• Běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým 

• Vést děti k dialogu při hrách 

• Hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých 

• Četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením 

 

Očekávané výstupy (co dítě zpravidla dokáže ve třech letech): 

 

• Půjčit druhému hračku 

• Dítě by mělo znát jména ostatních vrstevníků ve třídě, spolupracovat s druhými při 

rozvíjení námětových staveb 

 

4. Dítě a společnost 
 

Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje): 

• Podporovat ukázněnost při hře, vycházce, pobytu venku, prohlubovat osvojení 

nejjednodušších pravidel chování dětí v kolektivu, učit děti, co ruší soulad a pořádek při 

společném soužití 

• Vést děti k uplatňování poznatků v jednotlivých hrách 

 

Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí): 

 

• Běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 

• Navozovat radostnou náladu při přípravě svátků 

• Podněcovat děti k pozorování, rozvíjet spontánní tvořivost, radost z tvoření a objevování, 

rozvíjení smyslu pro krásno, manuální motoriky, propojování emoční sféry s výtvarným 

tvořením 

 

Očekávané výstupy (co dítě zpravidla dokáže ve třech letech): 
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• Znát některé lidské činnosti, poznat některá povolání, např. podle výrazného oblečení 

(hasič, lékař, policista) 

 

5. Dítě a svět 
 

Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje): 

 

• Zaměřovat pozornost dětí na vše zajímavé, o se kolem něho děje, povzbuzovat aktivitu dětí 

ve vyhledávání zajímavých objektů pro pozorování, umožňování kontaktu s přírodou 

spojený s aktivním pohybem a hrami, vést děti ke sledování změn v přírodě během roku, 

podněcovat používání přírodních materiálů při hře, učit dítě šetrně zacházet s hračkami, 

obrázky, knihami 

• Vést děti k přiměřené opatrnosti 

 

Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí): 

 

• Přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i 

technických objektů, vycházky do okolí, výlety 

• Pojmenovávat, co k čemu slouží, vědět, co kam patří 

• Hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, 

kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších 

situacích, které mohou nastat 

• Praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými 

se dítě běžně setkává 

• Podněcovat děti v konkrétních situacích ke smysluplným otázkám, učit děti odpovídat na 

přiměřené otázky 

 

Očekávané výstupy (co dítě zpravidla dokáže ve třech letech): 

 

• Dítě dokáže jmenovat každodenní činnosti a věci, předměty denní potřeby, základní druhy 

jídel, orientuje se v prostoru mateřské školy i na školní zahradě, zná stálé místo předmětů 

v MŠ, které používá, zná běžné dopravní prostředky, má povědomí o běžných přírodních 

jevech (slunce, mraky, déšť, vítr, sníh, led…), o nápadných přírodních proměnách v rámci 

změn ročních období, rozlišuje stromy, keře, květiny (ne však druhy), poznává a označí 

běžné druhy ovoce a zeleniny, pozná některé druhy zvířat, rozlišuje základní tvary, velikosti 

(třídí, až později pojmenovává), pozná známé objekty na obrázku, začíná chápat označení 

pro vztahy v prostoru (nahoře, dole, vedle, vpředu, vzadu), začíná chápat základní označení 

pro časové vztahy (ráno, večer, hned, potom). 

15. Povinné předškolní vzdělávání 
 

Plnit povinnost předškolního vzdělávání je povinné u dětí, které dosáhly do 31. 8. pěti let, od 

počátku školního roku.  

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech: 4 

souvislé hodiny denně, tedy od 8:00 do 12:00.  
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Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní občany 

České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného 

členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se 

povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území 

České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení 

mezinárodní ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním 

postižením. 

Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení 

zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Zkušební pobyt není možné dle 

§ 34 odst. 3 školského zákona stanovit dítěti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 

Plnit povinnost předškolního vzdělávání lze dle § 34 odst. 5 školského zákona i jiným způsobem:  

• individuální vzdělávání dítěte na základě oznámení mateřské škole;  

• vzdělávání v přípravné třídě základní školy u dětí s povoleným odkladem povinné školní  

   docházky;  

• vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo   

   plnění povinné školní docházky. 

Individuální vzdělávání (§ 34b školského zákona) 

Jedna z možností plnění povinného předškolního vzdělávání je vhodná pro rodiče dítěte, kteří 

z odůvodněných případů nechtějí nebo nemají možnost obstarat pro své dítě pravidelnou docházku 

do mateřské školy nebo chtějí pokračovat v docházce do předškolní instituce, která není 

registrována v rejstříku škol a školských zařízení. Může se jednat například o zařízení, které je 

zřízeno podle živnostenského zákona (zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění 

pozdějších předpisů). Pokud se takto zákonný zástupce rozhodne, postupuje podle § 34b odst. 2 

školského zákona. 

Postupy realizace individuálního vzdělávání dítěte: 

− Mateřská škola doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, 

vzdělávací oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vycházejí z RMP PV. 

Mateřská škola ověří úroveň získávání očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a 

případně doporučí zákonným zástupcům další postup během vzdělávání 

− Ověření: ve třídě, kam bylo dítě věkově zařazeno, pokud by nebylo individuálně 

vzděláváno. Výstupy ověřují pedagogové dané třídy dle RVP PV a ŠVP. Zákonný zástupce 

dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinný zajistit účast dítěte u ověření. 

− Termíny ověření: listopad a náhaldní termín prosinec daného školního roku.  

− Pokud se rodič s dítětem nedostaví na smluvený či náhradní termín, ukončí ředitel mateřské 

školy individuální vzdělávání v souladu s § 34b odst. 4 školského zákona individuální 

vzdělávání dítěte rozhodnutím ve správním řízení dle § 165 odst. 2 písm. k) školského 

zákona. Toto rozhodnutí nemá odkladný účinek a dítě musí po převzetí rozhodnutí 

nastoupit do mateřské školy, kam bylo přijato (§ 34b odst. 5 školského zákona). Následně 

již není možné zažádat o individuální vzdělávání.  

− Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce 

povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. V průběhu 

školního roku je možno plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve 

ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno ředitelce mateřské 

školy 

− Oznámení zákonného zástupce o individuální vzdělávání dítěte musí obsahovat:  
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• jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, 

v případě cizince místo pobytu dítěte 

• uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno 

• důvody pro individuální vzdělávání dítěte 

16. Distanční vzdělávání 
Vyplývá z § 184a školského zákona, který nabývá účinnosti 1.10.2020.   

• Je povinností školy distanční vzdělávání z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle  

krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního  zákona, 

anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví není  

      možná osobní přítomnost většiny dětí (více než 50%), pro které je předškolní vzdělávání  

      povinné (předškoláci), jednoho pracoviště, poskytuje škola dotčeným dětem distanční  

      vzdělávání 

• Děti s povinnou předškolní docházkou jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem  

• Vzdělávání distančním způsobem škola uskutečňuje podle příslušného rámcového  

      vzdělávacího programu a školního vzdělávacího programu v míře odpovídající   

      okolnostem  

• Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem  

      přizpůsobí škola podmínkám dítěte a bude řešeno individuálně ze zákonnými zástupci     

      dle možnosti konkrétní rodiny  

• Pro distanční výuku budou využívány: přednostně emaily, Microsoft Teams, osobní  

bezkontaktní předání  s rodinou dítěte dle předchozí domluvy, které nemají možnost online 

připojení  

• Škola zvolí příslušné přístupy na základě konkrétních podmínek a aktuální situace (např. 

délka omezení provozu, karantény apod.).  

• Rodiče budou o aktuální formě distanční výuky informováni prostřednictvím webu (sekce  

      aktuality) a emaily  

• Bude využívána sychroníí a off-line výuka (není zapotřebí internet a digitální  

technologie).  

• Zadávání úkolů: preference emailem, ve specifických případech i osobně - zapojení 

rodin – nemají potřebné vybavení či přístup k internetu. 

• Omlouvání neúčasti na distančním způsobu vzdělávání - dítě je nutné omluvit 

prostřednictvím emailu (třídní emily) či telefonicky (ředitelka MŠ) a a to bezodkladně. 

Pedagogové tyto omluvení registrují. Zákonný zástupce – po znovuotevření MŠ doloží 

následně písemně do omluvných listů.  

• Absence při distanční výuce se posuzuje podle zapojení do vzdělávání. - vyplněný pracovní 

list, vypracování či splnění úkolu a to formou zpětné vazby od rodin (email, online setkání, 

osobní předání  - s ohledem na možnosti rodin), kterou si pedagogové nastaví při vzniku 

potřeby distančního vzdělávání s rodinou   

• Hodnocení prací dětí probíhá zpravidla jednou týdně formou zpětné vazby od pedagogů dle 

nastavených kanálů (emaily….) 

• Konzultace škola poskytne všem dle potřeb a to emailem, telefonické hovory, on-line chat, 

ve specifických případech osobní konzultace za dodržení všech hygienických pravidel 

a nařízených opatření – dle možností rodin dítěte, tak aby nikdo nezůstal mimo systém 

a každý pracoval přiměřeně svým možnostem a podmínkám.  

• Zapisování do třídních knih: pedagogové zapíší přesně termín, kdy přešla výuka  
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      na distanční vzdělávání a případně kterých dětí se týká – zejména v případě „smíšené     

      výuky“. Pokud část třídy, která se vzdělává distančně, pracuje na jiném zadání než část    

      třídy, která chodí do školy, zaznamenejte odlišnosti do třídní knihy. 

Zásady výuky: 

• Přizpůsobovat výuku na dálku potřebám jednotlivců i skupiny tak, aby byla co 

nejefektivnější. 

• Přizpůsobují výuku možnostem dětí i svým 

• Nepřeceňují ani nepodceňují možnosti rodičů ani dětí 

• Těžištěm výuky je na komunikaci učitele a rodičů, která je doplněná o občasný přímý 

kontakt učitele s dítětem. 

• Nabízet inspirativní tipy na společné aktivity dětí a rodičů v domácím prostředí, na tvoření, 

čtení, didaktické hry, pohybové aktivity, společný poslech hudby atd. 

• Minimálně jednou týdně předávat rodičům tipy na tématicky zaměřené aktivity vhodné pro 

domácí prostředí. 

• Usilovat o zpětnou vazbu od účastníků a hojně ji poskytovat 

• Diferencovat obtížnost úkolů. 

• Zadávat a formulovat jasně a konkrétně – ověřovat, zda děti rozumí, co se od nich očekává 

• Stanovovat realistické termíny plnění úkolů. 

• Při komunikaci se snažit o srozumitelná, jednoznačná zadání a pokyny. 

• Empatie a zájem o to, zda dětem učení jde nebo nejde  

• Nastavit vzdělávání i pro děti se SVP a to za použití všech možných dostupných prostředků 

(spolupráce se specialisty, zapůjčení kompenzačních pomůcek…..) – zapojení asisitentů 

• Respektovat v přiměřené míře potřebu časové flexibility v rodinách. 

• Umožnit rodičům i dětem získat informaci o dobrém/správném výsledku   

• Distančnní výuku monitorovat, vyhodnocovat a přizpůsobovat aktuálním podmínkám. 

• Vzdělávání nastavovat tak, aby dítě mělo chuť se učit a v učení pokračovat. 

O konkrétním způsobu organizace výuky (prezenční, distanční, „smíšené“) rozhoduje ředitel školy 

na základě aktuálních možností a podmínek.  

MŠ vždy přizpůsobí distanční výuku jak individuálním podmínkám jednotlivých dětí, tak také 

personálním a technickým možnostem MŠ. 

Vzdělávání distančním způsobem MŠ uskutečňuje podle RVP PV a ŠVP v míře odpovídající 

okolnostem. 

 

17. Prevence sociálně patologických projevů chování v MŠ 

 

Není to tak dlouho, co přestal být ve školství tabuizován problém šikany. Mezi předškolními dětmi 

není šikana takovým problémem jako mezi školáky. 

Je to však téma, které není radno brát na lehkou váhu. Ve školce bývá řešení případů i prevence 

šikanování mnohem snadnější, protože učitelky ještě jsou přirozenou autoritou a děti poměrně 

ochotně přijímají vymezení mantinelů a pravidel chování. Přirozenou prevencí pro sociálně 

pataologické jevy je i fakt, že učitelky MŠ jsou s dětmi po celou dobu jejich pobytu v MŠ.  

 

Náměty na téma -  „Jak předcházet patologickým jevům“ 

 

➢ pohovory s dítětem, rodiči, pokud se vyskytne problém (aktivní naslouchání) 
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➢ popis emocí toho druhého (dramatické hříčky na aktuální téma) 

➢ agresivita (zpracování nového tématického okruhu, řešení problému v mnoha polohách, 

motivace agresorů k žádoucímu chování) 

➢ předcházení konfliktním situacím (komunikativní kruhy s podtématy - soudy dětí) 

 

Doporučení: studium knihy "Respektovat a být respektován" Pavel Kopřiva a kol. 

 

     Úkoly  

 

• vést děti k přátelství, toleranci a pomoci druhému včetně dětí s přiznaným podpůrným 

opatřením podle vyhlášky č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných. 

• diagnostika dětí a jejich individuálních potřeb 

• nepodceňovat rivalitu mezi dětmi 

• omezovat nezdravou soutěživost 

• jednat s dětmi jako s partnery, zároveň je vést k plnění povinností 

• ve spolupráci s dětmi stanovit pravidla vzájemného chování 

• řídit se heslem: "Co nechceš, aby druzí činili tobě, nečiň ty jim " 

• mít přehled o vzájemných vztazích mezi dětmi ve třídě i mimo ni 

• v kritických situacích dát jasně najevo svůj postoj (toto chování je špatné, nelze 

      je tolerovat)  

 

Postup učitelky: 

 

➢ konfrontace s ostatními pedagogickými pracovnicemi 

➢ jednání s rodiči agresora a dohoda na jednotném výchovném postupu 

➢ rozhovor s rodiči oběti - citlivý přístup, návrhy řešení 

Veškěré tyto body jsou pravidelně naplňovány. Pravidelně všechny třídy zařazují do vzdělávání 

„Minimální preventivní program“. I na dále se bude v v naplňování úkolů pokračovat. Z roviny 

úkoly jsou převedeny do roviny každodenního vzdělávacího procesu.   

18. Evaluace 

 

Hlavním cílem hodnocení je zlepšení kvality výchovy a vzdělání. Poskytuje zpětnou vazbu  

pro činnost MŠ a informace o tom, zda jsou naplňovány stanovené cíle a jaká je kvalita ŠVP. 

Je nedílnou součástí každodenních činnosti pedagogů. 

Je východiskem pro plánování a přijímání opatření která: 

➢ vedou k úpravám a inovacím ŠVP (TVP) 

➢ upozorňují na příležitosti ke změnám 

➢ učí používat nové metody 

➢ umožňují flexibilně reagovat na aktuální situace 

➢ podporují spolupráci pedagogů a součinnost všech pracovníků MŠ 

➢ podporují a usnadňuje sdílení dobrých zkušeností a postupů 

➢ posilují spolupráci školy s rodiči, přispívají k vytváření důvěry 
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Co budeme 

vyhodnocovat 

Prostředky 

hodnocení 

Termíny Kdo 

zodpovídá 

Záznam 

DÍTĚ 

• Individuální 

rozvoj 

Záznamy ze 

vzdělávání: 

• diagnostika 

 

 

 

 

• portfolia 

       pozorování,     

       rozhovory 

 

 

 

 

• IVP  

 

 

 

 

• PLPP 

 

 

 

• 3x ročně 

(září, 

leden, 

květen - či 

kdykoliv 

dle pořeby) 

 

 

• Průběžně 

 

 

 

 

• Září, leden, 

květen 

(srpen) 

 

 

• Kdykoliv 

dle potřeby 

dítěte  

 

 

 

• Učitelky 

 

 

 

 

 

• Učitelky, 

dítě 

 

 

 

 

 

• Učitelky 

 

 

 

 

• Učitelky 
 

 

• Formulář 

všechny 

děti 

• Formulář 

předškolní 

děti 

 

• Šanony na 

třídách s 

poznámkam

i učitelů -
Závěry pro 

pedagogickou  a 

diagnostickou 

práci s dítětem  

• Ve 

formuláři na 

základě 

SVP potřeb 

dítěte (PPP, 

SPC…) 

• Formulář  

 

ŠVP  

• Soulad s RVP 

• Obsah 

 

• Pedagogické 

porady, 

analýza, 

diskuze, 

konzultace na 

pedagogickýc

h radách, 

zpráva 

hodnocení 

školy, 

hospitační 

záznamy, 

brainstorming 

 

• Průběžně, 

po 2 letech 

 

• Ředitelka, 

učitelky 

 

• Osobní i 

kolektivní 

poznámky  

TVP 

• Evaluace témat 

 

 

 

 

 

• Analýza, 

záznamy do 

TVP, 

konzultace 

učitelek, 

 

• Po 

skončení 

tématu 

 

• Učitelky 

 

 

 

 

 

• Formulář ve 

třídách 
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• Průběh 

vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

• Evaluace 

doplňkové 

činnosti 

 

 

 

 

 

• Evaluace třídy 

 

 

 

pedagogické 

porady, 

vzájemná 

hospitace, 

konzultace 

učitelek 

 

• Analýza, 

diskuze, 

brainstorming, 

hospitace, 

konzultace 

učitelek, 

dotazník 

 

• záznam do 

TVP, 

konzultace 

učitelek, 

konzultace 

učitelek s 

rodiči 

 

Osnova 

• Průběžně, 

konec šk. 

Roku 

 

 

 

 

 

 

• Kdykoliv 

v rámci 

hodnocení 

témat 

 

 

 

 

Kdykoliv 

 

 

 

 

 

 

 

měsíčně 

  

 

 

 

 

 

 

 

• Učitelky 

 

 

 

 

 

 

 

    Učitelky 
 
 
 
 
 
 
 
 

Učitelky 
 

 

 

 

 

 

 

 

• V TVP 

poznámky 

 

 

 

 

 

 

• Třídnice, v 

rámci 

hodnocení 

témat 

 

 

 

 

 

• Volný 

záznam 

Řízení školy • pedagogické a 

provozní rady, 

rozhovory, 

dotazník 

• Kdykoliv 

dle potřeby 

 

• Všichni 

zaměstnanci

, vedení 

školy 

• Dotazník, 

zápisy z porad 

SPOLUPRÁCE 

S RODIČI 

• Schůzky 

s odborníky 

 

• Třídní schůzky 

 

 

 

 

• Základní škola 

 

 

 

 

 

• Přednášky, 

konzultace, 

dialog 

• Konzultace, 

dialog 

 

 

 

• Přednášky, 

dialog, 

návštěvy 

 

 

 

• Během šk. 

roku 

 

• Pravidelně, 

dle potřeby 

kdykoliv, 

ZŠ (leden, 

únor) 

• Během šk. 

Roku 

 

 

 

 

• Ředitelka 

 

 

• Učitelky 

• Ředitelka 

 

 

 

• Ředitelka, 

učitelky 

 

 

 

 

• Formulář- 

sdílení reflaxe 

účastníků 

• Zápis ze setkání 

 

 

 

 

• Zhodnocení v 

rámci roku 
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• Vzdělávání dětí a 

klima MŠ 

• Anketa, 

dotazník 

• Dle 

potřeby 

• Zákonní 

zástupci, 

zaměstnanci 

 

 

• Dotazník 

PEDAGOGICKÁ 

ČINNOST 
• Hospitace, 

vzájemné 

hospitace, 

náslechy 

• Průběžně, 

konec šk. 

roku  

• Ředitelka, 

zástupce 

ředitelky, 

učitelky 

• Záznam o 

hospitaci 

• Roční 

hodnocení  

SEBEVZDĚLÁVÁN

Í 
• Četba, 

semináře, 

kurzy, 

workshopy … 

• Během šk. 

roku 

• Celý 

pedagogick

ý sbor 

• Osvědčení 

• Vlastní výstupy 

• Sdílení 

ped.portfólio  

jednotlivce  

AUTOEVALUACE • Každý 

zaměstnanec  

 

 

 

• Celé školy 

• Květen 

• Či kdykoliv 

dle potřeby 

 

• Říjen násl. 

roku 

• Každý 

učitel 

 

 

 

• Ředitelka  

 

 

• Volný zápis 

• Možno i v 

portfóliu 

pedagoga 

Bezpečnost • Vizuální, 

zkušenostní, 

konzultační 

• Každodenn

ě 

• Každý 

zaměstnane

c 

• Třídnice 

• ústní 

sdělení 

nadřízeném

u 

 

 

Měsíční třídní evaluace: 

• Září – Adaptabilita dětí po vstupu do MŠ 

• Říjen – Zjišťování úrovně výslovnosti 

• Listopad – Zjišťování základních barev 

• Prosinec – Úroveň samostatné komunikace s kamarády a dospělými 

• Leden – Doplnění záznamových (diagnostických) archů všech dětí 

• Únor – Úroveň sebeobsluhy, stolování, osobní hygieny 

• Březen – Úroveň již osvojených znalostí, poznatků a dovedností u jednotlivců 

• Duben – bezpečnost a ochrana zdraví 

• Květen – Úroveň spontánní a řízené pohybové aktivity 

• Červen – Doplnění záznamových (diagnostických) archů všech dětí 

 

Dílčí cíle evaluace: 

-  Zhodnocení klimatu třídy 

-  Zhodnocení pozitivní myšlení, respektující komunikace, prožitkové myšlení atd. - hospitace,    

   náhodné návštěvy třídy (celý pedagogický sbor) 

- Zhodnocení vedení dokumentace zápisy do třídní knihy, docházková kniha, diagnostika dětí  

   apod., evaluace – průběžná kontrola, zástupce ředitelky, ředitelka, vedoucí učitelky 
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Evaluační nástroje (další hodnotící metody): 

- analýza SWOT – určení, kde se nacházíme, co bychom ráda zlepšili, co nefunguje –  

   pozitiva/negativa 

- dokumentace o učitelích – přehled absolvovaných seminářů, kurzů, sledování pracovního růstu 

- bilanční a rozvojový rozhovor – mezi učitelem a ředitelkou na konci školního roku (rozhovor o  

   spokojenosti učitele s uplynulým rokem, podmínkami, výsledky) 

- monitoring – krátké a neohlášené návštěvy vedením školy ve třídách 

 

19. Kritéria souladu rámcového a školního vzdělávacího 

programu 

 

• zásady tvorby ŠVP respektují hlavní zásady formulované v RVP PV 

• ŠVP respektuje vzdělávací obsah i podmínky dané RVP PV 

• ŠVP podává jasný a ucelený obraz o mateřské škole, o způsobu a formách naší práce a 

poskytovaném vzdělávání 

• ŠVP vychází z vize směřování a postupného rozvoje naší mateřské školy a v souladu 

s podmínkami naší MŠ 

• ŠVP představuje konzistentní celek, je tak dokladem promyšlené, cílevědomé a vzájemně 

provázané práce 

• ŠVP pomáhá našim učitelkám rozvíjet pedagogický styl a strategie odpovídající 

integrovanému přístupu vzdělávání 

• ŠVP obsahuje promyšlený systém evaluace a pedagogické diagnostiky, včetně forem, 

časového plánu a zodpovědnosti, kritéria průběžného vyhodnocování jsou jeho součástí 

• ŠVP ztvárňuje obsah vzdělávání do podoby umožňující dosahovat vzdělávacích cílů 

• Vzdělávací nabídka ŠVP je mnohostranně pestrá a široká, pro děti rozmanitá, respektuje 

podmínky naší mateřské školy (věk dětí, délku vzdělávacího programu), zajišťuje 

návaznost 

• Zaměření bloků je dostatečně široké, jejich obsah je dítěti srozumitelný, užitečný a 

prakticky využitelný, zachovává principy činnostního učení 

• ŠVP zbytečně učitelky nesvazuje a neomezuje je v tvořivé práci, dává prostor pro tvorbu 

vlastního TVP a vytvoření vlastních jenotl. témat 

• Vzdělávací nabídka počítá uplatňováním evaluačních postupů a využíváním jejich 

výsledků 

• ŠVP sjednocuje to podstatné, ponechává učitelům dostatek volného prostoru k tvořivosti a 

individualizaci vzdělávání 

• ŠVP je zpracován tak, že mu učitelky rozumí a mohou z něho při tvorbě třídních 

vzdělávacích plánů (TVP) dobře vycházet 

• ŠVP obsahuje dohodnutá pravidla chování a jednání 

• ŠVP je zpracován jasně, přehledně, srozumitelně, kulturní formou, obsahuje informace 

podstatné pro představení a hodnocení mateřské školy a vzdělávacího programu 

• ŠVP počítá se spoluprací s vnějšími partnery 

• ŠVP je otevřeným dokumentem umožňujícím další rozvoj naší mateřské školy a zkvalitnění 

vzdělávání 
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20. Povinnosti předškolního pedagoga 

 

Předškolní pedagog odpovídá za to, že: 

 

• školní (třídní) vzdělávací program, který zpracovává, je v souladu s požadavky RVP PV 

• program pedagogických činností je cílevědomý a je plánován 

• je pravidelně sledován průběh předškolního vzdělávání a hodnoceny jeho podmínky i 

výsledky 

 

Předškolní pedagog vykonává tyto odborné činnosti: 

 

• analyzuje věkové a individuální potřeby dětí a v rozsahu těchto potřeb zajišťuje 

profesionální péči o děti, jejich výchovu i vzdělávání 

• realizuje individuální i skupinové vzdělávací činnosti směřující cílevědomě k rozvoji dětí, 

rozšiřuje jejich kompetence (schopnosti, dovednosti, poznatky a postoje) 

• samostatně projektuje výchovné a vzdělávací činnosti, provádí je, hledá vhodné strategie a 

metody pro individualizované a skupinové vzdělávání dětí 

• využívá odborných metodik a uplatňuje didaktické prvky odpovídající věku a individualitě 

dětí 

• projektuje (plánuje) a provádí individuální výchovně vzdělávací činnosti s dětmi se 

speciálními vzdělávacími potřebami 

• provádí evaluační činnosti – sleduje a posuzuje účinnost vzdělávacího programu, kontroluje 

a hodnotí výsledky své práce, sleduje a hodnotí individuální pokroky dětí v jejich rozvoji a 

učení, monitoruje, kontroluje a hodnotí podmínky, v nichž se vzdělávání uskutečňuje 

• výsledky evaluace samostatně uplatňuje v projektování (plánování) i v procesu vzdělávání 

• provádí poradenské činnosti pro rodiče ve věcech výchovy a vzdělávání jejich dětí 

v rozsahu odpovídajícím pedagogickým kompetencím předškolního pedagoga a mateřské 

školy 

• dbáme na bezpečnost dětí v jakýmkoliv prostředí 

• analyzuje vlastní vzdělávací potřeby a naplňuje je sebevzdělávacími činnostmi 

• eviduje názory, přání a potřeby partnerů ve vzdělávání (rodičů, spolupracovníků, základní 

školy, obce) a na získané podněty reaguje 

 

Předškolní pedagog vede vzdělávání tak, aby: 

 

• se děti cítily v pohodě (po stránce fyzické, psychické i sociální) 

• se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a současně byl podněcován 

jejich harmonický rozvoj 

• děti měly dostatek podnětů k učení a radost z něho 

• bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti 

• děti měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a cítit se ve skupině bezpečně 

• byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich řeči a jazyka 

• se děti seznamovaly se vším, co je pro jejich život a každodenní činnosti důležité 
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• děti mohly pochopit, že mohou prostřednictvím vlastních aktivit ovlivňovat své okolí 

• děti obdržely speciální podporu a pomoc, pokud ji dlouhodobě či aktuálně potřebují 

 

Ve vztahu k rodičům předškolní pedagog: 

 

• usiluje o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči 

• umožňuje rodičům přístup za svým dítětem do třídy a účastnit se jeho činnosti 

• umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy i na jeho hodnocení 

• vede s rodiči dítěte průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání, rozvoji a učení 

 

21. Závěr        
 

Cíle a obsah předškolního vzdělávání formulované tímto ŠVP PV směrují naši školu k tomu, aby 

děti, které ji opouštějí, byly osobnostmi, pokud možno jedinečnými, vzhledem ke svému věku a 

individuálním možnostem co nejvíce samostatné, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě 

přemýšlet a jednat, učit se všemu, co budou v životě potřebovat a aktivně čelit problémům, které 

život přináší. 

 

Tento ŠVP klade důraz na přesvědčivost práce pedagoga, vymezuje prostor, ve kterém je třeba se 

pohybovat a poskytuje pravidla, kterými je nutno se řídit a staví tak pedagogy před požadavek 

vytvářet si v rámci daných pravidel vlastní programy. Tyto programy konkrétních vzdělávacích 

činností a jejich metodické ztvárnění se posouvá spíše do roviny třídního vzdělávacího programu. 

A protože za jeho průběh odpovídá pedagog, který ve třídě pracuje, je jen přirozené a spravedlivé, 

aby si jej také sám navrhl, popř. se na jeho přípravě tvůrčím způsobem podílel. 

 

 

Platnost dokumentu: 1.9.2021 -31.8.2023 

 

 

Vypracovala: Bc. Miroslava Makovcová Stecherová ve spolupráci (jednotlivé úseky) s Bc. 

Horvátová Eva, Bc. Šimanová Iva a Bc. Martina Jirovská a Bc. Tereza Eichnerová s celým 

pedagogickým sborem 

Program zpracován březen  - červenec  2021 

Projednán na poradě dne: 23.8.2021 a 30.8.2021  

 

 

Aktuální úpravy provedla                                Bc. Miroslava Makovcová  Stecherová 

 ředitelka MŠ  
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Zkratky: 

 

ICT informačních a komunikačních technologií z anglického názvu 

Information and Communication Technologies 

IVP individuální vzdělávací program 

MŠ mateřská škola 

OMJ odlišný mateřský jazyk 

PLPP plán pedagogické podpory 

PPP pedagogicko psychologická poradna 

RVP PV        rámcový vzdělávací program   

SVP         speciálně vzdělávací potřeby  

ŠPZ školské poradenské zařízení 

ŠVP         školní vzdělávací program  

TVP         třídní vzdělávací program  

ZŠ základní škola 
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