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IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 
Název školy: Základní škola a mateřská škola Přepychy, okres Rychnov nad Kněžnou 
Sídlo základní školy: Přepychy 69, 517 32 
Telefon školy: 728 492 120 
IČO školy: 75016524 
E-mail: zsprepychy@seznam.cz 
Sídlo mateřské školy: Přepychy 167, 517 32 
Telefon školy: 728 492 122 
E-mail: msprepychy@seznam.cz 
Webové stránky školy: www.prepychy.cz 
Zřizovatel školy: Obec Přepychy, Přepychy 5, 517 32 
Telefon obce: 494 628 111 
Ředitel školy: Mgr. Macháček Jan  
Vedoucí školy: Hájková Eva, DiS 
Název školního vzdělávacího programu: „Náš rok“ 
 
OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
Budova MŠ byla dokončena v roce 1979 a byla postavena svépomocí občanů obce. Je umístěna na okraji obce směrem na Opočno, v klidném prostředí. Patří k ní prostorná zahrada s pískovištěm, herními prvky a domečkem, ve kterém jsou uloženy hračky využívané dětmi při pobytu venku. 
Vnitřní budova MŠ prošla v roce 2015 rozsáhlou rekonstrukcí – prostory přilehlého bytu byly přiděleny MŠ a předělány na ložnici, novou šatnu, kancelář a menší tělocvičnu. Do třídy (jídelny) a herny byl dán nový nábytek. Úplnou rekonstrukcí prošlo také sociální zařízení.    
MŠ je jednotřídní zařízení s max. počtem dětí 28 a celodenním provozem, kterou navštěvují děti již od dvou let. 
 
PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
VĚCNÉ PODMÍNKY 

 Ve vstupní hale jsou umístěny informační nástěnky pro rodiče 
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 Šatna je vybavena nábytkem na odkládání oděvů a obuvi dětí. Je zde i prostor pro vystavení prací dětí. 
 Sociální zařízení odpovídá hygienickým požadavkům a počtu dětí, je vhodně přizpůsobeno i pro děti dvouleté, které navštěvují MŠ 
 Třída je vybavena zcela novým nábytkem - stoly a židličkami, skříňkami, ve kterých jsou uloženy stolní hry, lego, didaktické pomůcky. Mozaiky a další stavebnice skládající se z malých částí jsou umístěny výše s ohledem na bezpečnost dvouletých dětí (možnost vdechnutí). 
 Herna je vybavena taktéž novým nábytkem a jsou zde vytvořeny koutky vhodné pro heterogenní třídu, slouží pro individuální vzdělávání dětí a spontánní hry. Je zde umístěna také interaktivní tabule. Je tu místečko pro dvouleté děti – bezpečně vymezené, přesto součástí celku a odpočinkový koutek. 
 Malá třída se stolečky, židličkami a velkou tabulí slouží k výtvarným a pracovním činnostem dětí, je zde i koutek pro rozvoj čtenářské gramotnosti. 
 Tělocvična je vybavena žebřinami, žíněnkami, různými druhy míčů a sportovního náčiní. 
 V ložnici jsou lehátka a potřebné úložné boxy na odkládání oblečení dětí. 
 V kanceláři je umístěna kopírka, potřebné dokumenty a slouží také jako šatna pro učitelky. 
 Ve skladě jsou umístěny police s výtvarným materiálem a dalšími věcmi důležitými pro práci s dětmi. 
 Zahrada je vybavena pískovištěm, novými zahradními prvky (lanová pyramida, houpací hnízdo, průlezky se skluzavkou, pružinová houpadla) a zahradním domečkem. Vhodné hračky a prvky pro dvouleté děti (houpadla, odstrkovala, vybavení na pískoviště apod.) s ohledem na jejich bezpečnost. 

Prostředí přizpůsobujeme také dvouletým dětem, které navštěvují naší MŠ – je bezpečné, strukturované pro jasnou orientaci a vhodné k učení základních návyků, pořádku a řádu, sebeobsluhy a v neposlední řadě možnost zkušenosti z pokusů, omylů a chyb. 
Každým rokem jsou prováděny opravy a částečné obnovení vybavení MŠ (podle finančních možností obce). Potřebná je výměna oken a zateplení budovy. 
ŽIVOTOSPRÁVA 

 stravování zajišťuje školní jídelna, která sídlí v budově MŠ a je součástí školy (ZŠ a MŠ) 
 dbáme na dodržování pitného režimu 
 umožňujeme dětem dostatečný pobyt venku 
 odpočinek využívají všechny děti - děti, které neusnou, mají připraveny jiné klidové aktivity 
 jsou respektovány individuální potřeby dítěte 
 odpočinkový koutek pro dvouleté děti 

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, které vyhovuje i dětem mladších tří let. Mezi jednotlivými pokrmy je dodržován vhodný interval. Pobyt venku uskutečňujeme i v odpoledních hodinách. Za vhodného počasí plně využíváme školní zahradu během celého dne. 
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PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY 
 všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně a bezpečně 
 pedagogové respektují potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají k jejich uspokojování 
 vzdělávání přizpůsobujeme individuálním potřebám dítěte 
 všechny děti mají stejná práva, možnosti a povinnosti, nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován 
 děti jsou chváleni a odměňovány spravedlivě s ohledem na jejich individuální možnosti, schopnosti a dovednosti 
 děti se učí pravidlům soužití, podílí se na vytváření jasných pravidel chování ve skupině tak, aby se ve třídě vytvořil dobrý kolektiv, kde jsou všichni rádi 
 učitelky vedou děti k samostatnosti, k sebedůvěře, k aktivní spoluúčasti dítěte na činnostech bez podporování nezdravé soutěživosti dětí 

Snažíme se o to, aby dítě v MŠ bylo spokojené a cítilo se bezpečně. Děti, které nastoupí do MŠ mají možnost potupné adaptace a zvykání si na nové prostředí. Respektujeme potřeby dvouletých dětí a snažíme se v MŠ co nejvíce přizpůsobit rodinnému prostředí. Důležitou roli hraje úzká spolupráce s rodiči a vzájemné respektování. Naší snahou je získat v dětech pocit zodpovědnosti a samostatnosti. Vést děti ke vzájemné důvěře, toleranci, ohleduplnosti, zdvořilosti, solidaritě a vzájemné pomoci a podpoře. 
 
ORGANIZAČNÍ CHOD MŠ 

 Provoz MŠ je od 6: 30 do15: 30 hod. V době letních prázdnin se zpravidla MŠ uzavírá na 7 týdnů. Doba uzavření MŠ je oznámena dva měsíce předem. 
 Život v mateřské škole je upraven rámcově režimem dne a Školním řádem školy. 
 Předškolní vzdělávání uskutečňujeme formou vyvážených spontánních i řízených aktivit, dle potřeb a možností konkrétní skupiny. 
 Ve výchovně-vzdělávacím procesu jsou zastoupeny všechny druhy učení, přičemž preferujeme učení horu a podněcujeme děti k aktivitě, tvořivosti a experimentování. 
 Dítě má možnost nabízenou činnost odmítnout. 
 Denní řád je rozvolněný, vychází z potřeb dětí a nahodilých situací s respektem zachování časového harmonogramu podávaných jídel a pobytu dětí venku 
 Doplňkové aktivity, které jsou společně plánované s rodiči na daný kalendářní rok  a jsou přílohou ŠVP PV „Náš rok“, jsou organizovány jak v dopoledních hodinách, tak i odpoledne, a to společně s rodiči. Tematicky navazují na integrované bloky, doplňují je a rozšiřují tak vzdělávací nabídku. 
 V případě výletů je organizace dne uzpůsobena dle požadovaných potřeb. 

PERSONÁLNÍ PODMÍNKY 
Pedagogičtí pracovníci: 

 ředitel mateřské školy -  Mgr. Macháček Jan 
 vedoucí učitelka MŠ - Hájková Eva, DiS 
 učitelka  MŠ - Machačová Olga  
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Provozní pracovníci: 
 vedoucí školní jídelny, školnice – Rohlenová Jiřina  kuchařka – Cigánková Kateřina 

Pedagogická práce je zajištěna dvěma učitelkami. Jejich přímá pedagogická činnost se překrývá v době pobytu dětí venku, aby zajistily bezpečnost a ochranu zdraví dětí mimo školní zahradu. Pokud se pracovní doba učitelek v této době nepřekrývá, chodí na vycházku školnice. Každý zaměstnanec má svá práva a povinnosti, které jsou jasně vymezeny v pracovním řádu. Pedagogický a provozní personál vzájemně spolupracuje. Snahou je vytvořit co nejlepší fungující systém vedoucí ke spokojenosti dětí, rodičů a zaměstnanců.  
ŘÍZENÍ ŠKOLY 

 jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy vymezuje organizační řád a směrnice ředitele školy 
 je kladen důraz na týmovou práci a vzájemnou spolupráci 
 pedagogické porady probíhají dle plánu a dle potřeb školy 
 učitelky pracují podle vypracovaného ŠVP a TVP 
 kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ 
 aktivní spolupráce s rodiči 
 spolupráce se zřizovatelem školy a základní školou Přepychy 

Ředitel školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, motivuje je a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Ve škole funguje informační systém prostřednictvím pravidelných konzultací ředitele s učitelkami a provozním personálem. Pravidelně se konají pedagogické porady, provozní porady se konají dle potřeby.  
SPOLUPRÁCE S INSTITUCEMI 

 MŠ spolupracuje se zřizovatelem školy Obcí Přepychy  
 aktivně spolupracujeme se základní školou Přepychy 
 spolupráce s lektorkou na výuku anglického jazyka 
 spolupráce s kulturními zařízeními v okolí 

 
Mateřská škola úzce spolupracuje se základní školou – společné besídky, vzájemné návštěvy a dětmi, plavecký výcvik, sokolníci, posvícení apod. Děti mají možnost účastnit se kurzů angličtiny (placený kroužek, dojíždějící lektor).  Docházíme a dojíždíme na divadelní představení, na poštu, do knihovny, k hasičskému sboru apod. 
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SPOLUPRÁCE S RODIČI DĚTÍ 
 rodiče jsou seznámeni se školním řádem MŠ Přepychy, který jsou povinni dodržovat 
 prostřednictvím nástěnek a vývěsek a internetových stránek jsou informováni o dění v MŠ 
 konzultujeme s rodiči výsledky vzdělávání svých dětí 
 rodiče se mohou kdykoli zúčastnit výchovně-vzdělávací práce 
 chráníme soukromí rodiny a zachováváme mlčenlivost 
 společné akce s rodiči – Podzimní vyrábění z přírodnin, velikonoční vyrábění s rodiči Vánoční besídka, Besídka ke dni matek, Slavnostní rozloučení s předškoláky apod. 

S rodiči vzájemně spolupracujeme na zdárném vývoji, výchově a vzdělávání dětí. Rodičům je dána možnost vyjádřit své názory při denním kontaktu s učitelkami a na společných setkáních. Rodiče mají možnost se zúčastnit společných akcí a zapojit se do jejich organizování.  
 
ORGANIZACE PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
MŠ je jednotřídní zařízení s nejvyšším počtem dětí 28. Ve třídě jsou děti věkově smíšené. Ve třídě mohou být i děti mladší tří let a děti s odkladem školní docházky.  
Přijímání dětí do MŠ se řídí platnou legislativou. Ředitel školy nastavuje po dohodě se zřizovatelem kritéria pro přijímání dětí pro daný školní rok. Zápis do MŠ se zpravidla uskutečňuje od 1. června do 15. června.  Termín je vyhlášen minimálně měsíc předem. Do MŠ je každoročně přijímán příslušný počet dětí tak, aby nebyl překročen nejvyšší povolený počet dětí uvedený v rejstříku škol a školských zařízení. Pokud není kapacita naplněna, přijímáme děti i během školního roku. 
Při nástupu dětí do MŠ klademe velký důraz na adaptaci dítěte v novém prostředí a vytváříme podmínky k citlivému začlenění do dětského kolektivu. U každého dítěte je adaptační doba individuální. 
Učitelky dbají na harmonický rozvoj dítěte, rozvíjejí jeho osobnost, dbají na komunikační a sociální dovednosti, individuálně pracují s dětmi, které navštěvují mateřskou školu posledním rokem a s dětmi s odloženou školní docházkou. Připravují je na vstup do základní školy. 
V naší MŠ se snažíme o to, aby náš vzdělávací program uspokojoval základní i speciální potřeby dítěte, vytvářel optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj a pro získávání životních kompetencí. 
Vedoucí učitelka MŠ provádí s pomocí učitelky pravidelnou diagnostiku dítěte za účelem zjištění speciálních vzdělávacích potřeb dětí, přičemž úzce spolupracuje s rodiči dětí, případně se školskými poradenskými institucemi.  
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Organizace dne v mateřské škole 
 

6:30 – 8:20 
 

spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, 
didaktické, pracovní, hudební, výtvarné apod.), 
individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, 
pohybové aktivity 

 
8:20 – 8:30 hygiena   
8:30 – 8:50 
 

svačina   
8:50 – 9:15 
 

didakticky cílené činnosti (záměrné i spontánní) ve 
skupinkách i individuálně dle ŠVP 

 
9:15 – 11:15 
 

pobyt venku 
 
 

11:15 – 11:30 
 

hygiena 
 
 

11:30 - 12:00 oběd 
 
 

12:00 – 12:20 
 

             hygiena, příprava na odpočinek 
 
 

12:20 – 14:10 
 

odpočinek na lehátku, náhradní odpočinkové aktivity 
 
 

14:10 – 14:20 
 

vstávání, hygiena    
14:20 – 14:40 svačina   
14:40 – 15:30 odpolední zájmové činnosti dětí   

 



9  

VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH DĚTÍ 
Metodou včasné diagnostiky se snažíme odhalit u dětí i mimořádné schopnosti či nadání a rozvíjet je formou rozmanité vzdělávací nabídky. 
VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPEIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 
Nebráníme se přijímání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, vždy však po zvážení různých hledisek, individuálně u každého dítěte a po poradě s odborníkem, který má toto dítě v péči. Vždy musí být stanoveny optimální podmínky tak, aby dítě integraci zvládlo a jeho osobnost mohla být rozvíjena po všech stránkách. 
VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ MLADŠÍCH TŘÍ LET 
Vzdělávání dětí mladších tří let má svá specifika.  Takto malé děti potřebují ke svému 
všestrannému vývoji co nejvíce smyslových vjemů. To jim je v naší mateřské škole 
umožňováno vhodně zvolenými činnostmi, hrami a hračkami. Naším záměrem je nejen 
průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti, ale i rozšíření knihovny o 
publikace a materiály věnující se tomuto tématu. Je naším cílem i takto malé děti začlenit do 
edukačního procesu pomocí pozvolné a šetrné adaptace se zaměřením na socializaci a 
prohlubování základů sebeobslužných činností. Individualizovaný přístup k dítěti a úzká 
spolupráce s rodinou jsou samozřejmostí. (viz. Vzdělávací program pro dvouleté děti) 
 
CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 
 
Náš školní vzdělávací program nese název „Náš rok“. Je sestaven z pěti integrovaných bloků, 
které reflektují průběh roku. Děti prochází těmito integrovanými bloky a postupně poznávají 
svět, jako místo, ve kterém žijí, svět přírody, svět lidí, svět věcí a fantazie, učí se novým 
praktickým dovednostem, vědomostem a postojům. Také máme rozpracovaný vzdělávací 
program pro dvouleté děti. Učitelky dotvářejí ŠVP konkrétní týdenní nebo denní didaktickou 
nabídkou pro děti podle jejich individuality a věku se stanovením pedagogického záměru.                                                                                 
 
Oblasti předškolního vzdělávání dle RVP PV: 

 biologická – dítě a jeho svět 
 psychologická – dítě a jeho psychika (jazyk a řeč, sebepojetí, city, vůle, poznávací 

schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie) 
 interpersonální – dítě a ten druhý 
 sociálně-kulturní – dítě a společnost 
 environmentální – dítě a svět. 
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Jednotlivé oblasti jsou rozpracovány do podtémat v podobě integrovaných bloků, kterými se 
navzájem prolínají všechny výše jmenované oblasti vzdělávaní. 
  
Cíle vzdělávání 
Didaktický styl vzdělávání dětí v mateřské škole je uplatňován dle zásady, že pedagog má být 
průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním, probouzet v něm aktivní zájem a chuť dívat se 
kolem sebe, naslouchat a objevovat, nikoli tím, kdo dítě „úkoluje“ a plnění těchto úkolů 
kontroluje. Pedagog umožňuje rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu 
jeho individuálních možností a potřeb a zaměřuje se na vytváření základů klíčových 
kompetencí dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání. 
 
Kompetence k učení: 
- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá  
  při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 
- získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 
- má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, 
  o jeho rozmanitostech a proměnách, orientuje se v řádu dění a prostředí, ve kterém žije 
- 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 
- učí se 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 
- odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých 
- pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí 
  
Kompetence k řešení problémů: 
- všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, přirozenou motivací k řešení dalších 
  problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 
- 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 
- problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu,  
  zkouší a experimentuje, spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací, hledá různé  
  možnosti a varianty (má vlastní originální nápady), využívá přitom dosavadních zkušeností, 
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  fantazii a představivost 
- při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i    
  empirických postupů, pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a  
  využívá je v dalších situacích 
- zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární  
  matematické souvislosti 
- rozlišuje řešení, která jsou funkční a řešení, která funkční nejsou, dokáže mezi nimi volit 
- 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 
- nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 
  
Kompetence komunikativní: 
- ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své  
  myšlenky, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje, vede smysluplný dialog 
- dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými,  
  výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 
- domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci 
- v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými, chápe, že být 
  komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 
- ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 
- průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci  
  s okolím 
- dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává  
- ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možnost jim učit, má vytvořeny elementární  
  předpoklady k učení se cizímu jazyku 
  
Kompetence sociální a personální: 
- samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 
- uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 
- dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost druhým, pomoc slabším, rozpozná  
  nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost 
- ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a   
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  spolupracuje, v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla 
  společenského styku, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat 
  kompromisy 
- napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém  
  okolí 
- spolupodílí se na společných rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti,  
  dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim 
- při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně, nevhodné  
  chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 
- je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem 
- chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se  
  nevyplácí, a že vzniklé konflikty je nutné řešit dohodou, dokáže se bránit projevům násilí 
  jiného dítěte, ponižování, ubližování 
 
Kompetence činnostní a občanské: 
- svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 
- dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky 
- odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a  
  přizpůsobovat se daným okolnostem 
- chápe, že se může o tom, co dělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také  
  odpovídá 
- má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje  
  odpovědně, váží si práce i úsilí druhých 
- zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje, je otevřené aktuálnímu dění 
- chápe, že zájem o to, co se kolem něj děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou 
  přínosem, a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje  
  nepříznivé důsledky 
- 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 
- spoluvytváří pravidla společenského soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe 
  potřebu je zachovávat 
- uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat, chápe, že všichni lidé 
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  mají stejnou hodnotu 
- ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním se na něm  
  podílí, a že je může ovlivnit 
- dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na  
  zdravé a bezpečné okolní prostředí 
 
Cíle vzdělávacího programu 
Mateřská škola respektuje všechny cíle předškolního vzdělávání, které vychází z RVP PV. 
Zpracovaný materiál odpovídá základním požadavkům pro výchovu a vzdělávání dětí 
předškolního věku. 

 rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení (poznatek) 
 osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost (hodnota) 
 získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí (postoj) 
Vzdělávací činnosti jsou založeny především na metodách přímých zážitků, využívají dětské 
zvídavosti a potřeby objevovat, vedou děti k individuální práci s vytvořením podmínek pro 
činnosti dítěte. 

 probouzejí v dítěti aktivní zájem a chuť vědět a umět, ale i odvahu ukázat, co všechno 
už samo umí, zvládne a dokáže 

 nepředkládají dětem jen hotové návody, ale naopak jim umožní hledat samostatné 
cesty tvořivým myšlením a vlastním nápadům 

 
Formy vzdělávání 

 spontánní x řízené 
 menší skupiny x individuálně 
 motivace pedagoga – přímo x nepřímo  

Metody vzdělávání: 
 prožitkové učení 
 kooperativní učení 
 hry 
 činnosti 
 situační učení 
 spontánní učení (nápodoba)   
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Člověk si pamatuje tím více, čím více smyslů do procesu učení zapojí: 
 10% toho, co čteme 
 20% toho, co slyšíme 
 30% toho, co vidíme 
 50% toho, co vidíme a slyšíme 
 70% toho, o čem diskutujeme s ostatními 
 80% toho, co si sami vyzkoušíme 
 95% toho, co učíme někoho jiného  

 
VZDĚLÁVACÍ OBSAH ŠVP PV 
Školní vzdělávací program tvoří rámec plánování výchovně vzdělávací činnosti MŠ. Učitelky 
s ním tvořivě pracují a rozpracovávají ho do konkrétních činností v TVP 
Povinná součást TVP: 

 jmenný seznam dětí dle abecedy a věku 
 charakteristika třídy – věkové složení, poměr chlapců a dívek, děti s odkladem školní docházky, děti se speciálními vzdělávacími potřebami, mimořádně nadané děti, integrace, problémové děti, výrazné zájmy nebo projevy dětí (v obecné rovině), levoruká orientace (také jako příloha ŠVP PV) 
 pravidla chování a jednání, která se stanoví ve třídě podle potřeb 
 obsah výchovně vzdělávací práce – týdenní plány a přípravy učitelek, vychází z ŠVP, témata jsou přiměřená věkovým schopnostem dětí, vychází z dětského světa, respektují zájmy předškolních dětí, mají logickou návaznost 
 pravidelná evaluace dosažení stanoveného cíle výchovně vzdělávací práce učitelek, výsledků a pokroků dětí, individualizace dítěte  

Integrované bloky: 
Integrované bloky v ŠVP jsou ve flexibilním uspořádání. Jsou řazeny vedle sebe podle témat, 
které sdružují. Nejsou míněny jako po sobě jdoucí. Učitelka je využívá tak, jak se to hodí její 
třídě, vstupuje do nich tehdy, když to situace ve třídě vyžaduje.  Flexibilní způsob 
strukturování integrovaných bloků je výhodný v tom, že v něm učitelka využívá aktuálních 
situací, do nichž se děti dostávají, k tomu, aby se učily poznatkům a dovednostem 
v okamžiku, kdy je potřebují a díky tomu lépe rozuměly jejich smyslu. 
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NÁŠ ROK

Nejsem sám na světě

Moje tělo, moje zdraví

Poznáváme přírodu
Objevujeme svět kolem nás

Slavnosti, tradice a zvyky
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NEJSEM SÁM NA SVĚTĚ 
Cílem bloku je adaptace dětí do MŠ, rozvoj schopnosti dětí žít ve společnosti druhých, 
respektovat a tolerovat odlišnosti, chápat důležitost lidské práce. Seznámení se s prostředím 
a okolím, ve kterém dítě žije. 
Dítě a jeho tělo 
Dílčí vzdělávací cíle: 

- rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 
- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 
- osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní 

pohody i pohody prostředí 
Očekávané výstupy: 

- zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby 
pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, používat různé náčiní, pohybovat se ve 
skupině dětí apod.) 

- 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 o své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.) 

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

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

Dítě a jeho psychika 
Dílčí vzdělávací cíle: 

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

- rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 
- získání relativní citové samostatnosti 
- rozvoj schopnosti sebeovládání 
- rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně požívat 
- rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a 

prožitky vyjádřit 
- získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 
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Očekávané výstupy: 
- pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 
- vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky nápady a pocity 
- vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý vysloví myšlenku, sledovat 

řečníka i obsah, ptát se) 
- děti se dokážou odloučit na určitou dobu od rodičů a blízkých, dokážou být aktivní i 

bez jejich opory 
- uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je 
- rozhodovat o svých činnostech 
- ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city 

a přizpůsobovat jim své chování 
- vyjádřit souhlas a nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, 

nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či 
zakázaných činnostech apod. 

- uvědomovat si své možnosti i limity (své silně a slabé stránky) 
- respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a 

zdůvodněné povinnosti 
- uvědomit si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost 

spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném 
(rodinném) a cizím prostředí 

- prožívat dětským způsobem své pocity, soucit, radost a snažit se ovládat své afektivní 
chování (odložit splnění svých osobních přání, tlumit vztek agresivitu apod.) 

Dítě a ten druhý 
 
Dílčí vzdělávací cíle: 

- seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 
- osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro 

navazování a rozvíjení vztahu dítěte k druhým lidem 
- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v MŠ, v dětské 

herní skupině apod.) 
- vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, 

přizpůsobivosti apod.) 
- rozvoj kooperativních dovedností 
- ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 

Očekávané výstupy: 
- navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, 

komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho 
- porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 
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- přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská 
přátelství 

- odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 
- uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a 

respektovat je 
- chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přesto že je každý jiný (jinak 

vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní resp. osobnostní 
odlišnosti jsou přirozené 

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

- spolupracovat s ostatními 
- dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, 

v MŠ, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 
- respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit 

si úkol s jiným dítětem 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.) 

- bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. 
- 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) 
Dítě a společnost 
Dílčí vzdělávací cíle: 

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

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

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

- vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 
- vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 

Očekávané výstupy: 
- uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými 

i s dětmi (zdravit známé děti a dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo 
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až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn 
apod.) 

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

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

- porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých 
- 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 

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

- 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 MŠ i na veřejnosti) 

- 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 

- dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě a hrát fair 
- uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat 

neočekávaně, proti pravidlům a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých, odmítat 
společenské 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) 

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

- 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) 

Dítě a svět 
Dílčí vzdělávací cíle: 

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

- poznávání jiných kultur 
- pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a 

zlepšovat, ale také poškozovat a ničit 
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Očekávané výstupy: 
- orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, 

v budově MŠ, v blízkém okolí) 
- zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, 

které se doma a v MŠ opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti 
(na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.) 

- 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) 

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

Nabídka činností: 
- činnosti zaměřené na poznávání MŠ 
- činnosti zajišťující spokojenost a radost, veselí a pohodu 
- aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte do MŠ 
- spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě 
- každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 
- podporování a navozování kamarádských vztahů, pravidla vzájemného soužití 
- komunikace, tolerance, spolupráce s druhými dětmi a dospělými 
- kooperativní činnosti ve dvojici, skupinách, spolupráce s ostatními 
- spontánní hry 
- námětové hry 
- společenské hry 
- hodnocení výsledků svých i druhých 
- činnosti zaměřené na poznání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina x 

mateřská škola 
- aktivity umožňující poznat rozmanitosti kultur 
- poznávání lidských profesí 
- vycházky do okolí MŠ 
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MOJE TĚLO A ZDRAVÍ 

Integrovaný blok je zaměřený na rozvoj fyzické a psychické zdatnosti u dětí, na utváření 
zdravých životních návyků a zdravého životního stylu, na pěstování pozitivního vztahu 
k pohybovým aktivitám, správné stravovací návyky, péči o své tělo a zdraví.  
Dítě a jeho tělo 
Dílčí vzdělávací cíle: 

- uvědomění si vlastního těla 
- rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné 

motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), 
ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 

- rozvoj a užívání všech smyslů 
- osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě 
- osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní 

pohody i pohody prostředí 
- vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základu zdravého životního stylu 

Očekávané výstupy: 
- zachovávat správné držení těla 
- koordinovat lokomoci a další pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 
- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově 

rozlišovat tvary předmětů, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) 
- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 
- pojmenovávat 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, pohybem a sportem) 

- 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 

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

- 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.) 

 
Dítě a jeho psychika 
Dílčí vzdělávací cíle: 
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- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, 
naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vyjádření pojmů, mluvního 
projevu, vyjadřování) 

- rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 
- poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomnění si vlastní 

identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti 
Očekávané výstupy: 

- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 
- učit se nová slova, aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) 
- popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 
- sledovat očima zleva doprava 
- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 
- uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je 
- rozhodovat o svých činnostech 
- uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky) 

Dítě a ten druhý 
Dílčí vzdělávací cíle: 

- ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 
Očekávané výstupy: 

- uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat 
svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor) 

- bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. 
- chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, 

v případě potřeby požádat o pomoc druhého  
Dítě a společnost 
Dílčí vzdělávací cíle: 

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

Očekávané výstupy: 
- chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé 
- dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair 
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- uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat 
neočekávaně, proti pravidlům a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých, odmítat 
společenské 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) 

Dítě a svět 
Dílčí vzdělávací cíle: 

- rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 
- vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, 

lidmi, společností, planetou Zemí 
Očekávané výstupy: 

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

- pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, 
ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí 

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

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

Nabídka činností: 
- pohybové aktivity, relaxační a dechová cvičení 
- artikulační cvičení 
- grafické cviky 
- prohlížení encyklopedií, obrázků a metodického materiálu 
- kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, 

vyprávění, poslech a objevování) 
- námětové hry   
- činnosti zaměřené na poznávání lidského těla a jeho částí 
- seznámení se s některými produkty zdravé výživy (ovoce, zelenina, mléčné výrobky…) 
- průběžné vytváření zdravých životních návyků 
- smyslové a psychomotorické hry 
- činnosti směřující k ochraně zdraví, prevenci nemocí 
- výroba ovocných a zeleninových salátů 
- poznávání sportů 
- seznámení se s prací lékařů, sester a záchranné služby 



24  

POZNÁVÁME PŘÍRODU 
 
Integrovaný blok je zaměřený na získávání poznatků o živé a neživé přírodě, o změnách, 
které přináší střídání ročních období, o vztahu k přírodě a na potřebě přírodu chránit. 
Dítě a jeho tělo  
Dílčí vzdělávací cíle: 

- rozvoj a užívání všech smyslů 
- rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 
- osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní 

pohody i pohody prostředí 
Očekávané výstupy: 

- 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) 

- 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.) 

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

Dítě a jeho psychika 
Dílčí vzdělávací cíle: 

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

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

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

- vytváření základů pro práci s informacemi 
- rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 
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Očekávané výstupy: 
- vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve 

vhodně zformulovaných větách 
- porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej 

ve správných větách) 
- formulovat otázky, odpovídat, hodnosti slovní výkony, slovně reagovat 
- popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 
- vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, 

zaměněného, chybějícího) 
- zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné 

znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu, rozdíl, charakteristické 
rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi) 

- 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, 
polední apod.) 

- 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 rovině, částečně se 
orientovat v čase 

- naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit 
- být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 
- zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou 

či dramatickou improvizací apod.) 
 Dítě a ten druhý 

Dílčí vzdělávací cíle: 
- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 
- rozvoj kooperativních dovedností 
- ochrana osobního soukromí ve vztahu s druhými 

Očekávané výstupy: 
- spolupracovat s ostatními 
- dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, 

v MŠ, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 
- chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, dospělými, v případě potřeby 

požádat o pomoc druhého 
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Dítě a společnost 
Dílčí vzdělávací cíle: 

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

Očekávané výstupy: 
- 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 Maternů, z přírodnin apod.) 

- 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) 

Dítě a svět 
Dílčí vzdělávací cíle: 

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

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

- 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 

- rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 
- vytvoření povědomí o sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, 

společností, planetou Zemí 
Očekávané výstupy: 

- uvědomovat se 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) 

- 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 

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

- všímat si změn a dění v nejbližším okolí 
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- porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, 
pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je potřeba v životě počítat), 
přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v MŠ 

- mít povědomí o významu životního prostředí (přírody, společnosti) 
pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí - rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je 

mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod a upozornit na ně 
- pomáhat pečovat o okolní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným 

způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit 
přírodu v okolí, živé tvory apod.) 
 Nabídka činností: 

- vycházky a výlety do okolí 
- pouštění draků 
- grafické činnosti, pohybové hry a činnosti 
- individuální a skupinové konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění dle 

obrazového materiálu, podle fantazie), sluchové a rytmické hry, hry se slovy 
- prohlížení knížek, encyklopedií a časopisů 
- četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů 
- smyslové hry 
- spontánní hry 
- hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii 
- všímání si proměn přírody (živé i neživé) – stěhovaví ptáci, počasí, roční období apod. 
- přímé pozorování přírodních jevů v okolí, rozhovory o výsledku pozorování, kladení 

otázek, hledání odpovědí 
- výroba herbáře 
- sběr přírodnin – hry s nimi, pro zvířátka, spolupráce s myslivci 
- třídění odpadu 
- péče o koutek živé přírody 
- ekologicky motivované hravé činnosti, smysluplné činnosti přispívající k péči o životní 

prostředí, pracovní a pěstitelské činnosti, praktické pokusy a zkoumání 
- návštěvy za zvířátky 
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OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS 
Tento blok je zaměřen na prostředí, ve kterém dítě žije, na poznávání jeho okolí, České republiky, planety Země i vesmíru. Na věci, které dítě obklopují a na získávání povědomí o tom, jak věda a technika může ovlivnit náš život a jak nám může pomoci, nebo naopak v životě ublížit a jak samo dítě může svou prací a svým přístupem zkrášlovat své prostředí. 
 
Dítě a jeho tělo 
Dílčí vzdělávací cíle: 

- rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí - rozvoj a užívání všech smyslů - osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 
Očekávané výstupy: 

- zachovávat správné držení těla - koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, ladit pohyb s rytmem a hudbou - 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.) - 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.) - zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, běžnými pracovními pomůckami 
Dítě a jeho psychika 
Dílčí vzdělávací cíle: 

- osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu a psanou podobu jazyka a další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické) - rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně 
názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a 
pozornosti, přechod od běžných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace 
představivosti a fantazie 

- rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 
- posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování 

apod.) 
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- vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj 
zájmu o učení 

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

- vytváření základů pro práci s informacemi 
- rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

Očekávané výstupy: 
- učit se nová slova a aktivně je používat - sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech - chápat slovní vtip a humor - utvořit jednoduchý rým - poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma, antonyma - rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu a jejich komunikativní funkci - záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost - poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno - přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit - vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, 

zaměněného, chybějícího) 
- zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné 

znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu, rozdíl, charakteristické 
rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi) 

- vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení 
- postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 
- 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, 
polední apod.) 

- 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 rovině, částečně se 
orientovat v čase 

- řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat nápady 
- nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 
- vyjadřovat sou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

výtvarných, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 
- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 
- vyvinout voní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 
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Dítě a ten druhý 
Dílčí vzdělávací cíle: 

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

- rozvoj kooperativních dovedností 
Očekávané výstupy: 

- spolupracovat s ostatními 
- uvědomovat si práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a 

respektovat je 
Dítě a společnost 
Vzdělávací cíle: 

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

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

Očekávané výstupy: 
- vyjednávat s dětmi a dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v 

jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí) 
- 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 MŠ, i na veřejnost 

- 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) 

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

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

Dítě a svět 
Dílčí vzdělávací cíle: 
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- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém 
prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

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

- 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 vliv 

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

Očekávané výstupy: 
- orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma 

v budově MŠ, v blízkém okolí) 
- uvědomovat se 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) 

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

- 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 

- všímat si změn a dění v nejbližším okolí 
- porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, 

pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je potřeba v životě počítat), 
přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v MŠ 
 

Nabídka činností: 
- vycházky a výlety do okolí MŠ - poznávání zajímavých míst v naší obci a blízkém městě - návštěva nádraží, autobusové zastávky – dopravní prostředky - návštěva knihovny - grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen - činnosti zaměřené k seznamování se s číselnými a matematickými pojmy - spontánní hry - hry a aktivity na téma doprava – cvičení bezpečného chování v dopravních situacích - experimentování, zkoumání, pokusy, pozorování lupou - činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu - kognitivní činnosti – otázky a odpovědi - práce s netradičním materiálem - pracovní a výtvarné činnosti - hry s konstruktivními stavebnicemi 
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SLAVNOSTI, TRADICE A ZVYKY 
 
Integrovaný blok je zaměřený na rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a 
dovedností dítěte na vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách. Cílem je 
vytvářet u dětí povědomí o naší kultuře a kultuře jiných národností. Přiblížit dětem vznik a 
význam oslav, svátků, lidových tradic. 
Dítě a jeho tělo 
Dílčí vzdělávací nabídka: 

- rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí - rozvoj a užívání všech smyslů 
Očekávané výstupy: 

- vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu - ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem - 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.) 
Dítě a jeho psychika 
Dílčí vzdělávací cíle: 

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) - rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit - rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání Očekávané výstupy: 
- naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.) - sledovat a vyprávět příběh, pohádku - zorganizovat hru - těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním - zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.)  
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Dítě a ten druhý 
Dílčí vzdělávací cíle: 

- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních  
Očekávané výstupy: 

- spolupracovat s ostatními  
Dítě a společnost 
Dílčí vzdělávací cíle: 

- seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije - vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností - rozvoj společenského i estetického vkusu  
Očekávané výstupy: 

- 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) - zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik - vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální  
Dítě a svět 
Dílčí vzdělávací cíle: 

- vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou s neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí  
Očekávané výstupy: 

- 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 - 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 MŠ  
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Nabídka činností: 
- smyslové, hudební a hudebně pohybové hry 
- artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy 
- přednes, recitace dramatizace, zpěv 
- společné diskuse, rozhovory, individuální skupinová konverzace – vyprávění zážitků, 

příběhů apod. 
- činnosti zaměřené na podporu tvořivosti, představivosti, rozvíjení fantazie – výroba 

dárků, pečení vánočního cukroví, zdobení kraslic, zdobení tříd apod. 
- poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů 
- přípravy a realizace společných slavností 
- návštěva různých vystoupení, divadelních představení, využívání příležitostí 

seznamujících dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho 
kulturním prostředí apod. 

- aktivity přibližující dětem rozmanitosti kultury a seznamující přirozeným způsobem 
s tradicemi a zvyky 

  
 
VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DVOULETÉ DĚTI 
Děti ve věku 2 let jsou v jedinečné “kondici” otevřené hraní, vzdělávání a navazování 
kontaktů s vrstevníky. Vytvořili jsme vzdělávací program pro děti ve věku 2-3 let. Při 
vzdělávání dětí mladších tří let musí být pedagog v řízených činnostech aktivnější, více 
podněcovat zájem dítěte, více slovně komunikovat i gestikulovat. Nejdůležitější součástí 
učení dítěte raného věku je volná hra. Vzdělávací obsah vychází z běžného denního života 
dítěte a respektuje přirozenou celistvost osobnosti dítěte a jeho postupné osamostatňování 
a začleňování do životního a sociálního prostředí. 
Dítě a jeho tělo 
Dílčí vzdělávací cíle: 

- 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 
lžící, pít z hrnečku, neznečišťovat svévolně stůl, nesahat rukou do jídla); při mytí 
(namydlit se a opláchnout si ruce, samostatně si dojít na záchod); samostatného 
používání kapesníku; samostatného svlékání a oblékání některých části oděvu 
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(kalhoty, ponožky), samostatného vyzouvání a obouvání, uklízení oblečení na 
vyhrazené místo 

Očekávané výstupy: 
- 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 
- napodobování vertikální, horizontální a kruhové čáry při kresbě 
- jíst lžící (nepřevracet ji, nebryndat) 
- převléknout se, rozepínat knoflíky 
- 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 
Nabídka činností: 

- činnosti vedoucí ke zdokonalování chůze (chůze v tempu udávaném bicím nástrojem, 
při říkadle; slalom, překračování nízkých překážek); chůze po schodech nahoru bez 
držení; běhu (maximální doba běhu 20 vteřin; běh na smluvený signál); skoků a 
poskoků (přeskakování: např. lana ležícího na zemi, skákání snožmo, skoky ve dřepu 
(žába), skoky z nohy na nohu, skákání na měkkou podložku (z výšky i z dálky); 
natahování se pro různé předměty; přelézání, podlézání a lezení na žebřík/žebřiny s 
oporou; válení sudů; kolébka (předchází kotoulu); 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 o zeď/zem, házení kroužků a 
míčků do koše umístěného nad hlavou dítěte (trénink házení horním obloukem); 
posílání předmětů 

- stavění složitějších a členitějších staveb z různého materiálu podle naznačovaného 
záměru i podle vlastní fantazie; seznamování se a hra s různým materiálem (písek, 
voda - přelévání, tráva, listí, dřívka, kameny, plastelína, papír – trhání, skládání, 
nalepování, korálky - navlékání) 
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- 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 rozdílů ve výšce a 
síle tónů; poznávání písní podle melodie; zařazování hry na nástroje do příběhů, 
zpívat písně malého rozsahu; spojování zpěvu s rytmickým doprovodem; zařazování 
říkadel a popěvků i do mimo hudebních činností; hrát s dětmi jednoduché pohybové 
hry 

Dítě a jeho psychika 
Dílčí vzdělávací cíle: 

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, 
naslouchání, porozumění) 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 víceslovných 
větách 

- slovní označování toho 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 

- vytváření základů pro práci s informacemi 
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- rozvíjet u 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 citově 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 s výsledků vlastní činnost 

Očekávané výstupy: 
- reprodukovat krátké říkanky, básničky (zapamatuje si je) 
- sestavit větu (minimálně o třech slovech) 
- vyprávět jednoduchý příběh, který vícekrát slyšelo 
- chápe pojmy (např. slovo pes neoznačuje jednoho konkrétního psa) 
- chápe, že pomocí obrátku může vyjádřit něco konkrétního 
- 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 
- mluvit o sobě v první osobě 
- zná své jméno, pohlaví 
- dítě zná své jméno i příjmení, svou značku 

Nabídka činností: 
- 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 mluvním 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 vyjadřovali více slovy než gesty, aby použily jednoduchých 

vět 
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- vyprávět dětem přiměřeně 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, pokusit se 
reprodukovat krátkou pohádku 

- podněcovat děti k reprodukování krátkých říkanek 
- cvičení paměti při běžných činnostech i během hry 
- spontánní hra 
- povzbuzovat děti pro zaujaté, samostatné činnosti; vést děti k samostatnější volbě 

námětu hry 

Dítě a ten druhý 
Dílčí vzdělávací cíle: 

- 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 za druhé, ochotu pomoci; rozšiřovat 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 je slovně) 

- podporovat rozvoj vyšších citů – soucit, snaha pomáhat druhým, podporovat děti v 
altruismu 

- podporovat slovní komunikaci a domlouvání se s dětmi při hře i s dospělými 
- rozvíjení spolupráce a domlouvání s druhými 

Očekávané výstupy: 
- půjčit druhému hračku 
- dítě by mělo znát jména ostatních dětí ve třídě; spolupracovat s druhými při rozvíjení 

námětových staveb 
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Nabídka činností: 
- 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  

Dítě a společnost 
Dílčí vzdělávací cíle: 

- 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. 
Očekávané výstupy: 

- znát některé lidské činnosti, poznat některá povolání, např. podle výrazného oblečení  
(požárník, lékař, policista) 

Nabídka činností: 
- běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 
- navozovat radostnou náladu při přípravě svátků 
- podněcovat děti k pozorování, rozvoj spontánní tvořivosti, radost z tvoření a 

objevování, rozvíjení smyslu pro krásno, manuální motoriky; Propojování emoční 
sféry s výtvarným tvořením 

Dítě a svět 
Dílčí vzdělávací cíle: 

- zaměřovat pozornost dětí na vše zajímavé, co se kolem děje, povzbuzovat aktivitu dětí 
ve vyhledávání zajímavých objektů pro pozorování; umožňování kontakt 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 
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Očekávané výstupy: 
- dítě dokáže jmenovat každodenní činnosti a věci, předměty denní potřeby, základní 

druhy jídel; orientovat se v prostoru školky i na zahradě; zná stálé místo předmětů ve 
školce, které používá; znát 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 správně označí běžné druhy ovoce a zeleniny; pozná druhy zvířat 

- rozlišuje základní barvy, tvary, velikosti (třídí, až později pojmenovává); pozná 
objekty na obrázku; začíná chápat označení pro vztahy v prostoru (nahoře, dole, vedle, 
vpředu, vzadu); začíná chápat označení pro časové vztahy (ráno, večer, hned, potom) 

Nabídka činností: 
- 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. 

 
Použité zdroje: 

1. Vzdělávání dětí od dvou let v MŠ – Hana Splavcová, Jana Kropáčková – Portál 
2. Individualizace v mateřské škole – V. Krejčová, J. Kargerová, Z. Syslová - Portál 
3. Program výchovné práce pro jesle a mateřské školy (1984) 
4. RVP PV, 2004 
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NABÍDKA MOŽNÝCH PODTÉMAT: 
 Já a moji kamarádi 
 Já a moje rodina 
 Hádej, čím jsem 
 Vesnice a město, ve kterém žiji 
 Poznávám své tělo 
 Vitamíny pro zdraví 
 Doktora se nebojíme 
 Hrajeme si bezpečně 
 Jaro, léto, podzim, zima 
 Neživá příroda 
 Máme rádi zvířata 
 Planeta Země 
 Kniha je studnice moudrosti 
 Muzika nás baví 
 Můj týden, měsíc a rok 
 Poznáváme barvy, tvary, velikosti 
 Přijde Mikuláš a čerti 
 Pohodové Vánoce 
 Masopustní veselí 
 Vítání jara 
 Veselé Velikonoce 
 Slet čarodějnic 
 Naše maminka má svátek 
 Slavíme svátek dětí 
 Společné slavnosti v MŠ 

 
Toto je jen možná nabídka podtémat k daným integrovaným blokům. Učitelka může zvolit i jiná témata hodící se k dané situaci, která ve třídě vznikla a vhodně je přiřadit k danému integrovanému bloku a rozpracovat v TVP. 
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EVALUAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY  
DOKUMENTY ŠKOLY – ŠVP – TVP, SOULAD ŠVP – RVP 
Tato oblast by měla ověřit naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a 
zároveň soulad školních dokumentů s cíly RVP. 
Nástroje, které jsou zde uvedeny jsou rámcové, pedagogové mohou využít i dalších nástrojů 
pro splnění daných cílů, jejich výčet pak bude předmětem TVP. 
 
Evaluace časově neomezených plánů (= podtémat integrovaných bloků) 
Cíl: Vyhodnotit naplnění stanovených záměrů v rámci zrealizované 

vzdělávací nabídky stanovit případná opatření do dalšího 
tématického plánu v rámci integrovaného bloku 

Časový rozvrh Vždy po ukončení časově neomezeného plánu 
Nástroje:  - záznam do časově neomezeného plánu 

- konzultace učitelek 
- dle potřeby záznam do přehledu rozvoji dítěte, konzultace s rodiči 

Kdo: Vedoucí učitelka, učitelka 
 
Evaluace podtémat jako celku jednoho integrovaného bloku 
Cíl: Zhodnotit soulad vytvořených podtémat daného integrovaného 

bloku, prověřit naplnění stanovených záměrů jako celku, případná 
opatření 

Časový rozvrh Po ukončení realizace daného integrovaného bloku 
Nástroje:  - záznam do TVP 

- konzultace učitelek  
- pedagogické rady 

Kdo: Vedoucí učitelka, učitelka 
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Evaluace dílčích projektů 
Cíl: Plnění záměrů, začlenění do jednotlivých integrovaných bloků 
Časový rozvrh 1 x za dva měsíce – průběh realizace 

1x ročně naplnění záměrů 
Nástroje:  - záznam do TVP 

- konzultace učitelek 
- pedagogické rady 
- konzultace učitelka – rodič 
 

Kdo: Vedoucí učitelka, učitelka 
 
Evaluace doplňkového programu 
Cíl: Hodnocení doplňkového programu ve vztahu k naplnění záměrů a 

osobním pokrokům dětí. Hodnocení ve vztahu ŠVP – RVP 
Časový rozvrh 2 x ročně 
Nástroje:  - konzultace s rodiči  

- konzultace s odborníky – logohrátky 
- statistické vyhodnocení + zpráva – logohrátky 
- vystoupení pro veřejnost 
- výstava pro veřejnost 
- konzultace – pedagogické porady 

Kdo: Vedoucí učitelka, učitelka 
 
Evaluace individuálních plánů 
Cíl: Zhodnotit osobní pokroky dětí s odkladem školní docházky 
Časový rozvrh Dle potřeb 
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Nástroje:  - záznam 
- konzultace učitelek 
- konzultace s rodiči 
- vedení portfolia 

Kdo: Vedoucí učitelka, učitelka 
 
Záznamy o rozvoji dítěte 
Cíl: Vytvořit přehledy o rozvoji, vývojových pokrocích dítěte 

s portfoliem 
Časový rozvrh 3x ročně, případně dle potřeby 
Nástroje:  - záznamy do archů dle stanovených kritérií (grafické i písemné) 

- dle potřeby stanovení případných opatření 
- konzultace učitelek 
- konzultace s rodiči 
- pedagogické rady 

Kdo: Vedoucí učitelka, učitelka 
 
Soulad  - TVP – ŠVP – RVP 
Cíl: Ověřit soulad TVP – ŠVP – RVP, hodnocení naplňování záměrů, 

vzdělávacího obsahu, podmínek, metod, forem práce, doplňkový 
program školy, spoluúčast rodičů 

Časový rozvrh 1 x ročně 
Nástroje:  - přehledy o rozvoji dětí 

- výstavy, vystoupení dětí 
- záznamy 
- monitoring 
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- hospitační záznamy 
- autoevaluace pedagogických pracovnic 
- konzultace 
- dotazníky 
- pedagogické porady 
- zpráva hodnocení školy 

Kdo: Vedoucí učitelka, učitelka 
 
 

PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ 
Evaluace průběhu vzdělávání bude zaměřena na hodnocení vlastního vzdělávacího procesu, 
používaných metod a forem práce, uplatnění nových poznatků a zkušeností, naplnění cílů a 
záměru ŠVP. 
 
Evaluace uplatněných metod, postupů, forem práce – vzdělávací proces 
Cíl: Zhodnocení průběhu vzdělávání z hlediska používaných metod a 

forem práci se záměry v této oblasti v ŠVP 
Časový rozvrh Průběžně, dotazníky – 1 x ročně 
Nástroje:  - monitoring 

- vzájemné hospitace 
- konzultace pedagogů 
- hospitace 
- dotazníky + výstup 
- pedagogické rady 

Kdo: Vedoucí učitelka, učitelka 
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Osobní rozvoj pedagogů 
Cíl: Uplatnění poznatků z DVPP ve vlastní práci, autoevaluace vlastního 

vzdělávacího procesu, autoevaluace ve vztahu k dalšímu 
osobnostnímu růst 

Časový rozvrh Průběžně, 1x ročně dotazníky 
Nástroje:  - konzultace 

- pedagogické rady 
- hospitace 
- monitoring 
- dotazníky 

Kdo: Vedoucí učitelka, učitelka 
 

 
PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Cílem evaluační činnosti v této oblasti je vyhodnocení podmínek pro průběh vzdělávání ve 
vztahu k podmínkám RVP PV. 
 
Evaluace personálních podmínek 
Cíl: Zhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů RVP 

- kvalifikovanost pedagogů 
- DVPP ve vztahu k ročnímu plánu a naplnění stanovených cílů 
- efektivita- personální zabezpečení ŠJ, MŠ 

Časový rozvrh 1x ročně 
Nástroje:  - dotazníky 

- průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků 
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- hospitace 
- pedagogické a provozní rady 

Kdo: Vedoucí učitelka, učitelka, provozní zaměstnanci 
 
Evaluace materiálních podmínek 
Cíl: Zhodnotit podmínky školy ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP 

- budova, technický stav 
- vybavení tříd – nábytek 
- pomůcky, hračky 
- zahrada + zahradní náčiní 
- školní kuchyně - vybaveni 
 

Časový rozvrh 1x ročně 
Nástroje:  - dotazníky 

- záznamy z pedagogických a provozních rad 
- fotodokumentace 
-prověrky BOZP 

Kdo: Všechny pracovnice dle místa pracovní působnosti 
 
Evaluace organizačních podmínek školy 
Cíl: Zhodnotit účelnost a vhodnost organizace a režimového 

uspořádání ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP 
Časový rozvrh 1 x ročně 
Nástroje:  - monitoring 

- hospitace 
- kontrolní činnost 
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- dotazníky 
- záznamy z pedagogických a provozních rad 
- konzultace 

Kdo: Všechny pracovnice dle profesní odpovědnosti a místa výkonu 
práce 

 
   

SPOLUPRÁCE 
 
Cílem této oblasti je vyhodnocení stanovených záměrů v ŠVP 
 
Evaluace spolupráce s rodinou 
Cíl: Úspěšnost zvolených metod, forem spolupráce a naplnění 

stanovených záměrů v této oblasti v ŠVP 
Časový rozvrh 1 x ročně 
Nástroje:  - fotodokumentace 

- záznamy z doplňkového programu školy 
- dotazníky 
- rozhovory s rodiči, mimoškolní akce s rodiči 
- pedagogické a provozní rady 
- monitoring 

Kdo: Vedoucí učitelka, učitelka rodiče – dotazníky 
 
Evaluace spolupráce se ZŠ, zřizovatelem, veřejností 
Cíl: Vyhodnotit kvalitu a účelnost zvolených metod ve vztahu naplnění 

stanovených záměrů v ŠVP 
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Časový rozvrh 1 x ročně 
Nástroje:  - fotodokumentace 

- záznamy 
- konzultace s partnery 
- vystoupení dětí  
- výstava 
- den otevřených dveří 
-webové stránky školy 

Kdo: Vedoucí učitelka, pracovnice dle stanovených povinností 
 

 
 


