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„Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.“ 
                                                                                                      Prof. PHDr.Zdeněk Matějček,CSc. 

 

 

Školní vzdělávací program vychází ze zákonů, vyhlášek, nařízení vlády a MŠMT. 
Zákon č. 561 / 2004 Sb., Zákon č. 563 / 2004 Sb. 
Vyhláška č.14/2005 Sb. ve znění novely vyhláškou 43/2006 Sb. a novelizace vyhlášky 
214/2012 Sb. 
Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky 
Zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád 
Zákon č. 104/1991 Sb. Úmluva o právech dítěte 
Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 
provozoven 
Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, který je základním dokumentem 
a řídí se jím veškerá vzdělávací a výchovná činnost v MŠ 
Věstník MŠMT 
Další důležité vyhlášky a ustanovení ve znění pozdějších předpisů 
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 1.Identifikační údaje o škole 

 

Název školy:  Mateřská škola Březí, příspěvková organizace 

Adresa:  Březí 46   594 53 Osová Bítýška 

Ředitelka školy  /statutární orgán /:  Alena Vrbková 

Počet pedagogických pracovnic:     2 

 Počet provozních zaměstnanců:     3 

Zřizovatel:   Obec Březí 

Správní forma:  příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1.1.2003 

Školské služby poskytuje:  školní jídelna - výdejna stravy  

IČO: 75032694 

Telefon :  566 536 367 

e- mail:   skolkabrezi@seznam.cz 

Kapacita školy:  24 dětí 

    

 

2.Obecná charakteristika školy 
 

Malé nahlédnutí do historie 

Mateřská škola ve Březí byla otevřena v srpnu roku 1980, po velké úpravě budovy, která dříve sloužila jako 
základní škola. Nejprve bylo jejím provozovatelem JZD se sídlem ve Vlkově, v pozdějších letech se 
provozovatelem stal Obecní úřad ve Březí.  

Od roku 1980 navštěvovalo mateřskou školu ročně kolem 27 dětí, postupně dětí přibývalo. Ve školním roce 
1993/1994 byly zřízeny dvě třídy, kam docházelo celkem 33 dětí. Z Vlkova a Březského svážela děti „modrá 
Avie“ kterou zajistilo JZD. Této dopravy se pohodlně a levně využívalo i k různým výletům, návštěvám 
divadel,……..  
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Současnost 

Významným mezníkem v životě školy byl přechod do právní subjektivity od 1. 1. 2003. 
Škola samostatně hospodaří jako příspěvková organizace. 
 
Mateřská škola byla původně v roce  postavena jako obecná škola. Za několik let  proběhla rekonstrukce 
budovy a po stavebních úpravách byla mateřská škola  otevřena pro předškolní vzdělávání.  V  roce 2014 
proběhla celková rekonstrukce budovy školy. Došlo k opravě střechy s celkovým zateplením budovy, která 
splňuje moderní požadavky MŠ. 

Naše mateřská škola je jednotřídní, docházejí k nám děti různého věkového složení. Jedná se o školu 
rodinného typu, kde je preferován individuální přístup usnadňující adaptaci dětí v kolektivu vrstevníků i 
zaměstnanců. 

Nedaleký les, rybník a krása okolní přírody napomáhají ke klidné atmosféře. Tento bezprostřední kontakt se 
stává zdrojem mnoha poznání, estetických i citových zážitků a nabádá děti vést k ochraně přírody. 

Budova mateřské školy je jednopodlažní, s kapacitou 24 dětí. Za hlavními vstupními dveřmi je umístěna šatna 
pro děti a šatna pro zaměstnance. V levé části budovy se nachází kuchyň a sklady potravin. Kuchyň zajišťuje 
celodenní stravování dětí (svačiny, obědy). Hlavní část školy tvoří prostorná třída, která je dostatečně 
vybavena pro všestranný rozvoj dítěte a zároveň slouží jako herna a pracovna dětí. Třída volně navazuje na 
jídelnu, která je doplněna o obrazovou fotodokumentaci dětí a zaměstnanců již od roku 1987. Ze  třídy je 
přímý volný vstup do umývárny se sociálním zařízením. V pravé části budovy se nachází prostorná ložnice, 
ředitelna a sklady. 

Mateřská škola se může pochlubit velkou školní zahradou. Roku 2016   byla zahrada doplněna o novou herní 
dřevěnou sestavu, která odpovídá současným daným normám. Velký prostor i vybavení venkovní herny 
poskytuje dětem dostatek pohybových a herních aktivit k rozvoji celkové tělesné zdatnosti. K pobytu dětí 
venku máme možnost využívat i nedaleké nově zbudované hřiště.   

Naše mateřská škola skýtá dostatek možností pro dostatečný rozvoj dítěte, jeho učení a poznávání. Dětem 
nabízí standardní i nadstandardní péči, logopedickou péči, výuku angličtiny, divadelní představení, plavecký 
výcvik, výlety, sportovní akce a ekologické programy - dítě poznává krásu přírodního prostředí, poznává, co 
dává příroda člověku a jak je nutné přírodu šetřit a pečovat o ni. 

 

3. Podmínky vzdělávání 
 

    
3.1 Věcné  podmínky 

Prostorové uspořádání MŠ, včetně venkovní zahrady, vyhovuje nejrůznějším 
skupinovým i individuálním činnostem a aktivitám dětí, ať jde o hru, cvičení, 
vzdělávání, stolování, či odpočinek. 
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Vzhledem k možnosti využívat oplocenou zahradu vedle budovy vlastníme i venkovní vybavení jako jsou 
odrážecí kola, dětské motorky, nákladní auta, kočárky, branky, míče, tabule na kreslení křídami, kolečka, aj. 
zahradní hračky. 
Na zahradě je upravovaný trávník, stromy a keře. Děti tu mohou cvičit na průlezkách, hrát si 
na písku -pískoviště,kamínky -štěrkoviště,houpat se na houpačkách, využívat herních prvků. 
 
Instalovaný školní nábytek i další zařízení a doplňky jsou moderní, zdravotně nezávadné a splňují bezpečnostní 
a hygienické normy dle platných předpisů. 
 
Třída je vybavena hračkami, pomůckami, náčiním a materiály, které odpovídají počtu 
dětí i jejich věku. Jsou průběžně obnovovány a doplňovány, nepoužívané či poškozené 
vyřazovány.  Ve třídě jsou zařízeny koutky pro námětové hry : kuchyňka, kadeřnictví, doprava, divadlo, 
hudební koutek, relaxační koutek a koutek pro předškolní děti. 

Hračky, didaktické pomůcky, náčiní a další doplňky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je 
samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich  uložení a zvládaly jejich úklid.  
 
Na výzdobě MŠ se z převážné části podílejí svými výtvory děti. Jejich práce jsou 
obměňovány dle daného okruhu či tématu. Rodiče mají možnost si je prohlédnout v šatně, i ve třídě.  
Šatny dětí jsou vybaveny samostatnými skřínkami, kde mají děti uloženy své oblečení a obuv. 
Nástěnky slouží k vystavování výtvarných prací a pracovní listy předškolních dětí jsou k vidění na poličkách. 
Rodiče se mohou informovat jak s dětmi pracujeme, ve třídě se mohou seznámit s výsledky výchovně vzdělávací 
práce – portfolii. 
 
O estetický vzhled školy pečují paní učitelky. 
 
Bezpečnost dětí je zajištěna přímým dohledem učitelek MŠ i provozního zaměstnance MŠ. 

Knihovnu máme rozdělenou na dvě části – žákovskou a učitelskou. Žákovská knihovna obsahuje asi 250 knih, 
učitelská asi 100. Knihy vybíráme a nakupujeme z aktuálních nabídek různých nakladatelství. Dětská knihovnička v 
herně obsahuje také různá leporela, se kterými mohou děti volně manipulovat. Pravidelně doplňujeme učitelskou 
i dětskou knihovnu novými tituly a encyklopediemi. 

Pro rozmanité pohybové aktivity slouží nejen zahrada, ale celé okolí školy. Vesnice  poskytuje přírodní 
přirozený terén  a  čistý čerstvý vzduch pro  zdravý rozvoj dětí. 
 
Pomůckami pro jednotlivé činnosti je naše škola vybavena na rozvíjení :  
 

 logického myšlení   
 jemné motoriky                                                                                                                                       
 paměti    
 soustředěnosti  
 konstruktivních a grafických činností   
 lokomočních činností 
 manipulačních činností 
 zdravotně zaměřených činností   
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 smyslového vnímání a psychomotoriky 
 hudebních a hudebně – pohybových her a činností      
 pracovních sebeobslužných činností                                                                                                      
 poznávání                                                                                                                                                                                                                                                 

 
Všechny vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.  

 
3.2. Životospráva 
 
Stravování je zajištěno vlastní školní kuchyní, která je součástí areálu MŠ. 

Vyváženou, pestrou a zdravou stravu připravujeme dle výživových norem tak, aby byly dodrženy časové 
intervaly mezi jednotlivými jídly. Je zachována vhodná skladba jídelníčku, dodržujeme správné technologie 
přípravy pokrmů a nápojů. Pravidelně je sledován spotřební koš.  

Vedeme děti k estetickému stolování, kultuře stravování a sebeobsluze u jídla. Do jídla děti nikdy  nenutíme, 
ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly. Od rána mají děti možnost kdykoliv se napít, pitný režim je 
striktně dodržován.  

Naším cílem je naučit děti zdravému stravování, které je součástí zdravého životního stylu ve 
spolupráci s rodinou. Vedeme děti k tomu, aby stolování vnímaly také jako společenský akt a 
zároveň chceme, aby se staly spoluúčastníky přípravy jídla, se zřetelem na věkové složení 
dětí. 
 
Usilujeme o co nejlepší podmínky pro vydatný pohyb a pobyt dětí na čerstvém vzduchu. Při vhodném počasí se 
snažíme co nejvíce činností přesouvat ven.  

V naší škole je zaveden volný režim. Pracujeme v časových blocích a záleží na učitelkách, jak si práci rozvrhnou. 
Přitom ale nesmíme zapomínat na uspokojování základních potřeb dětí /jídlo, pobyt venku, odpočinek/. 

Respektujeme individuální potřebu spánku dětí. Všechny děti odpočívají nejméně 30 minut /četba pohádky/ a 
těm, které neusnou, je nabídnuta klidná činnost.  

Snažíme se být dětem přirozeným vzorem. 

 

3.3 Psychosociální podmínky 

Osobností se člověk nerodí, osobností se stává.  

Rozvoj dítěte předškolního věku v podstatě znamená přeměnu dítěte v člověka jako osobnost. K 
plnohodnotnému rozvoji dítěte je třeba lidská společnost.  

Klima školy příznivě ovlivňuje dobré mezilidské vztahy a přátelské jednání. Škola je řízena na  
demokratických principech, aby přirozenou cestou docházelo k naplňování veškerých kompetencí. 
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Dítě se rodí s určitými vlohami, dále záleží na životních podmínkách a prostředí, ve kterém se dítě pohybuje, 
jaké se vlastně z těchto vloh vyvinou vlastnosti a schopnosti. 

Dítě podporujeme v jeho spontánní zvídavosti a rozvíjíme poznávací dovednosti a city. Podporujeme jeho 
prožívání a učíme ho sebeovládání. Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány  spěchem a chvatem, 
ani nadměrnou náročností prováděných  činností.                                                                                               
Podporujeme sebedůvěru a učíme ho sebepoznání a sebehodnocení.  

Prvořadá je také u nás tolerance a vzájemná ohleduplnost, ochota si pomoci. 

Nutnost kvalitní práce a pohody podmiňuje rovněž vzájemná a vstřícná atmosféra mezi učitelkami a 
provozními pracovnicemi, každý má v MŠ jinou úlohu a přitom jsou pro děti důležité a potřebné – úcta k práci.  

Učitelky respektují potřeby dětí se specifickými vzdělávacími potřebami – například potřeby dětí 
integrovaných, hovořící jiným jazykem, zdravotně oslabených, s odloženou školní docházkou, nadaných,….  

Dětem v naší MŠ je dána svoboda rozhodování, samostatného úsudku a vyvozování důsledků určitého jednání 
a chování. 

Je nepřípustná manipulace s dítětem i jakákoliv komunikace, kterou pociťuje dítě jako násilí!  

Děti si spolu s učitelkou stanovují třídní pravidla, která by měli všichni respektovat a dodržovat.  

V naší mateřské škole je s každým dítětem zacházeno rovnocenně, bez ohledu na jeho sociální zázemí, 
materiální a prestižní postavení jeho rodičů, protože dítě si své rodiče nemůže vybrat!! Podobně je důležitá 
rovnocennost zacházení i s ohledem na jeho individualitu. Všechny děti mají stejná práva, stejné možnosti i 
stejné povinnosti. Nikdo není zvýhodněn či povyšován.  

Na naší mateřské škole jsou stanovena základní pravidla chování a norem, kdy osobní svoboda a volnost dětí je 
respektována do určitých mezí, je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. 

Žádná učitelka v naší škole nepřipustí, aby kterémukoliv dítěti byla dávána určitá „nálepka“ ať již kladná, ale 
hlavně záporná ( nešika, neposeda, zlobivec, ……)  

Převažují pozitivní hodnocení, pochvala, podporujeme dítě nebát se pracovat samostatně, důvěřovat si, 
nepodceňovat se.  

Dbáme na to, aby se na základě jasných pravidel chování vytvořil kolektiv dobrých kamarádů.  

Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí a  zařazujeme nenásilné pedagogické ovlivňování vztahů ve 
třídě / prevence šikany/ ,  všímáme si neformálních vztahů mezi dětmi, bráníme vzniku jakéhokoliv násilí mezi 
nimi. 

Počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech činnostech a zároveň klademe důraz na spolupráci s rodiči.  
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Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ podle svých potřeb. 

Nově příchozím dětem je dána možnost postupné adaptace na nové prostředí. Učitelé respektují potřeby dětí, 
napomáhají jejich uspokojování.  

V dětech rozvíjíme vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.  

Učitelé napomáhají, aby děti i dospělí se cítili v prostředí MŠ dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. 

Zakládáme  hodnocení pokroků dětí – portfolia. 

Formou dalšího vzdělávání učitelů se snažíme vnášet nové metody a přístupy ke vzdělávání dětí. 

 

3.4. Organizace mateřské školy 

Základním dokumentem, vymezujícím práva a povinnosti všech návštěvníků mateřské školy, je Školní řád, který 
mimo jiné vymezuje podmínky bezpečnosti dětí. 
 

Ze strany vedení školy jsou zaměstnancům MŠ dle možností vytvářeny ty nejlepší 
pracovní podmínky a motivující prostředí a zázemí. 

 
 Jsou vytvářeny podmínky pro individuální a skupinové činnosti dětí. Ty mají možnost 
účastnit se společných činností v malých, středně velkých, i velkých skupinách. 

Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se do klidného 
koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak je zajištěno soukromí při osobní hygieně apod. 

Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím 
potřebám a možnostem dětí. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky 
(věcné vybavení prostředí je dostatečné a kvalitní, pomůcky jsou připravovány včas). 

Aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě, experimentování, mohly pracovat 
vlastním tempem. 

 

DEN  V  MATEŘSKÉ ŠKOLE  

Provoz školy je od 6.30 hod. do 15.00 hod. 

Denní program je připravován se zřetelem na potřeby a přání dětí, je pružný, umožňuje reagovat na 
neplánované situace. Denní program má vyvážený poměr řízených a spontánních činností, aktivity a 
odpočinku. 
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06.30 - 08.00 scházení dětí, volné a námětové hry dle volby a přání dětí 

08.00 - 09.30 ranní hry, didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve 
skupinkách a individuálně, jazykové chvilky, smyslové hry, relaxačně-
zdravotnícvičení,komunitní  kruh, 

09.00 - 09.30 hygiena, svačina 

09.30 - 11.30 pobyt dětí venku 

11.30 - 12.00 hygiena, prostírání, oběd 

12.15 - 13.00 
Od  odchody dětí z MŠ po obědě 

12.15 - 14.00 
O  hygiena, odpočinek (dle věkové a individuální potřeby dětí) – četba,  

po  poslech  pohádky, náhradní nespací klidné aktivity, 

hygiena, odpolední svačina 

14.15 - 15.00 odpolední zájmové činnosti dětí, hry, logopedické chvilky, pohybové 
aktivity, 

p  v  případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě  

rozcházení dětí 

 

Hlavní formou činnosti dítěte v předškolním období je hra. 
Hra je specifickým projevem aktivity dítěte, ovlivňovaná prostředím, v němž dítě žije a do něhož se hrou 
začleňuje.  
Hra přispívá k harmonickému formování dítěte, umožňuje dosahovat cílů všech složek vzdělávání, je 
prostředkem vzdělávací práce a je její metodou.   
Hra pomáhá učitelce včlenit různé metodické postupy k dosažení vytyčeného cíle vzdělávání.  
Učitelky ve své práci využívají všech stadií her – od her individuálních u nejmenších dětí, přes párové 
kooperativní až po hry skupinové a rovněž využívá všech druhů her. Jsou to především tvořivé hry, které si dítě 
vytváří samo, námětové hry, též dramatizující a konstruktivní.  
Učitelky pracují rovněž s hrami s pravidly, a to jsou hry pohybové a didaktické. 
V MŠ  dochází k vzdělávání několika formami. Skrze prožitkové a kooperativní učení hrou, spontánní sociální 
učení a situační učení. Prožitkové a kooperativní učení podporuje dětskou zvídavost, je k němu nutné využívat 
přirozeného toku dětských myšlenek. Hra by měla být spontánní, náplní odpovídat zájmu dítěte. Situační učení 
má děti seznámit s praktickými životními situacemi, které musí být přiměřené věku dětí. Spontánní sociální 
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učení je založené na přirozené nápodobě, důležitou roli zde hraje tedy učitel jako vzor dítěte nejen během 
didakticky zaměřených plánovaných činností, ale během veškeré interakce mezi ním a dítětem. V procesu 
vzdělávání dětí používáme různých metod – slovní, názorné a praktických činností. Výběr metody vždy závisí 
na didaktickém cíli.  

Ke slovním metodám patří například návody, vysvětlení, popis, vyprávění, rozhovor, beseda, předčítání a další. 
Efektivnost těchto metod závisí na kultuře řeči učitelky a její schopností působit na děti intonací a tempem 
řeči. Slovní metody vhodně spojujeme s praktickou činností.  

Do skupiny názorných metod patří především pozorování, předvádění, pokus, exkurze a vycházka. Názorné 
metody často spojujeme s metodami praktické činnosti, například experimentování. Tyto metody přinášejí 
navíc dětem citový prožitek, který usnadňuje učení. V této fázi pak zařazujeme rovněž učení metodou 
navození problémových situací. 

Při vzdělávání dětí zachováváme rovněž obecné zásady – cílevědomost, jednotnost a důslednost, přiměřenost, 
názornost, soustavnost a posloupnost, trvalost, individuální přístup. 

Pro děti předškolního věku je velmi důležité, aby byly učitelkou vedeny k určitému vzdělávacímu cíli.  

Třídní pravidla 

Na počátku každého školního roku vytváříme společně s dětmi pravidla třídy. Povídáme si o tom, že děti mají 
svá práva, ale také povinnosti, řekneme si, jak bychom se měli ve třídě a v celé mateřské škole chovat, 
abychom jsme se všichni pohromadě cítili dobře a bylo nám spolu ,,fajn“. 

Děti se snaží vymýšlet různá pravidla, ze kterých potom vybereme ta nejdůležitější a poté se snažíme najít 
zástupné symboly pro pravidla a jejich název. Dětem zástupné symboly nakreslíme a společně si je umístíme 
na viditelné místo. 

Pokud se děti podílejí na vytváření pravidel, jsou pro ně lépe uchopitelná a přijatelná, než když jsou jim pouze 
vymezena a je vyžadováno jejich dodržování. 

Naším cílem je, aby dítě na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou 
osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně, s osobním uspokojením takové nároky života, které jsou 
na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají. Snažíme se o to, aby na konci 
předškolního období bylo dítě co nejlépe dle svých možností připraveno na úspěšný přechod do základní školy. 
Podporujeme samostatnost dítěte, rozvíjíme jeho zdravé sebevědomí, klademe základy jeho celoživotního 
vzdělávání, učíme ho zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání. To vše 
samozřejmě ve spolupráci s rodiči. 
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Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již 
předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti 
nenásilnou formou a přiměřeně k věku a schopnostem vedeny k pochopení a porozumění dané problematiky 
seznamovaní s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, 
video) hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva 
zdravého životního stylu. 

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí učitelé mateřské školy monitoring 
vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich 
počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci. 

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, 
mezi dětmi a učitelkami a mezi učitelkami a zákonnými zástupci. 

Podporujeme rozvoj komunikativních dovedností. 

Mateřská škola spolupracuje s logopedickou poradnou Březejc, která jednou ročně poskytuje rodičům dětí 
potřebné informace týkající se logopedické péče. Zapojujeme do výchovně vzdělávacího procesu i živá zvířata 
v rámci návštěv v naší mateřské škole. Formou výletů za zvířaty nebo péčí o zvířata přímo v naší mateřské 
škole (šneci) prohlubujeme u dětí nenásilnou formou vztah k přírodě a životu vůbec. 

 

Nadstandardní aktivity  

Angličtina 

Součástí předškolního vzdělávání v MŠ je výuka angličtiny pro předškoláky. Jednou za týden probíhá formou 
řízené činnosti pod vedením lektorky Hany Wunsch. Opakováním a procvičováním písniček, říkadel, básniček či 
jednoduchých her si děti upevňují základy anglického jazyka . 

Logopedie 

Logopedická depistáž je zajištěna přímo v MŠ za přítomnosti rodičů, kde odborné pracovnice vyšetří, a dle 
vady řeči dětí doporučí další logopedickou péči.  

Logopedický  kroužek ,, Povídání s  papouškem Oskárkem“ je zaměřen na procvičování správné výslovnosti a 
na rozvoj jazykových dovedností s cílem zlepšit schopnost vyjadřování a formulaci myšlenek dětí.                                                            
Je ideální příležitostí pro prevenci logopedických problémů a vad řeči, se kterými se dnes tak často potýkáme. 

Plavání 

Mateřská škola každoročně spolupracuje s plaveckou školou v Kuřimi. Děti se za účasti odborné cvičitelky 
seznamují s prostředím, s vodou, učí se prvotním pohybovým aktivitám,které vedou  ke správnému životnímu 
stylu a k péči o své zdraví. 
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Pravidelná divadelní a hudební vystoupení 

Během roku vybíráme pro děti divadelní, koncertní, výchovné, ekologické či zábavné pořady. Tyto představení 
děti shlédnou přímo v MŠ.  Nejméně 2x ročně navštěvujeme tradiční dětská divadla v Brně (Divadlo Radost, 
Polárka). Podporujeme rozvoj kulturně estetických dovedností dítěte. 

Turistické výlety do okolí 

Využíváme dopolední vycházky, kde prostřednictvím prožitků, přímého pozorování a praktických zkušeností , 
seznamujeme děti s okolní přírodou a vzbuzujeme u nich zájem tuto přírodu chránit, udržovat a obnovovat. 
Nebojíme se objevovat krásy přírody, proto vyrážíme do okolních lesů pozorovat zvířátka, kterým v zimě 
nosíme dobrůtky do krmelců. Máme rádi zvířátka, a proto pravidelně navštěvujeme některou zoologickou 
zahradu. 

Oslava narozenin každého dítěte 

Narozeniny jsou významná a veselá událost, na kterou se u nás ve školce nezapomíná. Pro každý oslavence 
dostane dort, dárek, a gratulaci od dětí a paní učitelky. 

 Městská knihovna ve Velké Bíteši 

Navštěvujeme s dětmi městskou knihovnu,kde nám knihovnice připraví besedy pro děti na dané téma. 
Využíváme možnosti půjčování knih k tematickým blokům dle potřeby. 

Miniknihovnička pro rodiče 

Rodiče si mohou zapůjčit odbornou literaturu domů, kterou mají dostupnou v šatně dětí. 

 Soutěže 

Pravidelně se účastníme výtvarných a literárních soutěží.  

 

Naše škola zapojila do celorepublikového projektu  „CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM“  

Snažíme se vhodnou formou probouzet a rozvíjet co možná největší zájem o knihu jako takovou, o mluvené 
slovo o rozvoj paměti i dětské fantazie tak, aby se děti na četbu těšily a nebyla pro ně fádní a stereotypní. 

 
3.5.  Řízení mateřské školy 

Řízení školy  zajišťuje ředitel příspěvkové organizace. 

Za provoz MŠ zodpovídá ředitelka MŠ. S ní spolupracuje při výchově – vzdělávací činnosti učitelka. V době 
nepřítomnosti ředitelky v MŠ učitelka ředitelku zastupuje – podle vymezeného rozsahu kompetencí při 
zastupování.  
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Povinnosti, pravomoci a úkoly jsou vymezeny pracovním řádem, vnitřním řádem, školním řádem a pracovními 
náplněmi všech zaměstnanců – tím vším jsou vymezena jasná pravidla a kompetence všech zaměstnanců 
školy.    
 

Kolektiv má dobré vzájemné vztahy, které se promítají i do spokojenosti dětí a jejich rodičů. Pedagogický sbor 
je tvořený dvěma učitelkami, plně kvalifikovanými. Průběžně se učitelky vzdělávají na seminářích a získávají tak 
nové vědomosti. Ředitelka vypracovává ŠVP ve spolupráci s učitelkou. 

Na spolupráci s rodiči se podílejí všichni zaměstnanci dle potřeb školy a plánovaných akcí. 
 
Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy, tak i navenek- plakáty, nástěnky, 
informační tabule, informovanost rodičů prostřednictvím učitelky, webové stránky. 
 
Spolupráce 
 
Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem Obce Březí, spolupracuje se Základní školou v  Osové Bítýšce, 
s Mateřskými školami ve Vidoníně, Žďárci, s PPP ve Velkém Meziříčí, logopedickým centrem Březejc, s pediatry 
a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů dětí. 
 
3.6  Personální a pedagogické  zajištění 

 všechny učitelky mají předepsanou odbornou kvalifikaci 

  učitelé aktivně přistupují ke svému dalšímu sebevzdělávání 

 ředitelka vytváří podmínky pro další profesní růst učitelů 

 učitelé pracují na základě jasně a společně vytvořených pravidel 

 všichni zaměstnanci zachovávají mlčenlivost o vnitřních záležitostech   školy 

 pracovní doba učitelů je organizována tak, aby byla zajištěna optimální pedagogická péče / 
překrývání služeb v době pobytu venku, oběda/ 

 učitelé jednají a chovají se v souladu se společenskými a pedagogickými zásadami a pravidly 

 zaměstnanci jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem (v souladu se společenskými 
pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávánípředškolních dětí) 

 
Pedagogické pracovnice:  

Ředitelka  :  Alena Vrbková 

Učitelka:  Silvie Prudíková 
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Provozní zaměstnanci: 

Vedoucí školní jídelny: Zdeňka Melicharová 

Kuchařka: Zdeňka Melicharová 

Školnice: Silvie Prudíková         

Účetní: Věra Hejtmánková 

 

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POBYTU DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
 
Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, § 5: učitelka zodpovídá za bezpečnost dětí v mateřské 
škole od doby jejich převzetí od zákonného zástupce až do doby jejich předání  zákonným zástupcům nebo 
pověřené osobě. Dítě lze předat pověřené osobě pouze na základě písemného pověření. 

Opatření v průběhu vzdělávacích činností 

Ředitelka školy je povinna zajistit prostřednictvím učitelů dohled nad dětmi a to při školní i mimoškolní 
výchově a vzdělávání, při všech aktivitách organizovaných mateřskou školou. 

Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí od rodičů, 
pověřené osoby nebo jiného učitele školy do doby jejich předání rodičům, pověřeným osobám. 

Při hře dětí učitelka ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům, nedovolí 
dětem nosit do  MŠ nebezpečné předměty nebo hračky. 

Nesmí odejít od dětí!!! Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice školy. 

 Nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce či jiné ostré a špičaté pomůcky, drobné korálky a 
stavebnicové tvary, které by si děti mohly strčit do nosu nebo do ucha. 

Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně a držely se zábradlí. 

Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. Upozorňuje na případné nebezpečí, 
zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším místě. 

Před zahájením cvičení musí vždy zkontrolovat, zda je tělocvičné nářadí v pořádku. 

Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká, až když jsou děti připraveny na 
pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí v šatně. 

Při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou pozornost úpravě a čistotě dětí. Děti předává rodičům či 
pověřené osobě, ale to pouze na základě písemného pověření zástupcem dítěte. 
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Pobyt dětí v uzavřených prostorách MŠ: 

 učitelka má neustále přehled o všech dětech, za které zodpovídá, průběžně  kontroluje jejich počet 
 učitelka průběžně kontroluje všechny prostory, ve kterých se děti pohybují (třída, herna, sociální 

zařízení, šatna) 
 učitelka neponechává děti ve výše uvedených prostorách bez dozoru 
     při přesunech dětí na zájmové a jiné aktivity děti vždy doprovází učitelka nebo pověřená osoba 

 

Pobyt dětí na školní zahradě 

 učitelka věnuje trvale pozornost dětem 
 učitelka má v každém okamžiku přehled o všech dětech, průběžně kontroluje počet dětí, při velkém 

rozptylu dětí zajistí učitelky bezpečnost dětí ze dvou různých míst  
 učitelka zajišťuje bezpečnost dětí při hrách na zahradním nářadí 

 

Pobyt mimo areál mateřské školy 

 učitelky mají trvale povoleny vycházky s dětmi a turistické výlety  
 na vycházky a výlety mimo území mateřské školy chodí se skupinou dětí dvě  učitelky, pokud  je počet 

dětí vyšší než 20 
 při vycházce chodí vždy jedna učitelka na začátku zástupu a druhá učitelka na konci zástupu dětí. Při 

vycházce s jednou učitelkou (max. 20 dětí) učitelka průběžně kontroluje celý zástup dětí. 
 při přecházení vozovky má přednost přechod se světelnou signalizací, dále označený přechod pro 

chodce. Na neoznačených místech lze přecházet pouze výjimečně, a to v případě, že v přiměřené 
blízkosti není označený přechod pro chodce. 

 při přecházení po označeném přechodu a  na neoznačeném místě používá učitelka dopravní terčík. 
 při volném pohybu dětí na vhodném místě učitelka kontroluje prostor z hlediska bezpečnosti a trvale 

předchází možnosti úrazu dětí. 
 při pobytu dětí mimo areál MŠ učitelka průběžně kontroluje počet dětí a má o dětech stálý přehled 
 při příchodu dětí z pobytu venku neponechává učitelka děti bez dozoru v šatně. Je přítomna v šatně do 

odchodu posledního dítěte ve třídě. 
 

Odchod dětí z mateřské školy: 

 učitelka předává dítě vždy osobně rodičům nebo pověřené osobě 
 nezletilí sourozenci a pověřené osoby jsou vždy uvedeny na písemném formuláři, který vyplní rodiče 

dítěte 
 před odchodem ze třídy nebo zahrady na konci pracovní doby učitelka vždy zkontroluje všechny 

prostory, ve kterých se děti pohybovaly a ujistí se o odchodu všech dětí, za které zodpovídá 
 

Děti v mateřské škole jsou pravidelně poučovány o bezpečném chování. Poučení je vždy zaznamenáno v Třídní 
knize. 
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Opatření při sportovních akcích, výletech : 

Ředitelka školy rozhoduje na základě náročnosti akce , počtu dětí, o určení další způsobilé osoby k zajištění 
bezpečnosti dětí. 

Ředitelka školy stanoví hlavního vedoucího akce, který je povinen poučit děti o zvláštních situacích, o 
pravidlech jednání v těchto situacích. 

Opatření při úraze : 

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoliv úraze, v případě potřeby 
přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí převoz zraněného do zdravotnického zařízení. 
Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitelku a zákonného zástupce dítěte. 

Každý i drobný úraz bude zaznamenán do knihy úrazů. U úrazů, kde bylo nutné ošetření lékaře, vyplní třídní 
učitelka Protokol o úraze. 

 

3.7. Spoluúčast rodičů  

Důležitou součástí práce školy je otevřená komunikace s rodičovskou veřejností a 
spolupráce s ní, která ne vždy je samozřejmostí.  
Spolupráce funguje jedině na základě partnerství a vzájemné důvěry. Snažíme se vést rodiče k tomu, abychom 
o případných problémech včas a otevřeně hovořili a nepříjemnou situaci řešili včas a společně hledali řešení. Je 
samozřejmostí, že zachováváme naprostou diskrétnost a jsme si vědomé, že často pracujeme s diskrétními 
informacemi. Poskytujeme pouze informace a rady, které jsou v naší kompetenci. Snažíme se o dohodu 
vzájemných očekávání ze strany učitele a rodičů. 
 
Ze strany učitele: 

 usilujeme o vytváření dobrých vztahů mezi školou a rodinou na základě partnerství, otevřenosti, 
vstřícnosti, porozumění, respektu, oboustranné důvěry 

 chráníme soukromí rodiny a zachováváme diskrétnost v jejích svěřených záležitostech 
 jednáme s vědomím, že pracujeme s důvěryhodnými informacemi, nezasahujeme do života a 

soukromí rodiny a neposkytujeme nevyžádané rady 
 jednáme s každým dítětem i jeho rodinou individuálně 
 jsme k dispozici dítěti i rodičům při ranním příchodu a odpoledním vyzvedávání dítěte z MŠ 
 informujeme rodiče o prospívání jejich dítěte, o individuálních pokrocích v rozvoji i učení 
 nabízíme poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí 
 domlouváme se s rodiči na společném postupu při výchově a vzdělávání jejich dítěte 
 podporujeme rodinnou výchovu 
 informujeme rodiče o připravovaných akcích, nabízíme možnost aktivní spolupráce 
 snažíme se dělat maximum, aby se rodiče a děti cítili v naší škole vítáni 

 
 
 
 



 

18 
 

Ze strany rodičů: 
 

 při přijetí dítěte jsou rodiče na schůzce informováni o mateřské škole, jejím chodu a řízení 
 na začátku školního roku se seznámí se školním řádem a řídí se jím 
 doprovází ráno dítě do školy a předávají ho přímo učitelce 
 poskytují informace o zdravotním stavu dítěte 
 v dohodnutém čase si dítě z MŠ vyzvedávají 
 sledují informace umístěné na nástěnkách a informační tabuli 
 účastní se akcí pořádaných školou 
 dbají o zdraví, čistotu a péči svého dítěte 
 zajímají se o dění v MŠ a prospěch dítěte 

 

SLAVNOSTI V MŠ ZA ÚČASTI RODIČŮ A VEŘEJNOSTI 

Velkou prioritou je pro naší MŠ dodržování lidových tradic a zvyků. Snažíme se prezentovat výsledky naší 
činnosti i na veřejnosti, proto se účastníme různých akcí konaných v naší obci, či organizujeme besídky a 
vystoupení dětí pro širokou veřejnost. 

Tradiční akce školy 

 Odpolední tvoření s rodiči – výtvarná dílnička, enkaustika, vánoční tvoření 

 Lampionový průvod a výstavka  dýňových strašidýlek na školní zahradě 

 Mikulášská nadílka 

 Vánoční dílna a zpívání u vánočního stromečku 

 Rozsvěcování vánočního stromečku s koledami 

 Dětský karneval 

 Vynášení Moreny 

 Slet čarodějnic 

 Oslava Dne matek 

 Besídka pro důchodce 

 Ostatkový průvod vesnicí 

 Oslava Dne dětí 
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 Školní výlet 

 Rozloučení s předškoláky 

 Návštěvy divadelních představení 

 Návštěva knihovny 

 Canesterapie 

 Planetárium 

 Mobilní dopravní hřiště 

 

4. Organizace vzdělávání 
 
Dle školského zákona se s účinností od 1. 9. 2016 předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla 
od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.  
S účinností od 1. 9. 2020 se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6let.  
 
S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 
dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné.  
 
Školský zákon dále stanovuje přednostní přijímání dětí, které před 
začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (účinnost od 1. 9. 2017), nejméně třetího roku 
věku (účinnost od 1. 9. 2018), nejméně druhého roku věku (účinnost od 1. 9. 2020).  
 
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami je možné zařazovat do běžných tříd mateřských škol, nebo do tříd 
zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského zákona, popřípadě škol zřizovaných podle § 16 odst. 9 školského 
zákona. 
 
Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  
 
Základní koncepcí RVP PV je respektování individuálních potřeb a možností dětí a tak je východiskem i pro 
přípravu vzdělávacích plánů pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.  
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami potřebují poskytnutí podpůrných opatření.  
Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského 
zákona. Podpůrná opatření realizuje škola. 
Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná 
opatření prvního stupně uplatňuje škola, i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu 
pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením 
ŠPZ. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou stanovuje vyhláška č. 27/20016 Sb. 
Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné.  
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Vzdělávání je třeba ale přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám a možnostem a 
byly vytvořeny optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a 
pomoci mu dosáhnout co největší samostatnosti. Rozvoj takových dětí závisí na citlivosti a přiměřenosti 
působení okolí.  
Proto je nutné navázat úzkou spolupráci s rodiči takových dětí, vhodně a citlivě s nimi komunikovat a předávat 
potřebné informace. 
 
PLPP sestavuje učitel a má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory mezi učiteli s 
cílem stanovení např. metod práce s dítětem, způsobů kontroly osvojení potřebných dovedností, návyků a 
postojů. Bude stanoven termín přípravy PLPP a učitel zorganizuje společnou schůzku se zákonnými zástupci 
dítěte. 
Jako podpůrná opatření pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v naší škole zařazeny podle 
doporučení školského poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory tyto předměty speciálně 
pedagogické péče: logopedická intervence pro děti se závažnými poruchami řeči, práce s optickými 
pomůckami pro děti se zrakovým postižením a rozumění mluvené řeči a její produkci u dětí se sluchovým 
postižením. Vzdělávací obsah těchto předmětů speciálně pedagogické péče přizpůsobujeme vzdělávacím 
možnostem a předpokladům dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci IVP.“ 
 
Vzdělávání dětí nadaných 
 
Mateřská škola je povinna vytvářet podmínky k co největšímu potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho 
individuální možnosti a to jak ve školním vzdělávacím programu, tak při jeho realizaci. To platí i pro děti 
nadané.  
Vzdělávání nadaných dětí je zaměřeno na rozvíjení různých druhů nadání, a aby se tato nadání mohla projevit, 
pokud možno uplatnit a nadále rozvíjet. 

Při vzdělávání dětí v naší mateřské škole vytváříme v rámci integrovaných bloků podmínky, které stimulují 
vzdělávací potenciál všech dětí v různých oblastech. S ohledem na individuální možnosti dětí jsou jim v rámci 
pestré nabídky aktivit předkládány činnosti, které umožňují tento potenciál projevit a v co největší míře využít. 
Nečekáme na potvrzení a identifikaci nadání, či mimořádného nadání, podporujeme všechny projevy a známky 
nadání. Dětem, které projevují známky nadání, věnujeme zvýšenou pozornost zaměřenou na to, aby se 
projevy nadání dětí v rozmanitých oblastech činnosti smysluplně uplatnily a s ohledem na individuální 
možnosti dětí dále rozvíjely. V případě, že se jedná o velmi výrazné projevy nadání, zejména v situacích 
vyžadujících značnou spolupráci a koordinaci s rodiči dětí, zpracováváme PLPP. 
Pokud se u dítěte projeví mimořádné nadání v jedné nebo více oblastech, doporučíme rodičům dítěte 
vyšetření ve školském poradenském zařízení. Do doby než vyšetření proběhne a škole je školským 
poradenským zařízením doručeno doporučení ke vzdělávání dítěte, postupujeme při vzdělávání takového 
dítěte zpravidla podle PLPP. Pokud školské poradenské zařízení identifikuje mimořádné nadání dítěte a 
doporučí vypracování individuálního vzdělávacího plánu, postupujeme při jeho zpracování, realizaci a 
vyhodnocování v úzké spolupráci s rodiči dítěte a školským poradenským zařízením. 
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Vzdělávání dětí od dvou let 
 
V mateřské škole lze vzdělávat i děti od dvou let. Je nutné si však uvědomit specifika související s obsahovou 
úrovní ve všech oblastech vývoje. Cíle a záměry pak k tomu přizpůsobit. Dvouleté děti potřebují více 
individuální péče, pravidelný denní režim,  
emoční podporu, pocit bezpečí, podnětné prostředí a srozumitelná pravidla.  
Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Často 
vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží pozornost jen velmi krátkou dobu. 
Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností, 
trénováním návyků a praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové 
aktivity. 
 
Při práci s děti mladšími tří let učitel volí přiměřené metody a formy vzdělávání. S ohledem na bezpečnost i 
možnosti konkrétních dětí, pracuje s menšími skupinami nebo individuálně, vybírá takové činnosti, které dítě 
zvládne, počítá se zapojením všech smyslů, nastavuje si přiměřené vzdělávací cíle. Nejdůležitější je prostor pro 
volnou hru. 
 
 
Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 
Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3let jsou ve škole zajištěna opatření 
týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, prostorových i materiálních podmínek, včetně přizpůsobení 
organizace vzdělávání. 
 
Věcné podmínky 
V oblasti věcných (materiálních) podmínek jsou doplněny stávající hračky(dle věková hranice vhodnosti použití 
hračky na obalu výrobku). 
Didaktické pomůcky a vybavení pro děti ve věku od 2 do 3 let   budeme průběžně doplňovat. 
Prostředí poskytuje dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí a zároveň bezpečí a klid pro odpočinek 
v průběhu celého dne, jak je uvedeno v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání. 
 
Hygienické podmínky 
Stávající hygienické předpisy pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3let jsou již zohledněny (viz vyhláška 
č.410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 
vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů). 
Pro zajištění osobní hygieny dětí je možné použít nočníky (zajištěno jejich adekvátního vymývání a dezinfekce), 
pořizujeme přebalovací stůl a odpadkový koš s nožním ovládáním. 
 
Životospráva 
 
V oblasti životosprávy je denní režim upraven dle potřeb dětí (zejména v souvislosti s individuální potřebou 
aktivity, odpočinku nebo spánku jednotlivých dětí). 
 
Přijímání dětí 

Podle daných kritérií jsou děti do mateřské školy přijímány zpravidla jednou ročně formou zápisu, který bývá 
po dohodě se zřizovatelem v měsíci dubnu. 
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Pokud se při zápisu nenaplní kapacita mateřské školy je možné děti přijímat i v průběhu roku. Děti přijímáme 
na základě podání písemné Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. O jejich přijetí při zápise je rozhodnuto 
na základě kriterií stanovených ředitelkou školy (viz směrnice o přijímání dětí). 

Při nástupu do MŠ klademe velký důraz na adaptaci dítěte v novém prostředí a vytváříme podmínky 
k citlivému začlenění se do dětského kolektivu. Adaptační doba je individuální podle potřeb dítěte i uvážení 
rodičů.  

Dny otevřených dveří, při kterých mají rodiče s dětmi možnost navštívit a prohlédnout si mateřskou školu, 
zhlédnout výchovně vzdělávací práci s dětmi a rozhodnout se, zda naše mateřská škola, organizační zajištění 
jejího chodu, metody a postupy výchovně vzdělávací práce, vyhovují jejich požadavkům. 

 

5. Charakteristika vzdělávacího programu 
 
 
Školní vzdělávací program je v souladu s Rámcovým programem předškolního vzdělávání a vychází z jeho cílů a 
kompetencí. Umožňuje učitelům pracovat samostatně, tvořivě, s využitím své odborné způsobilosti. Je to 
otevřený dokument, který lze dle potřeby operativně měnit. 

V naší MŠ pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání pod názvem 
vzdělávacího programu „ My jsme malí kamarádi, ve školce si hrajeme rádi“, který se skládá z 10 
integrovaných bloků. 

Jednotlivé bloky zahrnují oblasti 4 ročních období, lidové tradice a svátky, péče o zdraví, vztah k okolí, 
společenským hodnotám, sportu a prvky ekologické výchovy. Cílem je rozvíjet děti po stránce fyzické, 
psychické a sociální tak, aby byly samostatné, zdravě sebevědomé a připravené na celoživotní vzdělávání 
v rámci svých možností a schopností. 

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech i situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, vyváženým 
poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které 
učitel s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného spontánního učení. Toto učení 
zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení, 
zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovních poučení. 
Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Vycházíme z dětské zvídavosti touhy po poznání. 
Upřednostňujeme rozvoj smyslového vnímání, formy vlastního prožitku a pozorování, čímž vytváříme základ 
přirozeného poznání a bohatý emocionální život. Děti se tak učí projevit své pocity jako je radost, přání, bolest, 
nesouhlas. 

Vlastní výchovná činnost je zpracována v třídních plánech v tematických blocích, které jsou zpravidla týdenní, 
ale mohou trvat i déle podle náročnosti tématu. 

Respektujeme individualitu dětí, každému dítěti poskytujeme takovou pomoc a podporu, jakou cítíme, že 
potřebuje. 
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Děti se specifickými vzdělávacími potřebami jsou vzdělávány dle individuálních vzdělávacích plánů.  
Inkluzivní vzdělávání je zaměřeno tak, aby byly v hlavním vzdělávacím proudu vytvořeny podmínky pro 
všechny děti, tedy také pro vzdělávání dětí zdravotně postižených, zdravotně znevýhodněných a sociálně 
znevýhodněných. Děti jsou zařazeny v heterogenní třídě. 

Uvedená nabídka tematických celků bude v TVP upravena, popřípadě doplněna o další aktuální projekty ať už 
krátkodobé či vyžadující průběžné zařazování ( tradice, pohybové aktivity, práce s knihou…). 

Časově budou témata  zařazována podle aktuální situace a potřeby. Některá z nich vybízejí k opakovanému 
zařazení ( rostliny, počasí – ve všech ročních dobách, stejně tak voda v různých podobách…). 

Všemi tématy budou prolínat  činnosti zaměřené na řečové dovednosti, estetické a pohybové činnosti, 
zařazovány budou smyslové hry a kooperativní činnosti. 

Důraz bude kladen na využití prožitkového a situačního učení. 

V každodenním rytmu budou děti vedeny ke správným  mezilidským vztahům  a zásadám slušného chování. 

 

Poslání naší školy 

Posláním naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, 
položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem na základě jejich možností, zájmů a potřeb. Věnovat 
náležitou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. 

Snažíme se být otevřenou rodinnou školkou, podporovat výchovný zájem rodičů o vlastní dítě, příležitostně a 
citlivě ovlivňovat jejich vztahy, doplňovat rodinnou výchovu. Vytvářet estetické prostředí s dostatkem 
mnohostranných a přiměřených podnětů a prožitků. Chceme, aby bylo dítě svým okolím přijímáno a uznáváno, 
aby zažilo uspokojení z úspěchu. 

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech, hrách a situacích, které v průběhu dne v MŠ probíhají a 
umožňují uplatňovat prožitkový styl učení v rovině spontánní i řízené, v menších či větších skupinách nebo 
individuálně, vycházející z dětské volby, zvídavosti a potřeby objevovat. Plánování témat, činností vychází z 
potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí.  

Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky(věcné vybavení prostředí je 
dostatečné a kvalitní, pomůcky jsou připravovány včas).  

 
Cíle naší mateřské školy  

Cíle a obsah předškolního vzdělávání formulované  RVP PV směřují mateřskou školu k tomu, aby děti, které ji 
opouštějí byly osobnosti pokud možno jedinečné, vzhledem ke svému věku a individuálním možnostem co 
nejvíce samostatné, sebevědomé, sebejisté, s vlastním rozumem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat 
tvořivě přemýšlet a jednat, jedinci na své úrovni přizpůsobiví, odvážní a také zodpovědní, ochotní nejen 
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přijímat, ale také dávat, schopní se dále rozvíjet, učit se a aktivně čelit problémům, které život přináší. Naše 
mateřská škola se snaží naplňovat tyto cíle a uvědomujeme si, že podmínkou pro zdárný vývoj jednice je 
uspokojování základních lidských ( biologických i sociálních )hodnot. 

Dlouhodobý cíl : 

Chceme být otevřenou školou rodičům i veřejnosti, nabízet spolupráci a komunikaci. Pro naplňování záměr 
školy budeme využívat didaktický styl založený na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní 
účastí dětí. Budeme uplatňovat integrovaný přístup a vzdělávání dětí realizovat na základě integrovaných 
bloků. Budeme uplatňovat moderní metody a formy práce. V naší škole využíváme především individuálního 
přístupu. Hojně využíváme motivace, stimulujeme vnitřní i vnější pochvalou. 

 

 

6. VZDĚLÁVACÍ OBSAH 
 
Vzdělávací obsah je zpracován ve čtyřech integrovaných blocích, která jsou rámcová, nastiňují cíle   a záměry, 
stručnou charakteristiku vzdělávací nabídky. Jejich rozpracování je předmětem TVP. 

6.1 Vzdělávací oblasti ŠVP 

Oblasti vzdělávání jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně funkční celek.   

Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou dle RVP PV:  

 Dítě a jeho tělo 
V tomto okruhu budeme naplňovat potřeby fyziologického rozvoje dětského organismu s potřebou 
pohybu a aktivity, povedeme děti ke správnému rozvoji tělesných a pohybových funkcí, zdatnosti, 
motorických dovedností a koordinace 
  

 Dítě a jeho psychika 
Tento vzdělávací okruh budeme směřovat do oblasti psychologické, s podporou maximálně dobrého 
rozvoje všech psychických funkcí dětí/vnímání, myšlení, soustředění, paměť, city, učení, tvořivost a 
vůle. Zahrnuje další tři okruhy – jazyk a řeč, poznávací schopnosti a funkce jazyka, představivost a 
fantazie, myšlenkové operace, sebepojetí, city, vůle. 
  

 Dítě a ten druhý 
Zde se zaměříme na podporu utváření vztahů k jiným dětem a dospělým, na posílení, kultivaci a 
zkvalitnění komunikace a dalších sociálních dovedností. 
  

 Dítě a společnost 
Učitelky zaměří práci do oblasti sociálně kulturní s poznáváním života lidí ve společenství s určitými 
pravidly soužití a vytvářenými hodnotami v oblasti kultury a umění. Pomůžeme dětem nacházet svá 
místa v širší společnosti, osvojit si potřebné sociokulturní návyky, orientovat se v tradicích společnosti, 
nacházet způsoby, jak se aktivně podílet na vytváření pohody ve svém sociálním prostředí. 
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 Dítě a svět 

Tento okruh zaměříme na enviromentální oblast a působení na dítě v kontextu elementárního 
povědomí o světě a jeho základním fungování, o vlivu člověka na životní prostředí a hledání možnosti, 
jak se podílet na utváření základů pro odpovědný vztah k nejbližšímu okolí a přírodě. 
  
Ke splnění vytyčených cílů a respektováním principů vzdělávání na naší mateřské škole stanovili 
vzdělávací obsah. Je rozpracován s očekávanými kompetencemi, kterých by dítě mohlo dosáhnout při 
ukončení docházky do mateřské školy.  
  

 

6.2. Tématické integrované bloky 
 
Integrované bloky nabízejí dítěti vzdělávací obsah přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. Obsah bloků 
vychází ze života dětí, je uspořádán v přirozeném cyklu ročních období. 
Jedná se u vnitřně propojený celek, který zahrnuje všechny oblasti vzdělávání –biologickou, psychologickou, 
interpersonální, sociálně-kulturní i enviromentální. 
Každá oblast vzdělávání obsahuje konkretizované očekávané výstupy, které jsou dány Rámcovým vzdělávacím 
programem pro předškolní vzdělávání. Pomocí nich učitelé stanovují a připravují konkrétní vzdělávací nabídku 
v rámci jednotlivých integrovaných bloků.  
Realizace cílů se uskutečňuje prostřednictvím konkrétních aktivit, které jsou součástí třídních vzdělávacích 
plánů.  
Cíle vzdělávání a jejich naplnění je porovnáváno s konkretizovanými očekávanými výstupy.  
Každý integrovaný blok vystihuje svůj základní smysl, udává základní cíle pro dané období. Zahrnuje nabídku 
činností, které bezprostředně souvisejí s přirozeným životem a s konkrétním prostředím dětí, vycházejí z 
praktických zkušeností dětí, jsou součástí reálného světa, který děti obklopuje. Součástí bloku jsou také, 
očekávané výstupy, kterých má dítě dosáhnout na konci předškolního období a rizika, která jsou s 
naplňováním daných cílů spojena. 

Vzhledem k tomu, že za velmi důležité považujeme vytváření předpokladů pro budoucí vzdělávání a vytváření 
pozitivního vztahu ke čtení, je součástí každodenních činností pravidelné předčítání  učitelkami, aktivity 
zaměřené na prevenci řečových poruch, tzv. logopedické chvilky. Klademe též důraz na vytváření zdravých 
životních návyků, tudíž, pravidelně každodenně zařazujeme volný pohyb a zdravotně preventivní cvičení a 
pomocí her a vlastního příkladu podporujeme zdravé stravovací návyky. 

Celoroční vzdělávací blok má název „ My jsme malí kamarádi, ve školce si hrajeme rádi“ a je staven tak, aby:    

 přispíval k rozvoji dítěte a jeho učení v různých oblastech  

 umožňoval naplnit život dítěte mnohostranně pestrou nabídkou činností intelektových i praktických  

 dítě mělo možnost získávat potřebné dovednosti, poznatky, poznávat hodnoty a zaujímat postoje    
Jednotlivá témata jsou rozpracovaná na podtémata, jejichž délku určuje zájem dětí a aktuální dění v MŠ.  

Bloky nejsou svazující, neomezují samostatnost, tvůrčí práci a kreativitu učitelek. Jsou flexibilní, dávají možnost 
přizpůsobit se podmínkám, jakou jsou akce školy, neplánované aktivity, doplňující programy. 
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6.3. Třídní vzdělávací program 
 
Témata třídního vzdělávacího programu: 
 
Září              „Já a moji kamarádi“ 

  Naše školka  
 Rodina, místo kam patřím 
 Sebeobsluha, hygiena  

 
Říjen         „Barvy podzimu“ 

 Sklízíme ovoce a zeleninu 
 Zvířátka kolem nás 
 Listí padá ze stromů 

 
Listopad     „Učíme se, poznáváme “ 

 Poznáváme dopravní prostředky 
 Tvary kolem nás 
 Všechno je barevné 

 
Prosinec     „Vánoční čas“ 

 Mikuláš – Vánoce – zimní svátky 
 
Leden       „Zima čaruje“ 

 Znaky zimy, sníh a led 
 Co si oblékáme a obouváme 
 Zvířátka a ptáci v zimě 

 
Únor        „Čas veselí“ 

 Orientace v prostoru a čase, masopust a karneval 
 Čím budu až vyrostu 
 Co se z čeho vyrábí – třídíme odpady 

 
Březen      „Já a moje tělo“ 

 Lidské tělo je složité 
 Zdravá výživa je důležitá 
 Seznamujeme se s pěti smysly 
 Hola, zápis do školy volá 

 
Duben             „Jaro ťuká“ 

 Hody, hody doprovody 
 Poznáváme mláďátka 
 Krásná jarní příroda – rostlinky a bylinky 

 
 
Květen           „ Lásky čas“ 

 Život kolem rybníka 



 

27 
 

 Nejmilejší maminka 
 Práce na poli a na zahrádce 
 

Červen        Co je to svět“  
 Svět poznáváme hrou a pohádkou  
 Pozor, děti, červená! 

 
  
Mateřská škola má čtyři integrované bloky, které jsou závazné , dále pak tematická témata a podtémata.  
 
 
I. Podzimní hraní 
II. Zimní hraní 
III. Jarní hraní 
IV. Letní hraní 
 
 
V předškolním vzdělávání je třeba uplatňovat integrovaný přístup. Toto vzdělávání probíhá na základě 
integrovaných bloků, které nabízejí dětem vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. 
Obsah bloků vychází ze života dítěte, je pro něj smysluplný, zajímavý a užitečný. Realizace takovýchto bloků 
poskytuje dítěti širokou škálu různých aktivit a nabízí mu hlubší prožitek. Dítě tak nezískává jen izolované 
poznatky či jednoduché dovednosti, získaná zkušenost je komplexnější a stává se pro dítě snáze uchopitelnou 
a prakticky využitelnou. Dítě získává skutečné činnostní výstupy – kompetence.  
 

 Kompetence k učení „Umím se učit, baví mě to.“ 
 Kompetence k řešení problémů „Umím vyzrát nad problémem.“  
 Kompetence komunikativní „Mluvíš, mluvím, mluvíme.“  
 Kompetence sociální a personální „Já mám u nás ve školce své místo.“ 
 Kompetence činnostní a občanské „Co se nelíbí mně, neprovádím ostatním.“  

 
 
 
I. Integrovaný blok: Podzimní hraní 
 
Září              „Já a moji kamarádi“ 

 Naše školka  
 Rodina, místo kam patřím 
 Sebeobsluha, hygiena  

 
Říjen         „Barvy podzimu“ 

 Sklízíme ovoce a zeleninu 
 Zvířátka kolem nás 
 Listí padá ze stromů 
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Listopad     „Učíme se, poznáváme “ 
 Poznáváme dopravní prostředky 
 Tvary kolem nás 
 Všechno je barevné 

 
Charakteristika:  
Snažit se usnadnit dětem co nejvíce adaptaci na nové prostředí, začlenit se do skupiny, být respektován a 
zároveň respektovat druhé. Poznat bezprostřední okolí mateřské školy. Sblížit děti s podzimní přírodou a 
přírodninami.  
 
 
Hlavní cíle:  
 

 rozvíjet u dětí schopnost přizpůsobit se, spolupracovat, navazovat nové kamarádské vztahy, získávat 
osobní samostatnost 

 rozvíjet u dětí jejich poznání o světě, životě, přírodě a jejich proměnách 
 podporovat samostatnost dětí 
 rozvíjet schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí 

 
Dílčí cíle:  
 
Dítě a jeho tělo: 
 

 rozvíjet fyzické i psychické zdatnosti  
 rozvíjet a užívat všech smyslů  
 osvojovat si poznatky a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody 

prostředí  
 
 

Dítě a jeho psychika: 
  

 rozvíjet komunikativní dovednosti (verbální i neverbální) a kultivovaný projev  
 posilovat přirozené poznávací city (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování…)  
 poznávat sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání 

sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)  
 vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení, podpořit a  
 rozvíjet zájem o učení    
 
 

Dítě a ten druhý:  
 

 seznamovat se s pravidly ve vztahu k druhému  
 vytvářet prosociální postoje, toleranci, respekt a přizpůsobivost  
 chránit osobní soukromí bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými  
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Dítě a společnost:  
 

 poznávat pravidla společenského soužití a spoluvytvářet je v rámci přirozeného sociokulturního 
prostředí  

 porozumět základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí  
 rozvíjet schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině 

a k ostatním lidem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané  
 
 

 Dítě a svět:  
 

 seznámit se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytvářet pozitivnímu vztahu k němu  
 rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 
 
 

 Očekávané výstupy:  
 

  zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky  
 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, 

udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě…) m 
 mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy 
 pojmenovat a poznat většinu toho, čím je obklopeno  
 domluvit se slovy i gesty, improvizovat  
 učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumím)  
 vědomě užívat všech smyslů, všímat si nového  
 záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost  
 odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory 
 navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním 

vhodným způsobem, respektovat ho  
 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  

 orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské 
školy, v blízkém okolí)  

 všímat si změn a dění v nejbližším okolí  
 
 

Vzdělávací nabídka:  
 

 jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, 
úpravy prostředí …  

 příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních 
návyků  

 poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a 
příběhů · 
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 přednes, recitace, dramatizace, zpěv  
 přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku 

pozorování  
 spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty  
 námětové hry a činnosti  
 činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu 
 aktivity podporující sbližování dětí  
 činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich 

tvorbě  
 běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování  
 aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy aktivity přibližující dítěti 

pravidla vzájemného styku a mravní hodnoty kologicky motivované hrové aktivity (ekohry)  
 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě  

 
 
 
 
II. Integrovaný blok: Zimní hraní 
 
 
Prosinec     „Vánoční čas“ 

 Mikuláš – Vánoce – zimní svátky 
 
Leden       „Zima čaruje“ 

 Znaky zimy, sníh a led 
 Co si oblékáme a obouváme 
 Zvířátka a ptáci v zimě 

 
Únor        „Čas veselí“ 

 Orientace v prostoru a čase, masopust a karneval 
 Čím budu až vyrostu 
 Co se z čeho vyrábí – třídíme odpady 

 
 
Charakteristika:  
Snažit se dětem přiblížit krásu vánočních a předvánočních svátků, aktivně spoluprožívat a prociťovat zvyky, 
obyčeje a oslavy. Prohlubovat u dětí dosavadní znalosti a zkušenosti, seznámit děti s vlastnostmi zimní přírody 
a jejich využití při hrách a sportech. Seznámit děti s poznatky o ekologii a důležitost třídění odpadů. 
 
 Hlavní cíle: 
 

 probouzet v dětech estetické kulturní dovednosti výtvarné, hudební, dramatické, produktivní i 
receptivní 

 vytvářet u dětí aktivní přístup k osvojování si poznatků, kreativnímu myšlení a schopnosti objevovat a 
poznávat - rozvíjet poznatky a základy hodnot 
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Dílčí cíle:  
 
Dítě a jeho tělo:  
 

 osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě  
 vytvářet si zdravé životní návyky a postoje jako základ zdravého životního stylu  

 
Dítě a jeho psychika: 
 

 rozvíjet tvořivost  
 vytvářet základy pro práci s informacemi  
 získat relativní citovou samostatnost  
 rozvíjet kultivaci mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání  
 
 

 
Dítě a ten druhý:  
 

 osvojovat si elementární poznatky, schopnosti a dovednosti důležité pro navazování a rozvíjení vztahů 
dítěte k druhým lidem  

 vytvářet prosociální postoje ( rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.) 
 
 
 Dítě a společnost:  
 

 rozvíjet společenský i estetický vkus  
 vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách  
 vytvářet základy aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvíjet 

dovednosti umožňující tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat  
 
 

Dítě a svět: 
 osvojovat si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při 

spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy  
 rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách  

 
Očekávané výstupy:  
 

 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém 
prostředí (sníh, led, zvládat překážky)  

 koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou.  
 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem  
 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů  
 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci  
 naučit se zpaměti krátké texty  
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 rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci  
 vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení 
 chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy a orientovat se v prostoru i rovině, částečně se 

orientovat v čase 
 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, 

hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 
 být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 
 sledovat očima z leva do prava  
 mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že způsob jakým se dítě i 

ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí  
 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí  
 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného  
 těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním  
 porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad  
 dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair  
 vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či 

hudební představení a hodnotit svoje zážitky 
 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  
 mít povědomí o významu životního prostředí ( přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že 

způsobem, jakým si 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 nepořádku a škod, upozornit na ně 
 

 
 Vzdělávací nabídka:  
 

 konstruktivní a grafické činnosti, hudební a hudebně pohybové činnosti  
 hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest  
 společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinová konverzace  
 hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, výtvarné, 

konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)  
 hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i rovině 
 činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými 

proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, 
událostí …  

 činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem, v nichž může být dítě 
úspěšné  

 příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání  
 výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí …)  
 dramatické činnosti, mimické vyjadřování nálad  
 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, výtvarné hry a etudy  
 společenské hry, společenské aktivity různého zaměření  
 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 
 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému  
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 přípravy a realizace společných zábav a slavností  
 praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a 

materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi  
 hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce ( využívání 

praktických ukázek z okolí dítěte, tématické hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel 
a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická manipulace s některými 
pomůckami a nástroji,provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.) 

 
 
 
          III. Integrovaný blok:  Jarní hraní        
              
 
Březen      „Já a moje tělo“ 

 Lidské tělo je složité 
 Zdravá výživa je důležitá 
 Seznamujeme se s pěti smysly 
 Hola, zápis do školy volá 

 
Duben             „Jaro ťuká“ 

 Hody, hody doprovody 
 Poznáváme mláďátka 
 Krásná jarní příroda – rostlinky a bylinky 

 
 
Květen           „ Lásky čas“ 

 Život kolem rybníka 
 Nejmilejší maminka 
 Práce na poli a na zahrádce 

 
 
Charakteristika:  
Příchod jara je neodmyslitelně spojen s lidovými tradicemi. S dětmi se rozloučíme se zimou a budeme 
pozorovat probíhající změny v přírodě. Zároveň si uvědomíme, že je potřebné se o přírodu starat, aby byla co 
nejkrásnější. Seznámíme děti s tradicemi velikonočních svátků. Návštěvou knihovny vzbudíme u dětí zájem o 
knihy. S předškolními dětmi se připravíme na zápis do základní školy. 
 
 Hlavní cíle:  

 osvojovat si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem, seznamovat se s kulturou, osvojovat si 
základní poznatky o prostředí, které nás obklopuje 

 posilovat prosociální chování dětí ve vztahu k rodině a ostatním lidem 
 všímat si změn v přírodě, rozvíjet city dítěte působením krás přírody a probouzejícího jara. Získávat 

vztah ke zvířatům a jejich mláďatům 
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Dílčí cíle:  
 
Dítě a jeho tělo: 
 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností  
 uvědomění si vlastního těla 
 rozvoj a užívání všech smyslů 
 
 

Dítě a jeho psychika:  
 

 rozvoj schopností citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat 
 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i 

produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) 
 osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkcí (abeceda, čísla)  

 
 
Dítě a ten druhý: 
 

  rozvoj kooperativních dovedností  
 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v lidské herní 

skupině …)  
 

 
Dítě a společnost:  
 

 vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 
 seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě 

žije  
 
 

Dítě a svět: 
 

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

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

 
 
 Očekávané výstupy:  
 

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s 
drobnými pomůckami, nástroji, náčiním a materiálem a s jednoduchými hudebními nástroji)  

 mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě 
potřeby hledat pomoc  

 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně 
zformulovaných větách  
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 vést rozhovor  
 formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat  
 popsat situaci (skutečnou i podle obrázku) 
 chápat slovní vtip a humor  
 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film  
 nalézat nová řešení, nebo alternativní k běžným  
 zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 
 přemýšlet a vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit  
 vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „NE“ v situacích, které to vyžadují, odmítnout se podílet na 

nedovolených či zakázaných činnostech  
 uvědomovat si své možnosti a limity 
 vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnosti a její dokončení  
 být citlivé ve vztahu k živým bytostem, přírodě i k věcem  
 uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je  
 uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého  
 dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na 

veřejnosti, dodržovat herní pravidla  
 uvědomovat si, že ne všichni lidi respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti 

pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých 
 odmítat společensky nežádoucím chování  
 zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, knihami, hračkami, penězi… 
 zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí výtvarných technik  
 vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební 

dovednosti vokální i instrumentální  
 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  
 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  
 pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, znát 

základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a prostorem· Poznat některá písmena a 
číslice, popř. slova  

 poznat napsané své jméno  
 uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je · Přijímat pozitivní 

ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky  
 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech · Poznat a vymyslet jednoduchá 

synonyma, homonymy a antonyma  
 chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je 

používat 
 

 
Vzdělávací nabídka:  
 

 lokomoční, pohybové činnosti a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti)  
 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem…  
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 činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním · Příležitosti a 
činnosti směřující k prevenci úrazů  

 artikulační, sluchové, řečové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti  
 samostatný slovní projev na určité téma  
 prohlížení a „čtení“ knížek  
 činnosti a příležitosti seznamující děti s různými vzdělávacími prostředky 
 záměrné pozorování objektů a předmětů, určování a pojmenování jejich vlastností, charakteristických 

znaků a funkcí  
 konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání…)  
 seznámit děti s jarními tradicemi a velikonocemi  
 estetické a tvůrčí aktivity  
 hry na téma rodiny a přátelství  
 aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi  
 činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina, mateřská škola  
 četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením  
 tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, dramatické 

apod., podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu  
 setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou školu  
 poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit, využívání 

praktických ukázek varující dítě před nebezpečím  
 práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií 
 smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské 

a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí  
 činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jejich součástí  
 grafické napodobování symbolů, tvarů čísel i písmen  
 činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich 

symbolikou a jejich smysluplné praktické aplikaci 
 
 
 
 
IV. Integrovaný blok: Letní hraní 
 
 
Červen          „Co je to svět“  

 Svět poznáváme hrou a pohádkou  
 Pozor, děti červená! 

 
 
Charakteristika: 
V tomto bloku se schylujeme k cíli výchovného a vzdělávacího působení na děti, prožijeme spolu dovádění na 
dětském dnu a rozloučíme se s předškoláky. Než skončí školní rok, povíme si ještě, kam pojedeme a čím na 
prázdniny. O prázdninách budeme trávit většinu času při hrách a pohybu venku, budeme si užívat sluníčka a 
všeho, co nám léto nabízí. Děti se více seznámí s dopravními pravidly a bezpečností při pohybu na chodnících i 
na cestách a vyzkouší si znalosti na mobilním dopravním hřišti. 
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Hlavní cíle:  
 

 vytvořit povědomí o mezilidských morálních hodnotách 
 radostně prožívat oslavy ke dni dětí posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním dětem 
 navazovat nová dětská přátelství 
 poskytovat dětem prostor pro využití vlastních spontánních nápadů  

 
 
Dílčí cíle:  
 
Dítě a jeho tělo:  
 

 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 

 
 
Dítě a jeho psychika:  
 

 rozvoj schopnosti sebeovládání  
 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 
 rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie 
 
 

 Dítě a ten druhý:  
 

 ozvoj interaktivních a komunikativních dovedností, verbálních i neverbálních 
 vytváření prosociálních postojů(rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.) 
 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 
 
 

Dítě a společnost:  
 

 rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte  
 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 
 

 
Dítě a svět: 
 

 poznávání jiných kultur  
 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, 

planetou Zemí 
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Očekávané výstupy:  
 

 zachovávat správné držení těla, vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej 
podle pokynu  

 rozlišovat co prozpívá 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 

 porozumět slyšenému, sledovat a vyprávět příběh, pohádku, utvořit jednoduchý rým · Postupovat a 
učit se podle pokynů  

 rozhodovat o svých činnostech 
 ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat 

jim své chování  
 zorganizovat hru 
 prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování  
 respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti  
 chápat, že všechny děti mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, respektive osobnostní 

odlišnosti jsou přirozené  
 respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se sním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným 

dítětem  
 bránit se projevům násilí jiného dítěte  
 chovat se obezřetně při setkání s cizími dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat 

druhého o pomoc  
 chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé  
 vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět 

přírody, tak svět lidí  
 porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem 

doma i v MŠ.  
 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.) 
 
 
Vzdělávací nabídka: 
  

 činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí  
 vyprávění toho, co dítě slyšelo, nebo shlédlo 
 motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností  
 smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové 

paměti, koncentrace pozornosti  
 hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti  
 cvičení organizačních dovedností  
 sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte  
 hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého 
 různorodé společenské hry a skupinové aktivity 
 aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur  
 praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně 

setkává  
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 výlety do okolí a přírody s využitím her  
 rekreační hry a činnosti  
 činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů(písmena, číslice, 

piktogramy, značky, symboly, obrazce) 
 hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině 
 
 

 
 
7. Evaluace 
 
Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o 
systematické vyhodnocování, které slouží k zlepšení vzdělávacího procesu i podmínek vzdělávání, cílem je 
zkvalitnění práce v MŠ ve prospěch dětí. 
 
Metody hodnocení a evaluace v praxi : 
• rozhovory, konzultace 
• diskuse 
• hospitace, pohospitační rozbor 
• pozorování 
• analýza třídní i školní dokumentace 
• analýza programů, projektů 
• kontrola 
• dotazník 
• anketa 
• porovnávání výsledků s plánovanými cíli 

PŘEDMĚT EVALUACE – co budeme sledovat: 

 ŠVP  

Hodnotíme jeho soulad s požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

Hodnotí se: 

 Koncepční záměr školy (vlastní myšlenka, dlouhodobé cíle – vize, jasné a srozumitelné cíle a záměry) 
 Vhodnost vzhledem k podmínkám (vychází z analýzy podmínek a situace školy, využívání možností, 

které nabízí okolní prostředí) 
 Pojetí a zpracování vzdělávacího obsahu (koncepce vzdělávacího obsahu, obsahová i formální kvalita 

integrovaných bloků apod.) 
 Formální a obsahové zpracování (je-li úplný, přehledný, zpracovaný „kulturní formou apod.) 
 Otevřenost ŠVP (další rozvoj školy, zkvalitňování vzdělávání, prostor pro změny, kontakty s okolním 

životem) 
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PODMÍNKY KE VZDĚLÁVÁNÍ – předpoklady, okolnosti, situace 

Zjišťujeme kvalitu podmínek, vývoj a změnu, posuzujeme, zda vyhovují požadavkům, vyhodnocujeme jejich vliv 
na kvalitu vzdělávání. 

Hodnotí se: 

 věcné podmínky (prostory, vybavení…), 
 životospráva (denní řád, režimová pravidla…), 
 psychosociální podmínky (klima třídy i školy, atmosféra, kvalita komunikace….), 
 organizační podmínky (forma práce, denní program, počty dětí ve třídě….), 
 řízení mateřské školy (vymezení pravidel, týmová práce, spolupráce všech zúčastněných…), 
 personální a pedagogické zajištění (pedagogické, metodické i etické kompetence pracovníků…), 
 spoluúčast rodičů (vzájemné vztahy mezi rodinou a školou, formy a obsah spolupráce, komunikace). 

PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ  

Hodnotíme práci učitelů, kvalitu výchovně vzdělávací práce se zřetelem k vytváření cílových hodnot vzdělávání. 

Hodnocení probíhá na úrovni třídy. Je pro nás zpětnou vazbou o kvalitě plánování našeho třídního programu, o 
správnosti (nedostatečnosti) vytvořených materiálních, organizačních a sociálních podmínek, o správné 
motivaci, o správné (nevhodné) volbě tématu. 

Na zjištění buď ihned operativně reagujeme, nebo je později využijeme pro následné zkvalitnění naší 
pedagogické práce v plánování témat, činností, organizace, úpravě podmínek. 

Hodnotí se: 

Pedagogický styl - (metody a formy práce, metodické a diagnostické postupy) - zda bylo upřednostněno 
prožitkové učení, zda metody a organizace vedly děti k samostatnosti. 

Vzdělávací nabídka - (třídní vzdělávací program a jeho naplňování, integrované bloky, nabídka činností) - jestli 
téma bylo vhodné, pro děti zajímavé a přínosné, zda vedlo k dosahování kompetencí; zda děti měly možnost 
projevovat vlastní city, sdělovat dojmy a prožitky, komunikovat; zda je činnosti obohatily o nové poznatky, zda 
prováděné činnosti nebyly jednostranně zaměřeny jen na jednu oblast a zda zajistily rovnoměrné plnění 
specifických cílů ze všech pěti oblastí vzdělávání. 

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ – vzdělávací přínos u dětí 

Hodnotí se: 

Individuální vzdělávací pokroky u dětí - na počátku je rodinná a osobní anamnéza (evidenční list, přihláška), 
lékařské nebo psychologické vyšetření. Pozorování dítěte a jeho her, rozhovory s dětmi a jejich rodiči, analýza 
portfolia nám pomáhá zjistit, v čem je dítě úspěšné, především, co činí dítěti problémy, v čem má nedostatky a 
z toho všeho pak vyvodit důsledky pro práci učitelek. To znamená, že každé dítě je nutné vždy nejdříve poznat 
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a zaznamenat jeho znalosti a pak teprve s dítětem pracovat, rozvíjet jeho schopnosti a průběžně sledovat a 
zaznamenávat jeho pokroky. 

Průběžně si děláme zápisy o dětech. Zjištěné skutečnosti o dítěti si zaznamenáváme ve třídě do diagnostických 
listů. 

V závěrech posuzujeme dítě velmi opatrně, jsme si vědomi, že vývoj dítěte v tomto věku jde rychle kupředu. 
Nakonec popíšeme slabé a silné stránky dítěte. Navrhujeme další postup. 

Kritériem pro vyhodnocování jsou cílové kompetence, ke kterým by dítě mělo směřovat. 

Individuální hodnocení je důvěrný dokument, který slouží učitelům ke sledování rozvoje dítěte a jako podklad 
pro informace rodičům. Posuzujeme individuálně, neporovnáváme jej s ostatními dětmi. 

Hodnocení výsledků vzdělávání 

 pozorování 
 rozhovory 
 záznamy o dětech – diagnostika 

 Hodnocení ŠVP 

 evaluační list 
 časový plán - 1 x za 3 roky 

 Hodnocení podmínek vzdělávání 

 evaluační listy 
 rodičovský dotazník       
 časový plán  – průběžně na pedagogických radách podle potřeb školy, 1 x za 3 v hodnocení školy 

 Hodnocení průběhu vzdělávání 

 vealuační list 
 časový plán  - krátce a výstižně zapíšeme do plánu za každé téma, průběžně na    pedagogických radách 
  

 ODPOVĚDNOST PEDAGOGŮ – kdo je za co zodpovědný 

Naše mateřská škola je jednotřídní, pracují zde dvě učitelky (ředitelka a učitelka), které jsou v neustálém 
kontaktu. Společně plánují činnosti, konzultují problémy školy a dětí, domlouvají se na dalších postupech 
v práci. Stejně tak je prováděna i evaluační činnost naší mateřské školy. 
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TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PLÁN 
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Třídní vzdělávací program   -  „Já a moji kamarádi“    
                                                           
podtéma:   „Naše školka“ 
 
Společný rámcový obsah: 
 

 adaptace na mateřskou školku 
 seznamování s kamarády a zaměstnanci ve školce 
 seznamování s prostory v MŠ 
 seznamování se základními pravidly a režimem dne 
 seznamování se se značkou, místem kam si odkládám věci, kde sedím u jídla 
 rozvíjení komunikativních dovedností, pozvolné navazování prvních dětských přátelství,začleňování se 

mezi vrstevníky 
 
 
Didaktické hry:   

 „Kouzelný košík“  ( děti pojmenovávají věci z přikrytého košíku) 
 
Myšlení a poznávání :   

 seznamování se se jmény kamarádů, zapamatovat si svoji značku 
 
Pohyb:   

 cvičení s říkadly a motivací                   pohybová hra:   „Na hlídače“ 
 
Řeč : 

 seznamování se se slovním projevem dětí povídáním si o věcech, které děti  
                  právě zajímají (prožitky z prázdnin, těšíme se na pouť,...)  , 
                                                                                             nová básnička na dané téma                                                       
              
Praktické činnosti:   

 podporovat rozvíjení svalstva ruky při mačkání měkkého papíru 
                  (vhodná motivace ) 
 
Estetika:     

 kreslení      -  voskový pastel – rozvíjení fantazie 
 zpívání       -  opakování známých dětských písniček 
 práce s knížkou   -  čtení z leporel s tematikou o dětech 
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Třídní vzdělávací program   -  „Já a moji kamarádi“    
                                                                                                                                                       
 
podtéma: „Rodina, místo kam patřím“ 
 
Společný rámcový obsah: 

 připomenout si jména členů v rodině 
 rozdíl mezi dospělým a dítětem 
 zdůraznění starosti rodičů o svoje děti 
 seznámení dětí se základními společenskými návyky – pozdrav, poděkování, požádání o věci, neskákání 

do řeči druhým, požádat o hračku, o pomoc, uposlechnout pokyn, ... 
 role dítěte v rodině 
 vytváření pozitivního vztahu dítěte k místu a prostředí, ve kterém žije 
 Znát svoji adresu, orientace v okolním prostředí 
 poznávat rozdíl mezi obcí a městem – důležité instituce v obci - předškoláci 

 
                                   
Didaktické hry: 

 „Můj domov“   ( knížka „Školka plná zábavy“ str.62) 
 hry na domácnost v kuchyňském koutku 

 
Myšlení a poznávání :   

 povídání dětí o životě ve své rodině, získávání nových poznatků 
 
Pohyb:   

 házení horním obloukem 
 pohybová hra „Míšo vstávej“ 
 cvičení s říkadly a motivací                         
 procvičování motoriky prstů  (máma dupe dupy dup, táta cupe cupy cup, 

                                                                 babka šlape šlapy šlap, děda klape klapy klap, 
                                                                 vnouček ťape ťapy ťap) 
 
Řeč:   

 výslovnost hlásek A,E,I,O,U,                  nová básnička na dané téma                               
              
Praktické činnosti:  

 rozvíjení u dětí drobné svaly rukou při práci s drobnýmmateriálem – navlékání korálků, kuličky,.... 
 vytrhávání a lepení kousků papíru 
 správné držení tužky – volné kreslení, pracovní sešity 

 
Estetika:   

 kreslení      -  kreslení olejovým pastelem – postava člena rodiny 
 zpívání       -  spojování zpěvu s hudebně pohybovou formou 
 práce s knížkou   -  hádanky 
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Třídní vzdělávací program   -  „ Já a moji kamarádi“    
 
podtéma:         „Sebeobsluha, hygiena“ 
 
 
Společný rámcový obsah: 

 seznámit děti s hygienickými pomůckami, učit je používat i pojmenovat 
 péče o zdraví, péče o tělo ( základní poznatky o zdraví a důležitých hygienických návycích ) 
 lékař – nemoci – prevence – důležitost zdraví každého člověka, 
 stolování, úklid v domácnosti, ve školce, pomoc dospělým 

                                                               
Didaktické hry:   

 „Co dělat“  (knížka „Školka plná zábavy“ str.74) 
                             

 „U lékaře“  -  rozvíjení hry s dětským doktorstvím 
 „Co patří do umývárny a koupelny“ - vyhledávání předmětů denní 

                                                                                   potřeby, povídání k čemu slouží 
 
Myšlení a poznávání : 

 slovní i praktickou formou seznamovat děti s osobní hygienou a sebeobsluhou 
  

Pohyb: 
 cvičení s motivací zvířátek 
 učit se lézt v podporu dřepmo po rovině  ( i s předmětem na zádech ) 
 učit se vystupovat po mírně šikmé ploše – využití terénu v přírodě 
 učit se skoky na místě snožmo, z místa s otočením 
 pohybová hra  „Na bublinu“ (nebo podle výběru učitelky) 

 
Řeč: 

 dechová cvičení, správně dýchat při řeči            
 aktivně a přirozeně navazovat řečový kontakt s ostatními dětmi i s dospělými 

                                                                                           nová básnička na dané téma                               
Praktické činnosti:   

 učit děti čistotě při samostatné práci s lepidlem  
 udržování pořádku při činnosti ve svém okolí – vytrhávání,lepení, 
 učit děti správné a samostatné sebeobsluze  při převlékání apod. 
 důležitost vyhrnutí rukávů při pracovní činnosti, před umýváním rukou        

                                                                                                                                                               
Estetika:  

 kreslení   -  výtvarná hra s barevnou skvrnou – foukání brčkem 
                               - hra s barvou – zapouštění barev 

 zpívání     -    seznámení s novou písničkou a její nácvik 
 práce s knížkou   - čtení z knížky „Povídání o pejskovi a kočičce“ 
 využití didaktické techniky – „Zdravuška a mikrobi“, „Princezna Bělinka“ 

                                                                „Bacily se memyly“  péče o zuby 
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Třídní vzdělávací program   „Barvy podzimu“ 
 

podtéma:    „Sklízíme ovoce a zeleninu“ 
 
 
Společný rámcový obsah: 

 poznávat ovoce a zeleninu podle vzhledu a chuti – pojmenovávat je 
 využití a úpravy ovoce a zeleniny, jejich význam pro zdraví člověka 
 uskladňování a využití v zimě 
 příprava zahrady i polí na zimu – pracovní nástroje k práci na zahradě 
 zemědělské stroje napomáhají lidem při práci 

 
                                                                
Didaktické hry:  

 „Co bylo na obrázku“ ( procvičování paměti, pozornosti,soustředění,...) 
                                                                 
Myšlení a poznávání : 

 obrázkem povídáním i praktickými činnostmi obohacovat děti  o poznatky o ovoci, zelenině, práci 
      na zahradě,... 

 
Pohyb:  

 cvičení s motivací říkadel i zvířátek 
 učit se chůzi s orientací v prostoru mezi překážkami 
 plazení po břiše pod nízkou překážkou 
 pohybová hra s písničkou např. „Zlatá Brána“, „Papírový větrník“.(nebo podle výběru učitelky) 

 
Řeč: 

 rozvíjení slovní zásoby ve všech činnostech po celý den 
 povídání o tématu – zaměřit se na výslovnist souhlásek Č,Š,Ž -ozvěnové hry se slovy                                      
nová básnička na dané téma                                                          

 
Praktické činnosti:   

 sběr přírodnin – kaštany, šípky, různé trávy,.. 
 vystřihování – správné držení nůžek, pečlivost a přesnost – SD 
 modelování – MD – vytvořit kuličku, váleček,... 

                                       SD – vytahování z jednoho kusu 
                                                                                                                                                                                                                                               
Estetika:  

 kreslení   -  vybarvování temperou daný tvar ( ovoce a zelenina )  
                                    správně pracovat se štětcem a barvou 

 zpívání       -  seznámení s novou písničkou a její nácvik 
 práce s knížkou   - vyprávění a dramatizace pohádky  
 využití didaktické techniky – Kostičky : „Ovoce“ „Zelenina“ 
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Třídní vzdělávací program   „Barvy podzimu“ 
             
podtéma:         „Zvířátka kolem nás“ 
 
 
Společný rámcový obsah: 

 učit děti poznávati pojmenovat některá zvířátka, rozlišovat je podle hlasu 
 seznámit děti s několika zvířaty žijícími na poli, v lese, v pralese, ve vodě,... 
 poznávat způsob života zvířat – obydlí, prostředí kde žijí, přezimování, …. 
 vztah člověka ke zvířatům, péče o ně 
 užitek některých zvířat pro člověka 

                                                    
Didaktické hry: 

 rozvíjení her se zvířaty – stavění dvorku, lesa, ZOO, …... 
 stavění puzzle se zvířecí tematikou, dramatizace pohádky 

                                                                 
Myšlení a poznávání : 

 povídáním, pomocí obrázků i pozorováním ve skutečnosti 
 seznamovat děti s různými zvířaty 

 
Pohyb:  

 cvičení s motivací zvířátek i s písničkou  
 učit děti vylézat na žebřiny – překonávat strach, opatrné slézání 
 učit děti plynule překonávat překážky proudem za sebou – opičí dráha 
 pohybová hra  například „Na kočku a myš“(nebo podle výběru učitelky),             
 opakování  známých her 

 
Řeč: 

 všímat si celkové výslovnosti dětí – obohacování slovní zásoby o slova týkající se světa zvířátek 
 u SD rozvíjet souvislé vyjadřování a vyprávění – na postavách z klasických pohádek se učit chápat 
mezilidské vztahy 
 učit děti rozkládat slova na slabiky  -  vytleskávání      nová básnička na dané téma                                          

 
Praktické činnosti:  

 kreslení, vykreslování i vystřihování zvířátek, modelování 
 venku – hledání a pozorování zvířátek v přírodě – kočky, psi, myši,  mravenci, šneci,.....                                      

Estetika: 
 kreslení      -  malování oblíbeného zvířátka                                     
 zpívání       - opakování písniček se zvířátky, nová písnička (,,Když jsem já sloužil,..“) 
 práce s knížkou   - Encyklopedie zvířat, výběr knížky o zvířátkách 
 využití didaktické techniky – Kostičky : „Zvířátka pod střechou  „Domácí zvířata“ 
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Třídní vzdělávací program   „Barvy podzimu“ 
 
podtéma:         „Listí padá ze stromů“ 
 
 
Společný rámcový obsah: 

 seznámení dětí s hlavními znaky podzimu - pozorování 
 učit děti poznávat listnaté a jehličnaté stromy zrakem    seznámit děti s jejich plody 
 poznávat a rozlišovat tvář stromů ve čtyřech ročních obdobích 
 vliv počasí na přírodu a stromy (kroupy, sucho, vichřice,..) 
 význam stromů pro člověka 

       
Didaktické hry:  

 stavění lesa z kostek a dřevěných tvarů 
                                                                                                                                              
Myšlení a poznávání : 

 slovní formou i pozorováním seznamovat děti s podzimní přírodou   
 

Pohyb: 
 opakování všeho, co už umíme – nová pohybová hra například „Letadla v mlze“ 

            (nebo dle výběru učitelky) 
 
Řeč:    

 výslovnost dvojhlásek OU,AU,  -  bolí nás zoubek   : au, au, au,...jauvajs,.. 
                                                                         voláme na koníka : hou, hou, hou,... 
                                                                        houpeme se : houpy, houpy, 

 říkadlo : Ouha, ouha, cesta dlouhá, tu je potok, tady strouha 
 sluchová hra: „Hádej kdo jsem“ - s říkankou 

                                                                    nová básnička na dané téma         
                                                               
Praktické činnosti:   

 zapojit děti do pomoci při podzimních pracích na školní zahradě ( úklid listí – hrabání, nakládání, 
       odvážení na hromadu,...) 
 sběr přírodnin – spadlé listí, šípky, trávy,..výrobek podle volby učitelky 

                                                                                                                                                                                                                                                          
Estetika:  

 kreslení      -  barevnou křídou namáčenou v mléce – podzimní téma                                     
 zpívání       - nová písnička, překonávat ostych při individuálním zpěvu  - rozvíjení sebedůvěry u dětí 
 práce s knížkou   - prohlížení ,  čtení z knížek o přírodě 
 využití didaktické techniky – Kostičky : „Jak žije les“ 
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 Třídní vzdělávací program  „Učíme se, poznáváme “ 
 

podtéma:         „Poznáváme dopravní prostředky“ 
 
 
Společný rámcový obsah: 

 rozlišovat dopravní prostředky zrakem, umět některé pojmenovat 
 poznávat způsoby pohybu dopravních prostředků 
 poznávat prostředí, ve kterém se pohybují (auta – silnice, vlak – koleje,...) 
 seznamovat děti s významem dopravních prostředků pro člověka 
 učit děti chovat se v dopravních prostředcích slušně a ohleduplně 
 poznávat dopravní značky 

 
             
Didaktické hry:   

 knížka „Školka plná zábavy“  strana 204   
 didaktická hra  „Na koho volám“   
                                

Myšlení a poznávání : 
 povídání si s dětmi o dopravě, rozvíjení her s dopravní tématikou  

 
Pohyb:  

 cvičení s říkadly 
 učit děti koulení míče daným směrem – i na cíl 
 koulení míče rukama, nohama, zkusit i hlavou – z místa 
 procvičování koulení míče ve dvojicích – různě velké míče 
 pohybová hra například „Na barevná autíčka“ 

 
Řeč: 

 obohacování slovní zásoby dětí při povídání během celého dne 
 učit i procvičovat sluchově vnímat hlásku na začátku slova – vytleskávání slov 
 hledání co nejvíce slov začínajících na určitou hlásku 

                                                                                          nová básnička na dané téma                                                                       
Praktické činnosti:  

 hledáme a pojmenováváme dopravní prostředky ve vsi,  
 stavění silnic, kolejí, tunelů, mostů,... 
 výroba dopravního prostředku pomocí papírových krabic– využití k pohybu 

                                                                                                                                                                                                                                                                
Estetika:  

 kreslení  -  malování temperovými, nebo prstovými barvami   (nebo otiskování a vystřihování 
       chodidel : „Doprava po dvou“                                     
 zpívání  –  nová písnička, hra na tělo 
 práce s knížkou   -  práce s knížkou podle výběru učitelky (např. Krtek a autíčko) 
 využití didaktické techniky  –  Kostičky : „Přes silnici za ruku“ „Pozor rychlá  kola“ 
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Třídní vzdělávací program  „Učíme se, poznáváme “ 
 
podtéma:         „Tvary kolem nás“ 
 
 
Společný rámcový obsah: 

 učit se rozlišovat zrakem a pojmenovat různé tvary 
 sestavovat z tvarů různé obrázky podle vlastní fantazie 
 hledat ve školce i v přírodě základní geometrické tvary 
 seznamování předškolních dětí formou hry s některými písmenky a číslicemi 

                 
Didaktické hry:  

 „Různé tvary“ - seznamování dětí s různými tvary a podnítit jejich představivost           ( knížka 
„Školka plná zábavy strana 87) 

                                  
Myšlení a poznávání :   

 přemýšlením a pozorováním poznávat, že tvary jsou všude kolem nás – celý svět je sestaven z 
různých tvarů – jenom je umět najít 

 
Pohyb:  

 opakování cvičení s říkadly 
 učit děti házet míč učitelce oběma rukama dolním obloukem 
 učit se chytat míč od učitelky, kamaráda     
 pohybová hra například, např. „Na jelena“ 

 
Řeč:  

 dechová cvičení – procvičování vdechu a výdechu (motivace: vítr suší prádlo, stromy šumí,..) 
 opakování básniček a říkadel – společný i individuální přednes 

                                       
                                                  
Praktické činnosti:     

 sestavování obrázků z různých tvarů – nalepování ( dodržování správného postupu při práci, 
udržování čistoty a pořádku kolem sebe, rozvíjení fantazie a tvořivosti) 
 při pobytu venku hledání tvarů v přírodě 

                                                                                                                                                                                                                                                                
Estetika:  

 kreslení  –  vykreslování, pracovní sešity                                     
 zpívání  –  písničky s pohybem, využití CD 
 práce s knížkou   -  práce s knížkou podle výběru učitelky, např. Maxipes Fík 
 využití didaktické techniky  –  Kostičky : „Dědova dílna“  
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Třídní vzdělávací program  „Učíme se, poznáváme “ 
 
podtéma:         „Všechno je barevné“ 
 
 
Společný rámcový obsah: 

 seznamovat děti se základními barvami – umět je pojmenovat 
 hledání barev ve svém okolí – na oblečení, na hračkách, v přírodě,... 
 využívání barev při hře, při výtvarném projevu,.. 

 
Didaktické hry:  

 „Čáp ztratil čepičku“ 
 „Barevné domečky“ 

    
Myšlení a poznávání : 

 povídání o barvách, umět si vybavit některé věci, se kterými se stýkáme a mívají charakteristickou 
       barvu – umět je pojmenovat sluníčko – žluté, mléko – bílé, uhlí – černé, jahoda – červená,... 

    
Pohyb:  

 učit děti házet míčkem do dálky horním obloukem 
 učit děti chytat míč po odrazu ze země, driblování 
 opakování pohybových her, které již známe       

 
Řeč:  

 dechová cvičení – dlouhý nádech nosem (přivoníme ke květině) krátké výdechy 
      (zahříváme si studené ruce chu,chu,chu,..) 
 opakování dvojverší ( dítě má dodržovat slovosled, nenahrazovat daná slova  

                     jinými – Byla jedna babička, prodávala vajíčka,...) 
 opakování jednoduché věty, opakování souvětí 

                                                                                               nová básnička na dané téma                                
Praktické činnosti:     

 využití nasbíraných přírodnin i barevného listí k výtvarnému  projevu dětí ( obrázek, listový závěs,    
       podzimní strom, housenka, ptáček v hnízdě,..) 

                                     
                                                                                                                                                                                                                                                               
Estetika:   

 kreslení  –  kreslení tuší, vykreslení barevnými pastely – téma pohádky                                   
 zpívání  –  nová písnička – využití ozvučných dřívek k doprovodu písničky 
 práce s knížkou -  např. Míša Kulička v domě hraček   
 využití didaktické techniky  –  Kostičky „Barvičky, polezte z krabičky“ 
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Třídní vzdělávací program  „Vánoční čas“                     
 
podtéma:        „Mikuláš a vánoce – zimní svátky“ 
 
 
Společný rámcový obsah: 

 seznámit děti s postavou Mikuláše a čerta 
 tradice vánoc a seznámení dětí s různými zvyky u nás i ve světě  
 zapojit děti do pečení cukroví, zdobení vánočního stromečku, rozbalování dárků 
 připomenout dětem důležitost lásky a rodiny 

 
Didaktické hry: 

 „Vánoční tvoření“  (nápad i v knížce Školka plná zábavy str. 101-104)       
    
Myšlení a poznávání :  

 povídáním seznamovat děti se zvyky lidí o Vánocích, vyjadřovat svá přání a tužby 
 
Pohyb: 

 cvičení s říkadly se zimní tematikou 
 učit děti běh za vedoucím dítětem, 
 chůze podle rytmu, reakce na změny rytmu – chůze, běh,...      

 
Řeč:   

 správná artikulace při nácviku básniček na téma „Mikuláš“ i vánočních básniček 
              povídání na téma „přání, dárky, vánoce“ 

 zaměřit se na výslovnost hlásky L,K 
                                         
Praktické činnosti:    

 výroba čertíků, Mikulášů, andělíčků, přáníček, svícnů,... 
 pečení cukroví – vykrajování těsta, slepování marmeládou 
 při pobytu venku  - sáňkování, bobování,... 

                                                                                                                                                                                                                                                                
Estetika:  

 kreslení  –  zážitky z návštěvy Mikuláše a čerta                                   
 zpívání  –  koledy 
 práce s knížkou  -  s vánoční tematikou  
 využití didaktické techniky - pohádka dle výběru učitelky                           
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Třídní vzdělávací program  „Zima čaruje“ 
 
podtéma:      „Znaky zimy, sníh a led“ 
 
 
Společný rámcový obsah: 

 seznámit děti a učit je slovy vyjádřit znaky zimy 
 seznámit děti se zimními sporty  
 zkoumání podmínek a důvodů pro tání a mrznutí 
 využívání sněhu a ledu k zimním hrám 

 
Didaktické hry: 

 „ Na eskymáky“  stavění iglů (dle počasí) 
  stolní hra: Tučňáci      

    
Myšlení a poznávání :  

 povídáním, pozorováním i s obrázky hledat znaky zimy 
 motivace maňáskem- např, zimní spáč se probudí.....) 
 pokusy se sněhem a ledem – proč taje v místnosti, ... 

 
Pohyb:  

 cvičení s hudbou a písničkou 
 učit děti chodit po šikmé ploše a zvýšené rovině – využití venku při sáňkování 

                    (vylézání do kopce) klouzání, chůze v hlubším sněhu   
 
Řeč:   

 vést děti k souvislému a přirozenému vyjadřování – otázky druhu: „Co by se stalo kdyby....“ 
 dramatizace pohádky podle výběru učitelky 

                                                                                   nová básnička na dané téma 
Praktické činnosti: 

 samostatná práce starších dětí v pracovních sešitech 
 skládání papíru podle slovní instrukce učitelky ( domek, knížka,..) 
 stavění sněhuláka na zahradě 

                                                                                                                                                                                                                                                     
Estetika:  

 kreslení  –  malování zmizíkem do inkoustového podkladu na téma „Zima“                                  
 zpívání  –  poznej písničku podle melodie, opakování známých písniček 
 práce s knížkou   -  podle výběru učitelky  
 využití didaktické techniky   -  sledování pohádek na videu, DVD, v televizi                         
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Třídní vzdělávací program  „Zima čaruje“ 
 
podtéma:      „Co si oblékáme, obouváme“ 
 

 
Společný rámcový obsah: 

 umět pojmenovat jednotlivé části oděvu a obuvi 
 poznávat souvislosti oblékání se zdravím - otužování  
 rozlišovat souvislosti oblékání s počasím a s ročním obdobím 

 
 
Didaktické hry: 

 „převlékání medvídků“ - dřevěná hračka – vymýšlení různých kombinací oblečení – k různým  
       příležitostem 
 „Pavlík a Pavlínka“ - hadroví panáčci – procvičování zapínání knoflíků, zavazování 

                            
Myšlení a poznávání : 

 povídání o oblékání lidí, dnešní módě, pojmenování 
 přiřazování různého oblečení k různým příležitostem 

 
Pohyb:  

 procvičování plynulé chůze s překračováním překážek, 
 využití ke cvičení kroužků různých velikostí  
 soutěž v oblékání 

 
Řeč: 

 procvičování s dětmi sluchové vnímání hlásky na začátku slova (SD i na konci) 
 hra s obrázky -“Co sem nepatří“ - využití i obrázků s částmi oblečení 
 vytleskávání slov podle slabik 

                                                          nová básnička na dané téma      
                         
Praktické činnosti: 

 zdobení oblečení -rozvíjení vkusu, fantazie, tvořivosti 
 učit – starší děti zavazovat tkaničky, umět se upravit 
 mladší děti samostatně se oblékat     
                                                                                                                                                                                                                                                          

Estetika:   
 kreslení – „Co nosím nejraději“ - nakreslení sebe s nejoblíbenějším  oblečením                        
 zpívání – uplatnění v doprovodu písní dětské nástroje( triangl, ozvučná dřívka, činely,...) 
 práce s knížkou  - podle výběru učitelky, seznámení dětí s nejznámějšími 

                                                dětskými ilustrátory – Helena Zmatlíková, Radek Pilař,.. 
 využití didaktické techniky  -  Kostičky  - „Jak se oblékáme“ 
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Třídní vzdělávací program  „Zima čaruje“ 
 
podtéma:      „Zvířátka a ptáci v zimě“ 
 
 
Společný rámcový obsah: 

 seznámit děti se způsobem života volně žijících zvířat a ptáků 
 péče o lesní zvířata v zimě 
 péče o ptáčky, kteří neodlétají do teplých krajin 
 starost lidí o ohrožené druhy zvířat a ptáků ( ježek, medvěd, vlk,....) 

 
 
Didaktické hry:  

 hry na zvířátka a se zvířátky, „Zvířátka v ohradě“ 
 dramatizace pohádky podle výběru učitelky     

    
Myšlení a poznávání :  

 povídáním, obrázky a hrou seznamování dětí se způsobem přezimování volně žijících zvířat a ptáků 
                                     
Pohyb: 

 učit děti přeskočit nízkou překážku z místa i s rozběhem 
 učit starší děti skákat přes švihadlo 
 opakování pohybových her                    
 nová pohybová hra:například „Na mráz“ 

 
Řeč:   

 obohacování slovní zásoby – povídáním o zvířatech 
 zrakové vnímání – nesmyslné obrázky, hledání pravdivých situací 

                    (knížka „Diagnostika předškoláka“ strana28) 
                                                                                             nová básnička na dané téma                             
Praktické činnosti: 

 vytvoření obrázku z netradičního materiálu ( špejle, polystyren, barevná pryž, varhánkový papír, …) 
 sypání ptáčkům do krmítka, krmení zvířátek v lese                                                                                                                                                                                         
 hledání stop ve sněhu, 

                                  
Estetika:   

 kreslení  –  barevnou křídou na téma o zvířatech v lese                     
 zpívání  –  hledáme známé písničky o zvířatech, poznáváme různé hudební nástroje 
 práce s knížkou  -  podle výběru učitelky 
 využití didaktické techniky  -  pohádky z videa, DVD, televize                         
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Třídní vzdělávací program       „Čas veselí“ 
 
podtéma:     ,,Orientace v prostoru a čase, masopust a karneval“ 
 
Společný rámcový obsah: 

 seznámit děti s pojmy – ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc – ve 
spojení s činnostmi 

 učit se orientovat podle svého těla – pravolevá orientace 
 určovat vzájemnou polohu předmětů pomocí příslovcí místa – před, za, nad, pod, 

mezi, vedle,... 
 procvičovat znalost jednotlivých  dnů v týdnu 
 seznámit  děti s měřením času hodinami – význam pro člověka 
 seznámení dětí s celkovým programem karnevalu 
 tradice masopustu 

 
Didaktické hry:   

 „Kubo vstávej!“ „Kolik je hodin?“    
                           
Myšlení a poznávání : 

 povídáním s dětmi a činnostmi během dne seznamovat děti  s pojmy ráno,.....významem času a 
hodin pro člověka,  
 pravolevá orientace   
                                  

Pohyb: 
 chůze po cestičkách – procvičování pravolevé orientace 
 učit děti seskok z vyšší roviny ( s dopomocí i bez dopomoci) vždy na žíněnku 
 učit děti výskok s dosahováním na zavěšený předmět 
 nová pohybová hra podle výběru učitelky  
 masopustní průvod vesnicí 

 
Řeč:  

 obohacování slovní zásoby používáním přídavných jmen 
 zrakové vnímání – hledání rozdílů, hledání rozdílů mezi stejnými obrázky, 
 skládání obrázků z dílů 

                                                                                    nová básnička na dané téma                                         
Praktické činnosti: 

 vyšlapávání cestiček ve sněhu, využití saní, bobů, … 
 výroba hodin z materiálu podle volby učitelky 
 výroba škrabošek na masopust 

                                                                                                                                                                                                                                                    
Estetika:  

 kreslení  –  volnou technikou nakresli část dne, kterou máš nejraději                    
 zpívání  –  tancování podle moderních písniček 
 práce s knížkou  - podle výběru učitelky 
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Třídní vzdělávací program   „Čas veselí“ 
                                                                                                                                                                                                                             
podtéma:      „Co se z čeho vyrábí, třídíme odpady“ 
 
 
Společný rámcový obsah: 

 seznámit děti s různými druhy materiálů 
 učit se je pojmenovat a poznat podle vzhledu ( dřevo, kámen, železo, sklo,...) 
 nacházet předměty kolem nás a poznávat, z čeho jsou vyrobeny 
 seznámit děti se spojitostí materiálů a zvířat ( ovce – vlna, kráva – mléko. 

slepice – vejce) a rostlin (obilí – mouka, len – plátno, řepa – cukr) 
 povídat si o tom, z čeho se vyrábí některé potraviny (chléb, tvaroh, cukr,..) 
 význam třídění odpadu 

 
Didaktické hry:  

 „Co sem nepatří“  „Hledej“ 
 
Myšlení a poznávání : 

 povídáním a hrou získávání poznatků na dané téma, poznávat vlastnosti různých materiálů, jejich 
využití a použití 
 pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou přírodu chránit a zlepšovat, ale také 
poškozovat a ničit 

                                     
Pohyb:  

 akrobatická cvičení, cvičení podle říkadel,  
 učit děti skákat přes pohybující se překážku, procvičování skákání přes  švihadlo 
 

Řeč:   
 „Co slyšíš, co je to?“ 
 porozumění řeči – slova opačného významu (protiklady),  
 chápání citově zabarvené věty (Diagnostika předškoláka – 69,76) 

                                                               nová básnička na dané téma  
                                  
Praktické činnosti: 

 zatloukání hřebíčků 
  tvoření z PET láhví 

                                                                                                                                                                                                                     
Estetika:  

 kreslení  -  prstovými, nebo temperovými barvami– téma podle výběru učitelky                   
 zpívání – rozlišovat sluchem, zpěvem i pohybem skladby do pochodu, běhu,  

                               ukolébávání,  
 práce s knížkou  - „Už vím proč“ 
 možnost  využití didaktické techniky  - Kostičky:“Hlína“ „Dřevo“ „Mámo já bych jedl“ 

                                                                                      „Odkud přiteklo mléko“                        
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Třídní vzdělávací program       „Čas veselí“ 
                                                                                                                                                                                                                              
podtéma:      „Čím budu až vyrostu“ 
 
 
Společný rámcový obsah: 

 seznámit děti s různým povoláním a umět je pojmenovat 
 seznamovat děti s předměty, potřebnými k jednotlivým zaměstnáním 
 seznamovat děti s prostředím některých profesí, napodobování dospělých při práci 
 povídat si o důležitosti povolání, vážit si lidské práce 
 zkoušet pojmenovat výsledky některých profesí 

                                                                                                                                                                                           
Didaktické hry:  

 „Na lékaře“ „Na obchod“ „Na školu“....... 
  pantomima - „uhodni, kdo jsem“ 

 
Myšlení a poznávání :  

 obrázky,povídáním a hrou získávání poznatků na dané téma,  
                                                                     
Pohyb:  

 učit se správně 
 provádět skluz v sedu, lehu na zádech – venku nebo na lavičce 
 nová pohybová hra (Na kominíka) 

 
Řeč:  

 povídání s dětmi o práci jejich rodičů i o dalších profesích 
 název pracovníka i pracoviště                  (Diagnostika ….strana 106 ) 
 sluchové vnímání a fonetický sluch  –  rozlišování okolních zvuků,       rozlišování slov podle obrázků, 
rozlišování slov pouze sluchem (Diagnostika.......str. 78,79,80) 

                                                                                          nová básnička na dané téma                                                     
Praktické činnosti:  

 procvičování vystřihování, lepení, skládání papíru 
                                                                                                                                                                                                                                                          
Estetika: 

 kreslení - barevnými křídami kreslíme na téma zvolené učitelkou                   
 zpívání –  seznámení a nácvik nové písničky, hrajeme si na muzikanty 
 práce s knížkou   
 možnost využití didaktické techniky  -  Kostičky „Dědova dílna“                       
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Třídní vzdělávací program    „Já a moje tělo“   
 
podtéma: „Hola, zápis do školy volá“ 
 
 
Společný rámcový obsah: 

 opakování předložek a příslovcí ve vztahu k určitému předmětu ( nad, pod, za,..) 
 vyhledávání cestiček od jednoho bodu ke druhému ( labyrinty ) 
 procvičování orientace vpravo  -  vlevo 
 opakování tvarů 
 porovnávání velikostí, hmotnosti,... 
 opakování barev 
 vytváření skupin na základě společných vlastností 
 tvoření dvojice předmětů přiřazováním, určování rozdílného nebo stejného množství 
 prohlubování poznatků o počtu 1  -  6, seznamování s číslicemi  1 -9 

 
Didaktické hry: 

   hrajeme si na školu    
 
Myšlení a poznávání : 

  během všech činností procvičování a opakování znalostí potřebných k zápisu dětí do 1. třídy 
Pohyb: 

  hledání cestiček  -  dlouhá- nejdelší, krátká-nejkratší, pravolevá orientace 
  kotoul vpřed  - SD samostatně procvičování, MD s dopomocí, 

 
Řeč:  

  obohacování slovní zásoby dětí používáním sloves – povídej co dělají lidé, ptáci, zvířata,.... 
                                         
Praktické činnosti: 

  samostatná práce SD v pracovních sešitech,  
   práce podle pokynů učitelky 
   výrobek dětí pro prvňáčky 

                                                                                                                                                                                                                                                          
Estetika:  

  malování – podle pokynů a výběru učitelky                        
  zpívání – seznámení a nácvik nové písničky  
  práce s knížkou  - podle výběru učitelky. 
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Třídní vzdělávací program      „Já a moje tělo“   
 
podtéma:      „Lidské tělo je složité“ 
 
 
Společný rámcový obsah: 

 seznámit děti s částmi lidského těla, s kostrou 
 seznamovat děti s některými orgány v lidském těle, s jejich funkcí a tvarem - důležitostí 
 důležitost srdce a mozku 
 vědět, že zdraví není samozřejmost (hygiena – viry, bacily) 
 vštípit si tvar lidského těla ( kreslení, modelování,..) 
 důležitost práce lékařů                                                                                                                                                                                          

 
Didaktické hry:  

   „Myšlení nebolí“ ( Školka plná zábavy strana 64 ) 
    „ Zavolejte pana doktora“ (ŠPZ str.75 ) 

 
 
Myšlení a poznávání :  

 povídáním, obrázky a zkoumáním vlastního těla získávání  poznatků na dané téma                                                                    
Pohyb:   

  cvičení s hudbou – procvičení všech částí těla 
  opakování manipulace s míčem – házení horním obloukem, chytání míče, 

              koulení míče všemi způsoby,učit děti driblování s míčem                                               
  pohybová hra :“Porážení kuželek“  skákání panáka ve třídě i venku 

 
Řeč:   

 rozvíjet vyjadřovací schopnosti a slovní zásobu  dětí při pojmenovávání částí  
             lidského těla 

  rytmické cítění – rytmizace 1-4 slabičných slov 
                                    opakování daného rytmu, rytmizace vlastního jména  
                                   ( Diagnostika.......strana 88 )   
                                                                    nová básnička na dané téma                                                             
Praktické činnosti:  

 modelování lidské postavy se všemi částmi těla i detaily 
 sestavování lidské postavy z libovolného materiálu – podle výběru uč. 

                                                                                                                                                                                                                                                          
Estetika:  

 kreslení-temperovými barvami na téma „Můj kamarád“                 
 zpívání – seznámení a nácvik nové písníčky 
  práce s knížkou  „Moje tělo“ 
  možnost využití didaktické techniky  -  Kostičky „Bacily se nemyly, „U doktora“  „Moje hlava, ruce, 

nohy“,“Naše tělo“ 
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Třídní vzdělávací program   „Já a moje tělo“  
 
podtéma:      „Seznamujeme se s pěti smysly“ 
 
 
Společný rámcový obsah: 

 seznámit děti s pěti smysly (zrak, sluch, hmat, čich, chuť) 
 seznamovat děti s funkcí očí 
 porozumět zvuku 
 proniknout do tajů čichu ( rozpoznávat různé vůně ) 
 dozvědět se něco o chuti 
 na co potřebujeme hmat 

                                                                                                                                                                                           
 
Didaktické hry:   

  „Pohádka o medvídku Nosálkovi“         ŠPZ str. 40 
   „Liják s bouřkou“   -  zkoumání všech smyslů      ŠPZ str. 52 
    Hra s vůněmi (Granna) 

 
Myšlení a poznávání : 
 povídání o všech pěti smyslech, vyzkoušení všech smyslů na svém těle 
                                                                   
Pohyb:  

  „Liják s bouřkou a sněhová bouře“  zkoumání všech smyslů (ŠVP str. 52) 
  cvičení s libovolným náčiním  ( například s míčkem, šátkem, kuželkou,...) 
  učit se procvičovat  - krátkou výdrž ve stoji jednonož, poskoky jednonož,  

             skoky s obratem 
  opakování skákání panáka ve třídě i venku, pohybová hra podle výběru uč. 

 
Řeč:  

  dýchání, mimika,   povídání si s dětmi o zapojení smyslů při jídle 
  analýza slov  -  slabikování slov, hláskování slov, rozlišování první slabiky ve slově, malé děti 

zjednodušeně   ( Diagnostika ….strana 90 ) 
                                                                                        nová básnička na dané téma                                                                                        
Praktické činnosti:  

 naučit děti skládat z papíru – malé děti čepici, předškoláky lodičku 
 pokračování v úkolech v pracovních sešitech člověk má 5 smyslů „Co dělat“ ŠPZ str. 54 (možno zařadit) 

                                                                                                                                                                                                                                       
Estetika: 

  kreslení-olejovou křídou – dle výběru učitelky                                                                       
   zpívání – opakování poznávání hudebních nástrojů zrakem i sluchem 
   práce s knížkou  „Moje tělo“ 
   možnost využití didaktické techniky  - pohádky podle výběru dětí – DVD, video 
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Třídní vzdělávací program     „Já a moje tělo“  
 
podtéma:      „Zdravá výživa je důležitá“ 
 
 
Společný rámcový obsah: 

 důležitost stravy pro život i zdraví člověka 
 výběr správné stravy 
 důležitost pitného režimu a vitamínů ve stravě 
 poznávat potraviny, kde jsou vitamíny obsaženy 

                                                                                                                                                                                           
Didaktické hry:   

 „Na obchod“  , pexeso 
 
Myšlení a poznávání : 

  povídání si s dětmi na dané téma s obrázky : co je  zdravé, co zdraví škodí, kde se jídlo bere,  co se jí a 
co ne 

                                                                     
Pohyb:  

  učit děti poskoky snožmo se zaměřením na odraz – do výšky 
              (přeskoky gumy, kostek,...)                  

  pohybová hra podle výběru učitelky 
 
Řeč:  

  práce s leporelem „Co měl zajíček k večeři“ 
  analýza slov  -  rozlišení poslední slabiky ve slově, určení první hlásky ve slově    -  malé děti hledají 

slovíčka na určené písmeno  (Diagnostika …... strana 92) 
                                                                         nová básnička na dané téma                                                                                      
Praktické činnosti:  

 učit děti správnému stolování ( prostření stolu, kam patří nůž, lžíce, vidlička,) 
  procvičování práce s nůžkami  -  stříhání i cik, cak nůžkami 

                                                                                                                                                                                                                                                                
Estetika:  

 kreslení - na téma pohádky podle výběru učitelky ( např. „Paleček“ )      
 zpívání – opakování písniček, naučit se písničku z pohádky ( např. Paleček“ ) 
 práce s knížkou  -  „Moje tělo“ - pokračování 
 možnost využití didaktické techniky – Kostičky: „Zelenina“ „Ovoce“ „Mámo já bych jedl“ 
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Třídní vzdělávací program        „Jaro ťuká“ 
                                                                                                                                                            
podtéma:   „Hody, hody doprovody” 
 

 
Společný rámcový obsah: 

 seznámit děti se zvyky o Velikonocích  -  svátky jara ( hrkání, malování vajíček, mrskání pomlázkou, 
polívání vodou,...) 

 výroba velikonočních symbolů 
 využití knížky „Velikonoce“ a „Brumíkovy velikonoce“ 

                                                                                                                                                                                           
 
Didaktické hry:   

 využití her z knížky „Velikonoce“ str. 33 - 39 
 
Myšlení a poznávání :  

 povídání s dětmi o Velikonocích, seznámení dětí s názvy velikonočních dnů – zelený čtvrtek, velký 
pátek, bílá sobota, červené pondělí 

                                                                     
Pohyb:  

  skákání do dálky z místa snožmo 
  písnička s pohybem  -  podle výběru učitelky 
  pohybové hry z knížky „Velikonoce“  

 
Řeč:   

 vyprávění pohádky podle výběru učitelky – povídání o vlastnostech hrdinů , 
             hledání kladných a záporných postav 

 analýza slov  -  určování poslední hlásky ve slově, opakování určování první 
             hlásky ve slově a poslední slabiky ve slově, malé děti vytleskávají slova  (            

   velikonoční koledy                                  
Praktické činnosti:  

 vystřihování vajíček z papíru – zdobení podle nápadů uč. 
  malování vyfouknutých vajíček,výroba velikonočních symbolů 
  výroba přáníček, setí obilí 

                                                                                                                                                                                                                                                          
Estetika:  

 kreslení -  velikonoční pomlázka             
  zpívání –   jarní písnička 
  práce s knížkou  -  „Velikonoce“ - pohádky s tematikou Velikonoc 
   možnost  využití didaktické techniky – pohádky podle výběru dětí – DVD,video 
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Třídní vzdělávací program    „Jaro ťuká“ 
podtéma:      „Krásná jarní příroda, rostlinky a bylinky“ 
 
Společný rámcový obsah: 

 poznávat a pojmenovávat znaky jara 
 pozorování probouzející se přírodu, návrat ptáků 
 odlišovat znaky jara od ostatních ročních období 
 hledání a pojmenovávání jarních kytiček( sněženka, bledule, petrklíč, …) 
 vědět, co je potřebné k růstu rostlinky, znát části kytičky a jejich funkce 
 seznamovat děti s významem rostlin pro člověka, umět se k nim chovat a starat se o ně                                                    

 
Didaktické hry:  

  „Na zahradníka“ - rozvíjení hry při ranních hrách i při pobytu venku 
  „Poznej mě na obrázku“ „Najdi mě v přírodě“ 

 
Myšlení a poznávání : 

  povídání s dětmi o probouzejícím se jaru – pozorování venku, povídáním i obrázky předávat dětem 
zajímavé i důležité informace o jarní přírodě a květinách 

                                                                     
Pohyb:  

  akrobatická cvičení – sed skčmo skřižný – stoj bez pomoci rukou (panáček)  
  váha s předkloněním  -  stoj jednonož – holubička 
  „ opičí dráha“ - opakování jednotlivých prvků 
  učit děti start z různých postojů a poloh – na výrazný signál (závody v běhu) 
  pohybové hry podle výběru učitelky 

 
Řeč:   

 vyprávění nebo čtení pohádky podle výběru učitelky – povídání o pohádce 
             jazykový cit  -  chápání rýmů, tvoření rýmů  (Diagnostika ….strana 110 ) 

 vytváření jednotného čísla, množného čísla, porovnávání věcí podle velikosti,  
             tvoření zdrobnělin    (Diagnostika ….strana 99, 104)                                                       
Praktické činnosti:   

 vyrábění kytiček z různých netradičních materiálů 
                                                                                                                                                                                                                                                                
Estetika:  

 kreslení -  volnou technikou na téma „Jaro“          
 zpívání –  nácvik písničky z pohádky                                                                              
  práce s knížkou -  podle výběru učitelky 
  možnost využití didaktické techniky – Kostičky - „Zahrádka pod střechou“ 
  divadelní představení s maňásky  -  „Kočičky na jaře“                                                                                                            
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Třídní vzdělávací program  „Jaro ťuká“ 
 
podtéma:      „Poznáváme mláďátka“ 
 
 
Společný rámcový obsah: 

 učit se pojmenovávat mláďata jednotlivých zvířat 
 pozorování mláďat, povídat si o nich, získávat nové poznatky 
 seznamovat děti s jejich prostředím, ve kterém žijí, co potřebují k životu 
 učit se ke zvířatům chovat 
 seznamovat se s zrozením mláďat 

                                                                                                                                                                                           
Didaktické hry: 

   „Hádej kdo jsem?“ - napodobování zvířat 
    „Dobré nápady“  - knížka „Školka plná zábavy“ str. 177 
    CD-hlasy zvířat 

 
Myšlení a poznávání : 

  povídáním, obrázky, hrou i pozorováním venku obohacovat děti o poznatky o zvířatech a jejich    
mláďatech 

 
Pohyb:  

  napodobování zvířátek  pomocí říkadel – rozlišujeme zvířátka, která umí  
              plavat, létat, běhat,.. 

   učit děti skok do dálky s rozběhem a odrazem jedné nohy – cvičení na hřišti 
  pohybová hra s míčem  „Na zvířátka“ 

 
Řeč:  

  souvislé vyjadřování  -  popis obrázku 
  sestavování dějové posloupnosti (Diagnostika ….strana 112 ) 
   napodobování hlasů zvířat- Méé, Béé 

                                                                                   nová básnička na dané téma   
                                                                  
Praktické činnosti: 

  skládání zvířátek z papíru – podle pokynů učitelky  (složitost podle věku a zručnosti dětí) 
                                                                                                                                                                                                                             
Estetika: 

  modelování  - vystihnout zvířecí figuru         
  zpívání –  seznámení a nácvik písničky „Když jsem já sloužil“ 
   malování – zvířátka k písničce                                                                                  
   práce s knížkou  
   možnost  využití didaktické techniky  Kostičky : „Zvířátka pod střechou“    

                                                                            „Domácí zvířátka“ 
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Třídní vzdělávací program „Lásky čas“  
  
podtéma:      „Nejmilejší maminka“ 
 
 
Společný rámcový obsah: 

 umět vyjmenovat všechny členy rodiny se zaměřením na matku 
 vyjadřovat svoje city k rodině – se zaměřením na matku 
 vědět, jak se má dítě k rodičům chovat 
 vyprávět si s dětmi o jejich pomoci mamince  
 umět mamince popřát k svátku – vyrobit jí dárek 

                                                                                                                                                                                           
 
Didaktické hry: 

  „hry na domácnost – v kuchyňském koutku – se zaměřením na roli maminky     v rodině 
 nácvik besídky pro maminky a babičky 

 
Myšlení a poznávání :  

 povídání si o mamince – vyprávění svých zážitků, pocitů 
                                                                     
Pohyb: 

   procvičování výstupu a sestupu  - žebřiny,.. 
   skákání do dálky s rozběhem -  na zahradě, na hřišti 
   pohybová hra podle výběru učitelky( „Reakce“-knížka „61 nejlepších her“ str.52) 

 
Řeč:  

  souvislé vyjadřování  -  vyprávění příběhu podle čtveřice obrázků 
                                                                                         (Diagnostika ….strana 112 ) ) 
                                                                             nová básnička pro maminku      
                                             
Praktické činnosti:  

 výroba dárečku pro maminku – podle výběru učitelky 
                                                                                                                                                                                                                                                                
Estetika: 

  kreslení -  na téma  „Moje maminka“  malování barvou        
  zpívání –  písničky pro maminku                                                                                  
  práce s knížkou -  podle výběru učitelky 
   možnost využití didaktické techniky – pohádky podle přání dětí – DVD, video 
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Třídní vzdělávací program    „Lásky čas“  
 
podtéma:      „Práce na poli a na zahrádce“ 
 
 
Společný rámcový obsah: 

 pozorovat a pomáhat dospělým při práci na zahrádce 
 pozorovat práci na poli 
 seznamovat děti s pracovním nářadím potřebným k práci na zahradě 
 poznávat některé stroje, pracující na poli 
 učit se pojmenovat některé rostliny, které se sejí, nebo sázejí – mrkev, řepa,  ředkvička,… 
 péče o naší bylinkovou zahrádku 

                                                                                                                                                                                           
 
Didaktické hry:   

 „hry s pracovními stroji – pomocníci ( kombajn, traktor, válec,..) 
  „hry s pracovními nástroji  -  motyčka, rýč, lopatka, hrábě -využití na zahradě 

 
Myšlení a poznávání :  

 povídáním, pozorováním i hrou seznamovat děti s prací  dospělých na poli i na zahrádce 
                                                                     
Pohyb:  

  opičí dráha na zahradě ( prolézání, podlézání, přeskoky, ….) 
  pohybová hra například „Na slepou bábu“ 

 
Řeč:  

  reprodukce pohádky, znalost pohádkových postav (Diagnostika str. 115 ) 
                                                                             nová básnička na dané téma   
                                      
Praktické činnosti:    

 setí hrášku na vlhkou vatu  -  pozorování 
 výrobek podle výběru učitelky                                  
 pletí plevele na zahrádce 

                                                                                                                                                                                                                                                          
Estetika:  

 kreslení - voskovým pastelem, vybarvení temperou      
 zpívání –  opakování jarních písniček                                                                                  
  práce s knížkou -  „Jaro v MŠ“ str. 93 
  možnost využití didaktické techniky – pohádky podle přání dětí – DVD, video 
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Třídní vzdělávací program      „Lásky čas“  
 
podtéma:      „Život kolem rybníka“ 
 
 
Společný rámcový obsah: 

 poznat a učit se pojmenovat obyvatele rybníka ( žáby, ryby, čápy, kačeny, ..) 
 poznávat některé vodní rostlinky a hmyz 
 poznávat sluchem život u rybníka – kuňkání žáby, šplouchání ryb,..) 

využití knížky „Průvodce naší přírodou“ - strana 142 
                                                                                                                                                                                           

 
Didaktické hry:   

  hra „Na rybáře“  chytání rybiček 
 
Myšlení a poznávání : 

  povídání si s dětmi a pozorování života kolem rybníka i v něm 
                                                                     
Pohyb: 

   chodíme jako čápi, skáčeme jako žabky, lezeme jako broučci – opakování  
   delší chůze v nerovném terénu – opékání , hry v přírodě 

 
Řeč: 

  reprodukce pohádky, vlastní projev -  vyprávění vlastního zážitku, 
  samostatný přednes básně 

                                                                                                                         
Praktické činnosti:   

  vycházky k rybníku  -  pozorování života živočichů 
   výroba žabky, rybky, vážky,... dle výběru učitelky 

                                                                                                                                                                                                                                                          
Estetika:  

 kreslení - obyčejnou tužkou,libovolné vykreslení – na téma  „Rybník“      
  zpívání –  nová písnička, rozlišení vysokého a nízkého ´tónu                                                                                     
  práce s knížkou - „Průvodce naší přírodou“ 
  možnost   využití didaktické techniky – Kostičky  „Rybník“ 
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Třídní vzdělávací program    „Co je to svět“  
 
podtéma:      „“Svět poznáváme hrou“ 
 
 
Společný rámcový obsah: 

 opakování písniček, básniček, her 
 opakování poznatků za celý rok hrou i pohybem,  
 vštěpovat dětem opatrnost na sebe samu 
 zařazení výletu 
 vycházky do přírody s využitím získaných poznatků 
 poznávání různých kultur ve světě 

                                                                                                                                                                                           
 
Didaktické hry:   

  „Na domácnost“  „Na lékaře“  ,,Kadeřnictví“….. 
 
 
Myšlení a poznávání : 

  během všech činností si s dětmi povídáme o světě,  
             děti získávají nové poznatky a poznané si upevňují 
                                                                     
Pohyb:   

 zařazujeme pohyb  -  sportovní i taneční 
 výlety do přírody, sportování na hřišti i na zahradě-soutěže 

 
Řeč:  

  zaměření na osvojování zdvořilostních návyků,  
  povídáme si pohádky, zážitky, plánujeme prázdniny 

                                                              nová básnička na dané téma   
                                                                                                                              
Praktické činnosti:   

  opakování a procvičování stříhání, lepení, skládání,... 
  rozvíjíme fantazii, pečlivost, soustředění, pořádek kolem sebe při práci 

                                                                                                                                                                                                                                   
Estetika: 

  kreslení - zážitky z vycházek, výletu, divadla,...  
  zpívání –  opakování písniček                                                                                
  modelování  - volné téma 
  práce s knížkou – dle výběru dětí 
  možnost  využití didaktické techniky – Kostičky – témata volíme podle přání dětí- DVD, video – 

pohádky podle výběru dětí 
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Třídní vzdělávací program   „Co je to svět“ 
  
podtéma:      „Pozor, děti červená!“ 
 
 
Společný rámcový obsah: 

 seznámit děti se základními pravidly při přecházení silnice, chůze po chodníku 
 seznámit děti s prací policie a požárníků 
 vědět, kde si děti mohou hrát 
 důležité dopravní značky 
 jak předcházet úrazu a požáru 
 jak zavoláme pomoc – důležitá čísla k zavolání pomoci : 150  -  hasiči 

                                                                                               158  -  policie 
                                                                                               155  -  záchranná služba 
Didaktické hry:   

  hry na dopravu 
  mobilní dopravní hřiště 

 
Myšlení a poznávání :  

 povídáním, hrou i obrázky získávání poznatků o dopravě, práci  
            policie, požárníků, záchranné služby 
                                     
Pohyb:  

  výstupy a sestupy na různé nářadí ( žebřiny, židličky, žebřík,...) 
  poskoky na jedné noze, na obou nohách, přes pruh na koberci vpřed i vzad, 
  stoj na jedné noze při otevřených očích i se zavřenýma očima 
  pohybová hra podle výběru učitelky 
 

Řeč:  
 zařazení divadelního představení pro děti ( zahrají učitelky) – podnítit děti  

             ke slovnímu kontaktu s loutkou 
 zraková paměť – zapamatuj si (Diagnostika předškoláka strana 43) 

                                             
Praktické činnosti: 

  pobyt venku – bezpečnost při přecházení silnice 
              výroba semaforu   
                                                                                                                                                                                                                                                          
Estetika:   

 kreslení – do soutěže „Požární ochrana očima dětí“                    
 zpívání – zdokonalovat u dětí sluchové rozlišovací schopnosti – napodobovat 

                            nehudební zvuky ,rozlišit smutnou píseň od veselé,  
 využití odborných časopisů  
 možnost    využití didaktické techniky  -  Kostičky: „Přes silnici za ruku.“ 
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Vzdělávací obsah  
 
Integrované bloky a jejich realizace  
Mateřská škola má čtyři integrované bloky, které jsou závazné , dále pak tematická témata a podtémata.  
 
 
I. Podzimní hraní 
II. Zimní hraní 
III. Jarní hraní 
IV. Letní hraní 
 
 
 
V předškolním vzdělávání je třeba uplatňovat integrovaný přístup. Toto vzdělávání probíhá na základě 
integrovaných bloků, které nabízejí dětem vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích. 
Obsah bloků vychází ze života dítěte, je pro něj smysluplný, zajímavý a užitečný. Realizace takovýchto bloků 
poskytuje dítěti širokou škálu různých aktivit a nabízí mu hlubší prožitek. Dítě tak nezískává jen izolované 
poznatky či jednoduché dovednosti, získaná zkušenost je komplexnější a stává se pro dítě snáze uchopitelnou 
a prakticky využitelnou. Dítě získává skutečné činnostní výstupy – kompetence.  
 

 Kompetence k učení „Umím se učit, baví mě to.“ 
 Kompetence k řešení problémů „Umím vyzrát nad problémem.“  
 Kompetence komunikativní „Mluvíš, mluvím, mluvíme.“  
 Kompetence sociální a personální „Já mám u nás ve školce své místo.“ 
 Kompetence činnostní a občanské „Co se nelíbí mně, neprovádím ostatním.“  

 
 
 
I. Integrovaný blok: Podzimní hraní 
 
Září              „Já a moji kamarádi“ 

 Naše školka  
 Rodina, místo kam patřím 
 Sebeobsluha, hygiena  

 
Říjen         „Barvy podzimu“ 

 Sklízíme ovoce a zeleninu 
 Zvířátka kolem nás 
 Listí padá ze stromů 

 
Listopad     „Učíme se, poznáváme “ 

 Poznáváme dopravní prostředky 
 Tvary kolem nás 
 Všechno je barevné 

 
 



 

72 
 

Charakteristika:  
Snažit se usnadnit dětem co nejvíce adaptaci na nové prostředí, začlenit se do skupiny, být respektován a 
zároveň respektovat druhé. Poznat bezprostřední okolí mateřské školy. Sblížit děti s podzimní přírodou a 
přírodninami.  
 
 
Hlavní cíle:  
 

 rozvíjet u dětí schopnost přizpůsobit se, spolupracovat, navazovat nové kamarádské vztahy, získávat 
osobní samostatnost 

 rozvíjet u dětí jejich poznání o světě, životě, přírodě a jejich proměnách 
 podporovat samostatnost dětí 
 rozvíjet schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí 

 
Dílčí cíle:  
 
Dítě a jeho tělo: 
 

 rozvíjet fyzické i psychické zdatnosti  
 rozvíjet a užívat všech smyslů  
 osvojovat si poznatky a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody 

prostředí  
 
 

Dítě a jeho psychika: 
  

 rozvíjet komunikativní dovednosti (verbální i neverbální) a kultivovaný projev  
 posilovat přirozené poznávací city (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování…)  
 poznávat sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání 

sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)  
 vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení, podpořit a  
 rozvíjet zájem o učení    
 
 

Dítě a ten druhý:  
 

 seznamovat se s pravidly ve vztahu k druhému  
 vytvářet prosociální postoje, toleranci, respekt a přizpůsobivost  
 chránit osobní soukromí bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými  
 

 
Dítě a společnost:  
 

 poznávat pravidla společenského soužití a spoluvytvářet je v rámci přirozeného sociokulturního 
prostředí  

 porozumět základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí  
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 rozvíjet schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině 
a k ostatním lidem) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané  

 
 

 Dítě a svět:  
 

 seznámit se s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytvářet pozitivnímu vztahu k němu  
 rozvíjet schopnost přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 
 
 

 Očekávané výstupy:  
 

  zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky  
 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, 

udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě…) m 
 mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy 
 pojmenovat a poznat většinu toho, čím je obklopeno  
 domluvit se slovy i gesty, improvizovat  
 učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumím)  
 vědomě užívat všech smyslů, všímat si nového  
 záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost  
 odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory 
 navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním 

vhodným způsobem, respektovat ho  
 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  

 orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské 
školy, v blízkém okolí)  

 všímat si změn a dění v nejbližším okolí  
 
 

Vzdělávací nabídka:  
 

 jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, 
úpravy prostředí …  

 příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých životních 
návyků  

 poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a 
příběhů · 

 přednes, recitace, dramatizace, zpěv  
 přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku 

pozorování  
 spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty  
 námětové hry a činnosti  
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 činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu 
 aktivity podporující sbližování dětí  
 činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich 

tvorbě  
 běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování  
 aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy aktivity přibližující dítěti 

pravidla vzájemného styku a mravní hodnoty kologicky motivované hrové aktivity (ekohry)  
 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě  

 
 
 
 
II. Integrovaný blok: Zimní hraní 
 
 
Prosinec     „Vánoční čas“ 

 Mikuláš – Vánoce – zimní svátky 
 
Leden       „Zima čaruje“ 

 Znaky zimy, sníh a led 
 Co si oblékáme a obouváme 
 Zvířátka a ptáci v zimě 

 
Únor        „Čas veselí“ 

 Orientace v prostoru a čase, masopust a karneval 
 Čím budu až vyrostu 
 Co se z čeho vyrábí – třídíme odpady 

 
 
 
Charakteristika:  
Snažit se dětem přiblížit krásu vánočních a předvánočních svátků, aktivně spoluprožívat a prociťovat zvyky, 
obyčeje a oslavy. Prohlubovat u dětí dosavadní znalosti a zkušenosti, seznámit děti s vlastnostmi zimní přírody 
a jejich využití při hrách a sportech. Seznámit děti s poznatky o ekologii a důležitost třídění odpadů. 
 
 Hlavní cíle: 
 

 probouzet v dětech estetické kulturní dovednosti výtvarné, hudební, dramatické, produktivní i 
receptivní 

 vytvářet u dětí aktivní přístup k osvojování si poznatků, kreativnímu myšlení a schopnosti objevovat a 
poznávat - rozvíjet poznatky a základy hodnot 

 
 
Dílčí cíle:  
 
Dítě a jeho tělo:  
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 osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě  
 vytvářet si zdravé životní návyky a postoje jako základ zdravého životního stylu  

 
Dítě a jeho psychika: 
 

 rozvíjet tvořivost  
 vytvářet základy pro práci s informacemi  
 získat relativní citovou samostatnost  
 rozvíjet kultivaci mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání  
 
 

 
Dítě a ten druhý:  
 

 osvojovat si elementární poznatky, schopnosti a dovednosti důležité pro navazování a rozvíjení vztahů 
dítěte k druhým lidem  

 vytvářet prosociální postoje ( rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.) 
 
 
 Dítě a společnost:  
 

 rozvíjet společenský i estetický vkus  
 vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách  
 vytvářet základy aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvíjet 

dovednosti umožňující tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat  
 
 

Dítě a svět: 
 osvojovat si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při 

spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy  
 rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách  

 
Očekávané výstupy:  
 

 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém 
prostředí (sníh, led, zvládat překážky)  

 koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou.  
 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem  
 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů  
 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci  
 naučit se zpaměti krátké texty  
 rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci  
 vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení 
 chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy a orientovat se v prostoru i rovině, částečně se 

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

 být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 
 sledovat očima z leva do prava  
 mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že způsob jakým se dítě i 

ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí  
 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí  
 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného  
 těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním  
 porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad  
 dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair  
 vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či 

hudební představení a hodnotit svoje zážitky 
 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  
 mít povědomí o významu životního prostředí ( přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že 

způsobem, jakým si 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 nepořádku a škod, upozornit na ně 
 

 
 Vzdělávací nabídka:  
 

 konstruktivní a grafické činnosti, hudební a hudebně pohybové činnosti  
 hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest  
 společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinová konverzace  
 hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, výtvarné, 

konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)  
 hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i rovině 
 činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými 

proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, 
událostí …  

 činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem, v nichž může být dítě 
úspěšné  

 příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání  
 výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí …)  
 dramatické činnosti, mimické vyjadřování nálad  
 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, výtvarné hry a etudy  
 společenské hry, společenské aktivity různého zaměření  
 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 
 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému  
 přípravy a realizace společných zábav a slavností  
 praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a 

materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi  
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 hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce ( využívání 
praktických ukázek z okolí dítěte, tématické hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel 
a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická manipulace s některými 
pomůckami a nástroji,provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.) 

 
 
 
          III. Integrovaný blok: Jarní hraní        
              
 
Březen      „Já a moje tělo“ 

 Lidské tělo je složité 
 Zdravá výživa je důležitá 
 Seznamujeme se s pěti smysly 
 Hola, zápis do školy volá 

 
Duben             „Jaro ťuká“ 

 Hody, hody doprovody 
 Poznáváme mláďátka 
 Krásná jarní příroda – rostlinky a bylinky 

 
 
Květen           „ Lásky čas“ 

 Život kolem rybníka 
 Nejmilejší maminka 
 Práce na poli a na zahrádce 

 
 
 
Charakteristika:  
Příchod jara je neodmyslitelně spojen s lidovými tradicemi. S dětmi se rozloučíme se zimou a budeme 
pozorovat probíhající změny v přírodě. Zároveň si uvědomíme, že je potřebné se o přírodu starat, aby byla co 
nejkrásnější. Seznámíme děti s tradicemi velikonočních svátků. Návštěvou knihovny vzbudíme u dětí zájem o 
knihy. S předškolními dětmi se připravíme na zápis do základní školy. 
 
 Hlavní cíle:  

 osvojovat si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem, seznamovat se s kulturou, osvojovat si 
základní poznatky o prostředí, které nás obklopuje 

 posilovat prosociální chování dětí ve vztahu k rodině a ostatním lidem 
 všímat si změn v přírodě, rozvíjet city dítěte působením krás přírody a probouzejícího jara. Získávat 

vztah ke zvířatům a jejich mláďatům 
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Dílčí cíle:  
 
Dítě a jeho tělo: 
 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností  
 uvědomění si vlastního těla 
 rozvoj a užívání všech smyslů 
 
 

Dítě a jeho psychika:  
 

 rozvoj schopností citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat 
 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i 

produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) 
 osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkcí (abeceda, čísla)  

 
 
Dítě a ten druhý: 
 

  rozvoj kooperativních dovedností  
 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v lidské herní 

skupině …)  
 

 
Dítě a společnost:  
 

 vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 
 seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě 

žije  
 
 

Dítě a svět: 
 

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

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

 
 
 Očekávané výstupy:  
 

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s 
drobnými pomůckami, nástroji, náčiním a materiálem a s jednoduchými hudebními nástroji)  

 mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě 
potřeby hledat pomoc  

 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně 
zformulovaných větách  
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 vést rozhovor  
 formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat  
 popsat situaci (skutečnou i podle obrázku) 
 chápat slovní vtip a humor  
 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film  
 nalézat nová řešení, nebo alternativní k běžným  
 zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 
 přemýšlet a vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit  
 vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „NE“ v situacích, které to vyžadují, odmítnout se podílet na 

nedovolených či zakázaných činnostech  
 uvědomovat si své možnosti a limity 
 vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnosti a její dokončení  
 být citlivé ve vztahu k živým bytostem, přírodě i k věcem  
 uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je  
 uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého  
 dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na 

veřejnosti, dodržovat herní pravidla  
 uvědomovat si, že ne všichni lidi respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti 

pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých 
 odmítat společensky nežádoucím chování  
 zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, knihami, hračkami, penězi… 
 zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí výtvarných technik  
 vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební 

dovednosti vokální i instrumentální  
 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  
 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  
 pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, znát 

základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a prostorem· Poznat některá písmena a 
číslice, popř. slova  

 poznat napsané své jméno  
 uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je · Přijímat pozitivní 

ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky  
 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech · Poznat a vymyslet jednoduchá 

synonyma, homonymy a antonyma  
 chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je 

používat 
 

 
 Vzdělávací nabídka:  
 

 lokomoční, pohybové činnosti a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti)  
 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem…  
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 činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním · Příležitosti a 
činnosti směřující k prevenci úrazů  

 artikulační, sluchové, řečové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti  
 samostatný slovní projev na určité téma  
 prohlížení a „čtení“ knížek  
 činnosti a příležitosti seznamující děti s různými vzdělávacími prostředky 
 záměrné pozorování objektů a předmětů, určování a pojmenování jejich vlastností, charakteristických 

znaků a funkcí  
 konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání…)  
 seznámit děti s jarními tradicemi a velikonocemi  
 estetické a tvůrčí aktivity  
 hry na téma rodiny a přátelství  
 aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi  
 činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina, mateřská škola  
 četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením  
 tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, dramatické 

apod., podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu  
 setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou školu  
 poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit, využívání 

praktických ukázek varující dítě před nebezpečím  
 práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií 
 smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské 

a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí  
 činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jejich součástí  
 grafické napodobování symbolů, tvarů čísel i písmen  
 činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich 

symbolikou a jejich smysluplné praktické aplikaci 
 
 
 
IV. Integrovaný blok: Letní hraní 
 
 
Červen          „Co je to svět“  

 Svět poznáváme hrou a pohádkou  
 Pozor, děti červená! 

 
 
Charakteristika: 
V tomto bloku se schylujeme k cíli výchovného a vzdělávacího působení na děti, prožijeme spolu dovádění na 
dětském dnu a rozloučíme se s předškoláky. Než skončí školní rok, povíme si ještě, kam pojedeme a čím na 
prázdniny. O prázdninách budeme trávit většinu času při hrách a pohybu venku, budeme si užívat sluníčka a 
všeho, co nám léto nabízí. Děti se více seznámí s dopravními pravidly a bezpečností při pohybu na chodnících i 
na cestách a vyzkouší si znalosti na mobilním dopravním hřišti. 
 



 

81 
 

 Hlavní cíle:  
 

 vytvořit povědomí o mezilidských morálních hodnotách 
 radostně prožívat oslavy ke dni dětí posilovat prosociální chování ve vztahu k ostatním dětem 
 navazovat nová dětská přátelství 
 poskytovat dětem prostor pro využití vlastních spontánních nápadů  

 
 
Dílčí cíle:  
 
Dítě a jeho tělo:  
 

 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 

 
 
Dítě a jeho psychika:  
 

 rozvoj schopnosti sebeovládání  
 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 
 rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie 
 
 

 Dítě a ten druhý:  
 

 ozvoj interaktivních a komunikativních dovedností, verbálních i neverbálních 
 vytváření prosociálních postojů(rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.) 
 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 
 
 

Dítě a společnost:  
 

 rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte  
 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 
 

 
Dítě a svět: 
 

 poznávání jiných kultur  
 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, 

planetou Zemí 
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Očekávané výstupy:  
 

 zachovávat správné držení těla, vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej 
podle pokynu  

 rozlišovat co prozpívá 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 

 porozumět slyšenému, sledovat a vyprávět příběh, pohádku, utvořit jednoduchý rým · Postupovat a 
učit se podle pokynů  

 rozhodovat o svých činnostech 
 ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat 

jim své chování  
 zorganizovat hru 
 prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování  
 respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti  
 chápat, že všechny děti mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, respektive osobnostní 

odlišnosti jsou přirozené  
 respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se sním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným 

dítětem  
 bránit se projevům násilí jiného dítěte  
 chovat se obezřetně při setkání s cizími dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat 

druhého o pomoc  
 chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé  
 vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – jak svět 

přírody, tak svět lidí  
 porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem 

doma i v MŠ.  
 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.) 
 
 
Vzdělávací nabídka: 
  

 činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí  
 vyprávění toho, co dítě slyšelo, nebo shlédlo 
 motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností  
 smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové 

paměti, koncentrace pozornosti  
 hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti  
 cvičení organizačních dovedností  
 sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte  
 hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého 
 různorodé společenské hry a skupinové aktivity 
 aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur  
 praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně 

setkává  
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 výlety do okolí a přírody s využitím her  
 rekreační hry a činnosti  
 činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice,    

piktogramy, značky, symboly, obrazce) 
 hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině 

 


