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2 Charakteristika školy
2.1 Základní údaje

Umístění školy v obci: na okraji sídliště

Druh provozu školy: celodenní

Velikost školy: 158 dětí, 6 tříd

Počet školních budov: 3 provázané

Venkovní areál školy: zahrada

Obecná charakteristika a představení mateřské školy

Vnější prostředí

Naše mateřská škola se nachází v klidném prostředí na okraji sídliště Malenovic v západní části města 

Zlína. Klid mateřské školy umocňuje rozlehlá školní zahrada, která skýtá pro děti hravé i sportovní 

vyžití po celý rok. Každá třída má na školní zahradě svůj koutek, pískoviště a travnatou hrací plochu. 

Průlezky, houpačky, kolotoče se snažíme postupně opravovat, modernizovat a doplňovat. 

Dominantou školní zahrady jsou moderní hrací plochy s atraktivními 3D prvky. Školní zahrada prochází 

od roku 2010 modernizací. Postupně jsou opravovány a modernizovány nejen hřiště dětí, ale také 

chodníky a oplocení a příjezdová cesta pro zásobování. Všechny nově instalované prvky odpovídají 

platným bezpečnostním a výrobním normám pro vybavení hřišť a zahrad.

Budova je postavena v „baťovském stylu“ – cihlová, dvoupodlažní, posazena do zeleně školní zahrady, 

přesto ve velmi dobré dostupnosti trolejbusové i vlakové dopravy ve směru ze Zlína na Otrokovice.

Vnitřní prostředí

Mateřská škola je umístěna ve dvou budovách. Obě budovy jsou spojeny hospodářskou částí, kde je 

umístěna školní kuchyně a sklady. Každé oddělení má své soukromí – stávající se ze šatny, sociálního 

zařízení, třídy, herny a přípravné kuchyňky pro výdej potravin. Jednotlivé třídy máme barevně 

rozlišeny. Prostory jsou vzdušné, prostorné a přiměřené počtu docházejících dětí. Vybavení tříd i celé 

budovy se snažíme přizpůsobit věku dětí. Vnitřní interiér neustále modernizujeme a zpříjemňujeme. 

Nábytek v jednotlivých třídách je přizpůsoben dětem předškolního věku. Židle a stoly jsou ve třech 

velikostech, tak aby odpovídaly věkovému složení dětí.

Z historie:
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Mateřská škola byla postavena v roce 1963 jako společné zařízení mateřské školy (dále jen MŠ) a jeslí. 

Jesle před deseti lety nahradilo Mateřské centrum –(organizační složka města Zlína). Mateřská škola 

je s tímto objektem (dále jen budovou č. 2)spojena hospodářskou částí, ve které je školní kuchyně a 

sklady. Větší rekonstrukce budovy byla provedena v roce 1974 a nyní se snažíme o obnovu a 

modernizaci. Výměna oken v celé budově proběhla v srpnu r. 2006 a ve školním roce 2006/2007 byly 

kompletně ve všech třídách hlavní budovy zrekonstruovány sociální zařízení a výdejny jídel. Ve 

školním roce 2008/2009 proběhla celková rekonstrukce školní kuchyně, hospodářské části MŠ a také 

zateplení střechy na hlavní budově. Mateřské centrum zaniklo k 1. 9. 2009 a prostory byly přiděleny 

mateřské škole. Při průběžné rekonstrukci vznikla k tomuto datu V. třída mateřské školy    „ Pastelky“ 

a k 1. 9. 2010 jsme otevřeli VI. třídu „Hvězdičky“. Od roku 2011 se naše úsilí zaměřilo na modernizaci a 

vybavení hracími prvky naší prostorné školní zahrady. Vznikly nové hrací plochy s moderními 3D 

prvky.

Provoz mateřské školy začíná od 6:00 hodin a končí v 16:30 hodin. Rodiče mají možnost, s ohledem 

na své zaměstnání přivádět i odvádět své děti kdykoliv v průběhu dne (samostatná příloha Školní řád). 

Škola má výbornou dostupnost  MHD, vlakového spojení  i vhodné autobusové  spojení s okolními 

spádovými obcemi.

2.2 Dlouhodobý plán školy

Naše stanovené aktivity:

Průběžně obměňovat a modernizovat vybavení všech tříd i školní zahrady ve spolupráci se 

zřizovatelem a s pomocí rodičů. Současný stav obou budov i školní zahrady je uspokojivý, dle potřeby 

opravován a dle finančních možností modernizován.

Hlavním cílem je mít školu plnou zábavy, místnost plnou rozradostněných dětí se šťastnými úsměvy, 

ale i se zaměstnanýma rukama, tělem i myslí.

Aby prostředí podporovalo aktivitu a iniciativu dětí dbáme na:

 dostupnost materiálu a pomůcek pro děti,

 bezpečnost a hygienu,

 variabilnost-možnost obměny společně s dětmi a

 podnětnost a estetiku (materiálů, pomůcek…)
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Dlouhodobé záměry rozvoje školy byly do aktualizovaného ŠVP zapracovány 24. 11. 2015. Jsou 

rozepsány u jednotlivých kapitol.
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3 Podmínky vzdělávání
3.1 Věcné (materiální) podmínky

Podmínky předškolního vzdělávání

Snažíme se o podnětné, pestré a především vkusné prostředí, tak aby se děti cítily dobře. Prostředí, 

které u dětí bude podněcovat jejich zvídavost, přirozenou aktivitu a samostatnost.

a. Vzdělávání dětí v naší MŠ uskutečňujeme v průběhu celého dne.

b. Výchovně vzdělávací práce zakládáme na aktivní účasti dítěte, smysluplném vnímání a 

prožitkovém učení.

c. Snažíme se dát dětem dostatek prostoru pro jejich přirozený vývoj a probouzení aktivního 

zájmu dítěte objevovat a učit se.

d. Vedeme dítě k samostatnosti, touze a odvaze ukázat, co všechno umí, zvládne a dokáže.

e. Pěstujeme u dětí zdravé sebevědomí, vzájemnou úctu a toleranci.

f. Denní řád je dostatečně pružný.

Věcné prostředí

Snažíme se, aby vybavení jednotlivých tříd hračkami, pomůckami i materiály zcela odpovídalo počtu 

dětí, potřebám třídních vzdělávacích programů a věkovému složení dětí. Hračky a doplňky jsou 

umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich 

uložení. Všechny třídy si během školního roku tvoří vnitřní pravidla vzájemného soužití.(Třídní 

pravidla a pravidla pro hry v herních koutcích).

Záměr:

 Pokračovat v modernizaci naší prostorné školné zahrady i v modernizaci prostorů mateřské 

školy dle finančních možností.

 V oblasti pomůcek a hraček průběžně doplňovat, zaměřit se na hračky a stavebnice, které 

rozvíjí zručnost, obratnost a jemnou i hrubou motoriku dětí.

 Zajistit pro školní jídelnu potřebné vybavení pro zavedení stravování pro děti s vytypovanými 

potravinovými alergiemi a tím také dietního stravování.

 Pružně reagovat při práci s dětmi vyžadujícími individuální podporu při zajištění 

kompenzačních pomůcek a úpravě prostředí
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3.2 Životospráva

1. Dětem je poskytována plnohodnotná  a vyvážená strava dle příslušných předpisů. Dle 

doporučení odborného lékaře zajišťujme pro děti BEZLEPKOVOU DIETU a ŠETŘÍCÍ DIETU.

2. Zachováváme vhodnou  skladbu  jídelníčku, dodržujeme  technologické postupy 

přípravy pokrmů a nápojů.

3. Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne

4. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.

5. Děti jsou v průběhu dne upozorňovány na pitný režim.

6. Děti vedeme k samostatnosti 

7. Děti nikdy nenutíme do jídla, ale snažíme se, aby všechno ochutnaly a naučily se 

tak zdravému stravování a stolování.

8. Dáváme dětem možnost podílet se na přípravě stolování. (Mohou si vybrat z denní nabídky 

dopolední svačiny, nebo u starších dětí si namazat samostatně, pečivo. Nalévají si samostatně 

pití do svého hrníčku, určují si množství jídla. Snažíme se tak postupně navazovat na 

stravovací návyky, které si děti přinesou z rodin.

9. Při pěkném počasí pobývají děti v dopoledních i odpoledních hodinách co nejvíce venku. K 

pobytu venku využíváme prostornou školní zahradu, organizujeme i vycházky do okolí 

mateřské školy. Na vycházkách dáváme dětem určitou volnost, v útvarech chodíme jen 

minimálně.

10. Dětem dáváme možnost pohybu v prostorách mateřské školy. Sportovní pohyb je 

podporován v průběhu celého dne.

Záměr:

 Provozovat dietního stravování na mateřské škole, proškolit personál dle platných předpisů, a 

vyhlášky o školním stravování (č. 1071 2005 Sb.), v těsné spolupráci s rodiči (Především pro 

děti s diagnostikou celiakií a šetřící diety).

 Navázat spolupráci s dietní terapeutkou

 Poskytnout dětem plnohodnotnou a vyváženou stravu, pestrý jídelníček a pitný režim.

 Plnit spotřební koš, odbourat polotovary..

 Využít školní zahrady a přírodního prostředí pro pobyt venku.

3.3 Psychosociální podmínky

Psychohygiena
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a. Je zajištěn pravidelný denní řád, který je ale natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností 

dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Z organizačních důvodů 

(podmínek školy) zůstává pevný časově organizační řád střídání tříd při stravování.

b. Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv dle svých potřeb, kromě dětí přijatých 

do mateřské školy na zkrácenou dobu.

c. Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, vždy však s ohledem na okamžitý stav 

ovzduší či jiné přírodní překážky (mráz pod –10 stupňů, náledí, silný vítr, déšť, inverze a 

podobně). Při pěkném a vhodném počasí využíváme maximálně školní zahrady i při 

odpoledních činnostech.

d. Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale v rámci možností i v budově školy.

e. Klidový režim po obědě je upraven dle individuálních potřeb dětí. Všechny dětí odpočívají 20 

– 30 minut, po té jsou dětem s nižší potřebou spánku nabízeny zájmové aktivity a jiné klidné 

činnosti ve třídě. Do spaní v MŠ nikdo děti nenutí! Děti mohou jen odpočívat při klidné hudbě, 

pohádce …

f. Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají 

v jejich uspokojování.

g. Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně v rámci jejich možností, děti mají možnost kdykoliv 

relaxovat v klidných koutcích třídy.

h. Nově příchozím dětem nabízíme před adaptační program a adaptační režim. Adaptační den 

poslední pátek v měsíci srpnu.

Psychosociální podmínky

a. Všichni zaměstnanci školy jsou vedeni k tomu, aby vytvářely dětem takové prostředí, aby se 

zde cítily spokojeně, jistě a bezpečně.

b. Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo není 

znevýhodňován či zvýhodňován. (Zajišťují třídní pravidla).

c. Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování 

a norem, které jsou ve škole stanoveny.

d. Péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při všech 

činnostech. Pedagogové se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, 

kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce.

e. Postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí.

f. Převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, 

důvěřovat si!

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

pomoc a podporu.
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Záměr:

 Mít v mateřské škole zdravé, šťastné a spokojené děti.

 Vytvořit šťastný kolektiv nejen dětí, ale i dospělých, ve kterém se každý cítí dobře, spokojeně i 

radostně.

 K dětem přistupovat klidně a vstřícně, vytvářet příznivou atmosféru na třídách.

 Volnost dětí vyvážit nezbytnou mírou omezení vyplývajících ze společně stanovených 

pravidel.

 V dětském kolektivu respektovat utvořená pravidla soužití, vyhodnocovat.

 Zajistit konstruktivní spolupráci mezi pedagogickými a provozními zaměstnanci.

 Udržet atmosféru důvěry a vzájemné spolupráce mezi pedagogickými pracovnicemi a rodiči.

  Kontrolní a nadřízené orgány vnímat jako partnery.

3.4 Organizace chodu

Profilace školy

MŠ není specializovaná. Snažíme se respektovat individualitu všech dětí. Našim cílem je, aby dítě bylo 

rozvíjeno stejnoměrně a po všech stránkách. Dbáme na to, aby všechny děti v naší mateřské škole 

měly stejné a rovné podmínky. Ve třídách jsou děti zařazeny podle věku. Pedagogickým záměrem je 

však pracovat se všemi dětmi podle jejich individuálních potřeb.

Věkové uspořádání tříd vzhledem k věkovému složení přijatých dětí se může během školních let 

měnit. Dle aktuální vzniklé situace v příslušném školním roce se změní i obsahy třídních 

vzdělávacích programů. Může se měnit i organizace tříd v organizaci školnících roků.

Záměr:

 Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme jejich 

jedinečnost, jejich možnosti, jejich individualitu.

  Usilujeme o to, aby u nás byly děti šťastné a spokojené, a aby v péči o ně byla společně 

s rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti.

 Zaměříme se na práci v týmu, vzájemnou spolupráci, prostředí důvěry a přátelství.
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3.5 Řízení mateřské školy

Řízení mateřské školy a stanovení společných pravidel soužit

Volnost a svoboda dětí je vyvážená nezbytnou mírou omezení vyplývajících ze společně stanovených 

pravidel soužití.

Podmínky pro děti – práva a povinnosti

1. individuálně uspokojovat své tělesné potřeby,

2. vykonávat samostatně činnosti související se sebeobsluhou,

3. užívat spontánně celé prostředí třídy za předpokladu dodržení smluvených pravidel,

4. účastnit i neúčastnit se aktivit nabízených učitelkou nebo ostatními dětmi,

5. nerušit svým jednáním ostatní, pokud volí jinou činnost,

6. podílet se na plánování programu a rozhodování ve společných záležitostech,

7. vyjadřovat svůj názor, naslouchat názorům jiných, hledat společná řešení a

8. podílet se na vytváření a respektování společných pravidel soužití.

Pravidla soužití – vytvořená dětmi nebo s jejich účastí v průběhu školního roku

Na začátku každého školního roku děti samy ve spolupráci s třídními učitelkami určují a slovně 

konkretizují pravidla soužití ve skupině- ve své třídě. Tyto pravidla vyvozují samy ze svých zkušeností a 

zážitků. Pravidla se snaží celý rok dodržovat a vzájemně kontrolovat jejich dodržování.

1. Tyto pravidla jsou vyvěšeny v jednotlivých šatničkách tříd a ve třídách doplněny piktogramy.

2. PRAVIDLA JSOU POSTUPNĚ DOTVÁŘENA PODLE POTŘEB A VZNIKLÝCH SITUACÍ!

Pravidla a povinnosti rodičů – zákonných zástupců

1. být seznámeni s organizací provozu školy i Školním řádem a respektovat jej,

2. znát a respektovat pravidla soužití, která ve škole platí,

3. být seznámen se základními materiály – ŠVP PV, RVP PV-vyjadřovat svůj názor,

4. k těmto materiálům, podílet se na jejich dotváření,

5. využívat informační systém,

6. před nástupem dítěte do MŠ využívat možnost návštěv, pobytu společně s dítětem,

7. účasti na akcích školy a schůzek školy,

8. zapojit se do života školy, účastnit se programu,
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9. při pobytu ve třídě pozorovat nebo se účastnit činností, spolupracovat s učitelkou,

10. konzultovat s učitelkou svého dítěte potřebné poznatky, cíle jeho výchovy a postup,

11. jak je podporovat a

12. navrhovat další možnosti pro činnost školy.

Práva a povinnosti učitelky

1. znát a používat RVP PV, ŠVP PV, dokumenty naší školy, podílet se na jejich tvorbě a realizaci,

2. aktivně se podílet na tvorbě třídních vzdělávacích programů. Připravovat se soustavně na 

práci s dětmi,

3. sebevzdělávat se,

4. vyjadřovat svůj názor,

5. účastnit se na řízení školy, vytváření informačního systému, podílí se na vytváření vzorce 

chování, který děti napodobují,

6. vychovávat a vzdělávat svěřené děti ke zdravému způsobu života na úrovni biologické, 

psychologické, interpersonální, sociálně kulturní a enviromentální,

7. poznávat děti (zaznamenávat a vyhodnocovat projevy a chování dětí, sledovat pokroky dětí) 

pedagogická diagnostika-poskytovat rodičům poradenskou činnost,

8. znát a respektovat školní řád, vnitřní předpisy i zákony, vyhlášky a nařízení, kterými se 

mateřská škola řídí,

9. celoživotně se vzdělávat,

10. užívat metody efektivní komunikace i při řešení problémů,

11. vytvářet ve třídě prostor pro skupinovou hru i pro samotu. Vědět, kdy má taktně upozornit 

s předstihem, že hra se chýlí ke konci a

12. být partnerem, zasahovat do hry vždy citlivě, nenápadně.

Ostatní pracovníci školy

1. totéž jako učitelka, mimo její roli diagnostickou i poradenskou činnost

2. vytvářet podmínky k rozvoji a aplikaci školního programu.

Práva a povinnosti ředitelky

1. vytvářet podmínky k rozvoji a aplikaci školního programu,

2. nést odpovědnost za vytváření koncepce rozvoje s využitím podnětů všech, zúčastněných, 

umožňovat účast všech na řízení,

3. vést všechny pracovníky k tomu, aby se chovali, jednali a pracovali zodpovědně 

i profesionálně, znali a užívali přiměřené a efektivní metody práce. Znali rizika, svá práva i 

povinnosti a styl jejich práce odpovídal potřebám a zájmům dětí v mateřské škole,
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4. naslouchat, přijímat podněty, napomáhat vzájemné komunikaci,

5. řešit problémy a napomáhat řešení problémů,

6. motivovat svým příkladem všechny zúčastněné k práci na svém osobním rozvoji celoživotním 

vzdělávání a

7. provádět kontrolní a hospitační činnost, sestavovat kritéria hodnocení práce všech 

zaměstmamců.

Záměr:

 Zvýšit kvalitu vzdělávání motivací pedagogů.

 Zajistit co největší odbornost, vytvářet podmínky pro doplnění kvalifikace dalším vzděláváním 

dle plánu, aktuálních nabídek i zájmu pedagogů.

 Zvýšit aktivní podíl pracovníků na řízení školy delegováním kompetencí.

 Motivovat zaměstnance k provádění sebehodnocení na pravidelných pedagogických i 

provozních poradách.

 Doplňovat koncepci školy, aktualizovat školní vzdělávací program, upřesňovat Organizační 

řády, kompetence.

 Zlepšit informovanost mezi zaměstnanci hlavní a vedlejší budovy.

 Mít funkční systém kontroly plnění úkolů a hospitací.

 Udržet pozitivní obraz o škole i v širším okolí.

 Zvýšit věcnou i formální úroveň výstupů pro nadřízené orgány.

 Kvalitu vzdělávacích výstupů hodnotit podle funkčních evaluačních plánů. 

3.6 Personální zajištění

O děti v mateřské škole pečuje dvanáct pedagogických pracovnic, které mají splněnou předepsanou 

odbornou kvalifikaci a i nadále se vzdělávají podle plánu dalšího vzdělávání pro pedagogické 

pracovníky. V mateřské škole pracují logopedické asistentky, které pod vedením Speciálně 

pedagogického centra pro sluchově postižené a vady řeči – pracoviště Zlín, provádí logopedickou 

nápravu řeči.  Čistotu a pěkné prostředí i nezbytnou výpomoc při sebeobsluze nejmladších dětí mají 

za úkol tři pracovnice. Dobré jídlo obstarávají tři kuchařky ve školní jídelně a jedna pomocná síla na 

zkrácený úvazek. O ekonomickou část se starají vedoucí školní jídelny, účetní a hospodářka. Všechny 

pracovnice mají předepsanou odbornou způsobilost, mají zájem o svůj odborný růst, soustavně se 

dále sebevzdělávají.
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Záměr:  

 Počítat s přirozenou obměnou pedagogického sboru vzhledem k věkovému složení.

 Při výběru nových kvalifikovaných pracovníků přihlížet ke schopnosti jednotlivců akceptovat 

týmovou práci, k dovednostem a ochotě navázat na již vzniklou koncepci školy. 

 Klást důraz na další odborné vzdělávání pedagogů, zaměstnanců školní jídelny v oblasti 

stravování, ostatních zaměstnanců v BOZP, PO. 

 Mít dobře fungující sehraný pracovní tým. 

 Kvalifikovanost a odbornost personálu.

3.7 Spolupráce s dalšími institucemi

Spolupráce se základními školami

Cílem je přiblížit dětem i rodičům prostředí, kde děti získají základní vzdělání. Také nám jde o zajištění 

maximální propojenosti a plynulé návaznosti předškolního a základního vzdělávání.

Projekt spolupráce mateřské a základní školy stavíme na základě pěkných, kamarádských  vztahů mezi 

žáky ze základní školy – staršími kamarády a dětmi mateřské školy, tedy budoucími prvňáčky. 

V dalším je to spolupráce mezi pedagogickými pracovníky základní školy a mateřské školy, ředitelem 

základní školy a ředitelkou mateřské školy

Nabízíme dětem i rodičům pomoc i tím, že co se děti naučí v mateřské škole plně a hodnotně zužitkují 

v základní škole. Nechceme dopustit, aby přechod mezi mateřskou školou a základní školou pro děti i 

jejich rodiče byl stresující.

Za odborné pomoci speciálních center, odborníků pedagogicko psychologické poradny zajišťujeme 

profesionální pomoc v oblasti poradenské i samotné vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími 

potřebami i dětí mimořádně nadaných.

Mateřská škola spolupracuje také s kulturními a sportovními organizacemi s cílem zpestřit a zkvalitnit 

výchovně vzdělávací práci a dát příležitost dětem setkat se i s jinými odborníky než je vlastní kolektiv 

zařízení.

Záměr:

 Udržet a nadále rozvíjet dobrou spolupráci se ZŠ, LŠU („dílny pro děti“).
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 Zařazovat přednášky z PPP.

 Aktualizovanými www.stránkami  informovat o práci školy širokou veřejnost. 

 Prezentovat na veřejnosti práci dětí.

3.8 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery

Spolupráce s rodiči dětí

Naše mateřská škola spolupracuje s rodiči dětí i jinými partnery s cílem vyvíjet aktivity a organizovat 

činnost ve prospěch rozvoje dětí a k prohlubování vzájemného výchovného působení mateřské školy, 

rodiny a veřejnosti. Uvědomujeme si, že vhodné zapojení rodičů do školního vzdělávacího programu 

upevňuje prožitky a prohlubuje zážitky dětí. Máme na zřeteli, že informovanost rodičů, jejich 

ovlivňování a vzájemné poznávání jsou důležitým předpokladem vzájemné komunikace spolupráci a 

spolupráce. Rodiče se svými dětmi se podílí svou aktivitou na vyvrcholení každého tematického celku 

ve třídních vzdělávacích programech, jsou aktivně zapojení do tradic i zvuků naší mateřské školy.

Spolupráce se základními školami

Cílem je přiblížit dětem i rodičům prostředí, kde děti získají základní vzdělání. Také nám jde o zajištění 

maximální propojenosti a plynulé návaznosti předškolního a základního vzdělávání.

Projekt spolupráce mateřské a základní školy stavíme na základě pěkných, kamarádských  vztahů mezi 

žáky ze základní školy – staršími kamarády a dětmi mateřské školy, tedy budoucími prvňáčky. 

V dalším je to spolupráce mezi pedagogickými pracovníky základní školy a mateřské školy, ředitelem 

základní školy a ředitelkou mateřské školy

Nabízíme dětem i rodičům pomoc i tím, že co se děti naučí v mateřské škole plně a hodnotně zužitkují 

v základní škole. Nechceme dopustit, aby přechod mezi mateřskou školou a základní školou pro děti i 

jejich rodiče byl stresující.

Za odborné pomoci speciálních center, odborníků pedagogicko psychologické poradny zajišťujeme 

profesionální pomoc v oblasti poradenské i samotné vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími 

potřebami i dětí mimořádně nadaných.

Mateřská škola spolupracuje také s kulturními a sportovními organizacemi s cílem zpestřit a zkvalitnit 

výchovně vzdělávací práci a dát příležitost dětem setkat se i s jinými odborníky než je vlastní kolektiv 

zařízení.

http://www.xn--strnkami-bza/
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Záměr: 

 Mít funkční a pravidelně aktualizované www.stránky, jejich prostřednictvím informovat 

zákonné zástupce.

  Účinně spolupracovat se zákonnými zástupci dětí na udržování majetku školy a drobných 

opravách. 

3.9 Zabezpečení výuky dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami

Podmínky dětí se specifickými vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně nadaných:

 Základní povinné podmínky pro předškolní vzdělávání se speciálně vzdělávacími potřebami 

jsou stanoveny zákony, vyhláškami. Kromě těchto podmínek bere ještě pedagog v úvahu 

podmínky další, které ovlivňují kvalitu vzdělávání

 Diagnostiku

 Doporučení spec. pracoviště a pediatra

 Individuální výchovně vzdělávací plán,

 Speciálně pedagogická péče,

 Úprava vnějšího prostředí a kompenzační pomůcky (technické a didaktické),

 Snížení počtu dětí ve třídě,

 Integrace

 Přítomnost asistenta v odůvodněném případě.

Při integrovaném vzdělávání stanovujeme, co v kterém konkrétním případě potřeby dítěte 

představují, jaké z nich vyplývají nároky na pedagogy a jaké podmínky je třeba v mateřské škole 

vytvořit a zda je mateřská škola tyto nároky splnit.(Opíráme se o doporučení příslušného odborníka – 

speciální pedagog, speciální centrum, pediatr, psycholog…).

Práce s dětmi se sociálním znevýhodněním:

http://www.xn--strnky-rta/
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Při práci s dětmi se socio-kulturně znevýhodňujícího prostředí nebo s dětmi s oslabeným rodinným 

zázemím zjišťujeme oblast, která vyžaduje intenzivnější pozornost a péči. Podle tohoto zjištění dále 

stanovujeme vhodné podmínky vzdělávání. U dětí, které pocházejí z odlišného jazykového prostředí a 

které mluví špatně, čí vůbec českým jazykem preferujeme individuální přístup a individuální plány 

k rozvoji řeči.

U dětí s poruchami sociálně-emočního chování posilujeme a zdůrazňujeme vhodné chování. 

Využíváme příběhy, loutky a situační hry abychom rozvíjeli empatii, při činnostech, které vyžadují 

zvýšenou pozornost nabízíme krátké bloky prostřídané pohybovou aktivitou. Posilujeme vhodné 

chování pomocí oblíbených činností a privilegií, v požadavcích jsme důslední a vytrvalí.

Podmínky pro práci s dětmi s odloženou školní docházkou

 Plán práce s dětmi s odkladem školní docházky – individuální plány, které vycházejí ze závěrů 

„ Zpráv z vyšetření školní zralosti PPP. (Pedagogicko psychologické poradny.)

Vzdělávání dětí 2 – 3 letých

Výjimečně mohou být do mateřské školy přijaty děti mladší tří let. Tyto děti musí zvládat základní 

hygienické návyky a nepotřebují zvláštní osobní péči další dospělé osoby.

Dítě 2-3 leté přijaté k předškolnímu vzdělávání již musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou 

stanoveny v Rámcově vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání a školním vzdělávacím 

programem.

Cílem výchovně vzdělávacího procesu u dětí 2-3 letých je zajistit jejich všestranný rozvoj a 

prostřednictvím individuálního přístupu se snažit rozvíjet jejich dovednosti a schopnosti, které jsou 

dětem přirozené a blízké. Děti jsou zařazovány do třídy ve stejné věkové skupině, což zajišťuje 

adekvátní sociální prostředí, vede k toleranci, sebeúctě a pomoci druhým.

Záměr:

 Mít vytvořeny potřebné podmínky pro přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami 

(individuální plány rozvoje, asistent pedagoga, speciální pomůcky, spolupráce se SPC…)

 Včasné vyhodnocení za podpory odborníků možnost účast asistenta pedagoga a integrace 

dítěte. Zajistit alternativní nabídku aktivit pro zkvalitnění vzdělávání

 Zakoupení kompenzačních pomůcek

 V odůvodněném případě zajištění snížení počtu dětí ve třídě.
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 V této oblasti se opíráme o doporučení příslušného odborníka – speciální pedagog, speciální 

centrum, pediatr, psycholog…).

3.10 Zabezpečení výuky dětí mimořádně nadaných

Podpora talentovaných a mimořádně nadaných dětí

Dětem, u nichž se projevuje v předškolním věku mimořádné nadání či talent doplňujeme program 

nabídkou dalších aktivit podle jejich zájmu a mimořádných schopností. Důraz klademe na komplexní 

rozvoj dětí, získávání znalostí a dovedností založených na vlastní aktivitě. Spolupracujeme se třídou 

nadaných dětí, která je na 11.ZŠ v Malenovicích.

Záměr:

 Mít vytvořeny potřebné podmínky pro přijití dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami 

(individuální plány rozvoje, speciální pomůcky, spolupráce se SPC…)

 Dle potřeby DVPP

 Zaměřit se na začlenění těchto dětí do kolektivu třídy, rozvíjet sociální oblast a dovednosti při 

sebeobsluze s vypracováním individuálního vzdělávacího plánu pro každé dítě.

 Spolupráce s 11.ZŠ v Malenovicích 
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4 Organizace vzdělávání

Kritéria přijetí dítěte:

Přijímání dětí do mateřské školy

Do MŠ jsou přijímány děti zpravidla od 3 let do 6 let. (Podle momentálních kapacitních podmínek 

školy mohou být výjimečně přijaty i děti mladší tří let). Při nástupu do MŠ klademe velký důraz na 

adaptaci dětí. Máme zavedený adaptační den pro nově přijaté dětí v době, kdy je MŠ uzavřena pro 

ostatní děti. Rodiče mohou své dítě přivádět i odvádět tak, jak jim to rodinné i pracovní podmínky 

dovolí a zcela dle jejich přání. (Po dohodě s třídními učitelkami). Pro překlenutí počátečních problémů 

mají děti možnost přinést si hračku z domova. Adaptační doba a způsob adaptace je u každého dítěte 

zcela individuální podle jeho potřeb a vždy po dohodě rodičů s učitelkami a vedením školy. Pro děti, 

které jsou nahlášeny v určitý den jen na dopolední program, byla stanovená doba pobytu od 8:00 

hodin do 12:00 hodin -vzhledem k výchovně vzdělávacímu programu. Všechny děti jsou zatím přijaty 

ve správním řízení na celodenní docházku.

Přesná pravidla pro přijímání dětí a kritéria pro přijetí dítěte v případě, že počet přihlášených dětí 

převyšuje počet volných míst, jsou vymezeny v Kritériích pro přijímání dětí k předškolnímu 

vzdělávání, které jsou součástí Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání. Příjímací řízení probíhá po 

dohodě se zřizovatelem v elektronické podobě.

Vnitřní uspořádání školy a charakteristika jednotlivých tříd:

Představení jednotlivých tříd

1. třída: I. ročník předškolního vzdělávání (děti 3 roky i mladší –„Sluníčka“)

Jsou zde přijaty děti od tří let i mladší, což klade vysoké nároky na organizaci i na vzájemnou 

spolupráci obou učitelek, a to v zájmu společného výchovného a vzdělávacího působení.

Hlavní prioritou této třídy je poměrně dlouhodobý adaptační program, kdy se dítě učí začlenit se do 

kolektivu vrstevníků a postupně si osvojovat základní hygienické dovednosti, návyky a sebeobsluhu 

v těsné spolupráci s rodiči dětí. Děti se učí pomoci hry jednoduché pracovní úkony. Snažíme se 

vytvářet pozitivní vztah k místu a prostředí, ve kterém dítě žije, rozvíjet schopnosti žít ve společenství 

ostatních lidí, přizpůsobit se a přináležet ke společenství třídy. Dalším velmi důležitým pedagogickým 
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záměrem je naučit děti hrát si. Pomocí herních aktivit učit děti rozvíjet své vědomosti, dovednosti i 

návyky.

Třídní program vychází z hlavních témat školního vzdělávacího programu. Vzhledem k nezvyklému 

věkovému složení dětí se zaměříme převážně na vytváření základních pravidel chování při hře a všech 

denních činnostech v MŠ, na zvládání a upevňování hygienických návyků. Budeme vést děti, aby 

uměly pozdravit, poděkovat, poprosit, požádat o pomoc paní učitelku a domlouvat se s kamarády. 

Naším záměrem je citlivým přístupem, respektovat individuální potřeby, poskytnout dětem jistotu, 

klid a pohodu.

2. třída: II. ročník předškolního vzdělávání (4 – 5 leté děti ) „Srdíčka“

Hlavním pedagogickým záměrem třídy je osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě. Snažíme 

se rovněž rozvíjet kulturně estetické dovednosti, řečové schopnosti. Děti se učí v této třídě zvládat 

základní pohybové dovednosti i prostorovou orientaci, koordinovat pohyby a sladit pohyb s rytmem i 

hudbou. Naší snahou je průběžně seznámit děti s různými výtvarnými technikami a novinkami 

v oblasti estetické. Nastává zde logopedická diagnostika a prevence. Důraz je kladen na individuální i 

skupinovou práci s dětmi. Zaměřujeme se na podporu samostatnosti i sebeobsluhy, na získávání 

zkušeností v herních činnostech a prohlubování sociálních kontaktů a zdvořilostních návyků. Prioritou 

je záměr se na komunikativní dovednosti, řečové schopnosti, rozvoj slovní zásoby, prevenci řečových 

vad a rozvoj jemné i hrubé motoriky dětí.

3. třída: II. a III. ročník předškolního vzdělávání (4 – 6 leté děti )– „Rybičky“

Hlavní pedagogický záměr III. třídy je napomáhat dětem chápat okolní svět, motivovat je k dalšímu 

poznávání a učení, ale i k přípravě na další vzdělávání v základní škole. Učit děti žít ve společnosti 

ostatních a přibližovat jim normy a hodnoty naší společnosti. Snažíme se, aby se děti takzvaně našly - 

„kdo jsem, jak zapadnu do společnosti, jak mě mají rádi mí kamarádi, co se chci naučit…“. Pozornost 

věnujeme v oblasti k vytváření kladného vztahu dětí k rodnému městu a jeho okolí. Zde se 

zaměřujeme na pedagogickou diagnostiku, individuální práci s dětmi a snažíme se rozeznat 

individuální potřeby dítěte pro jeho zdárný a všestranný rozvoj. Máme na zřeteli, že předškolní věk je 

z hlediska vývoje, socializace dítěte a jeho společenské adaptace klíčovým obdobím, proto je naší 

snahou i navazovat spolupráci s odbornými institucemi tak, aby dětem byla poskytnuta v nejvyšší 

míře odborná výchovně vzdělávací péče. Dostatek rozmanitých činností vedoucích k úspěšnému 

vstupu do základní školy formou prožitkového učení, cvičení zaměřená na uvolnění ruky4. třída:

VI. třída:III. ročník předškolního vzdělávání (5 – 7 leté děti a děti s odkladem školní 

docházky) „Žabičky“
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Do třídy jsou zařazovány děti i s odkladem školní docházky. Připravujeme děti na budoucí roli školáka, 

získávání pocitu jistoty a sebedůvěry. Snažíme se vytvářet dobré předpoklady pro pokračování dalšího 

vzdělávání tím, že maximálně u všech dětí podporujeme individuální rozvojové možnosti. Intenzivní 

péči věnujeme dětem s odkladem školní docházky tak, aby další rok strávený v MŠ byl pro dítě rokem 

nanejvýš přínosným. Individuální plán má zde každé dítě, kterému byl přiznán odklad školní docházky. 

V zájmu zajištění propojenosti a plynulé návaznosti se základní školu velmi úzce spolupracujeme 

s pedagogickými pracovnicemi i žáky ZŠ. Vzhledem k věkovému složení třídy je zde více podporováno 

prožitkové a zážitkové učení formou různých exkurzí a poznávacích výletů. Dále jsou zde preferované 

rozmanité činnosti k úspěšnému vstupu do základní školy (úkoly navíc, kurz grafomotoriky a pracovní 

listy i činnosti na rozvoj předčtenářkých dovedností a elementárních matematických dovedností). 

Třídní vzdělávací program se opírá o těsnou spolupráci s rodiči dětí.

V. třída: I. ročník věk dětí 3 – 4 roky „ Pastelky“

Děti dostanou spoustu podnětů – přiměřených věku jak v básničkách, písničkách, pohádkách, tak i z 

vycházek a jiných činností. Rozvoj řečového projevu dětí je nedílnou součástí třídního vzdělávacího 

programu a prostupuje prakticky celým dnem. Povedeme dětí k tomu, aby se učily aktivně používat 

všechny druhy slov, rozšířily si slovní zásobu prostřednictvím leporel, knih, hádanek, básniček, 

řešením úkolů v tematických hrách. Učily se gramaticky vyjadřovat správně, samostatně vyprávět a 

přednášet. Velmi důležitým pedagogickým záměrem je naučit děti hrát si a prostřednictvím hry 

rozvíjet u dětí své vědomosti, dovednosti a návyky.

Zaměřujeme se na sebeobsluhu, podporu samostatnosti a vytváření radostné atmosféry.

V této věkové skupině se dětem líbí hry s pohybem a zpěvem, mají rády knihy, vyprávěné pohádky, 

stavebnice, mozaiky, hry s auty, silnicemi a zvířátky. Také se velmi rády zapojují do nabízených 

výtvarných i pracovních činností, které jim přinášejí nejen pocit uspokojení ze sebevyjádření, ale také 

seznámení s výtvarným materiálem a se správným držením a zacházením s pastelkou, štětcem, 

nůžkami. Zaměřujeme se nabudování vztahu důvěry k ostatním dětem, učitelkám a ke všem dospělým 

v mateřské škole, na osvojení pravidel vzájemného chování v kolektivu, na získání a utužování návyků 

v oblasti sebeobsluhy, zvláště při stolování, oblékání v šatně. Pozornost věnujeme zdvořilostním 

návykům, koordinaci pohybů, snižování hlučnosti ve třídě.

V popředí pozornosti jsou jazykové hry a kvalita výslovnosti, matematická průprava, společenské hry, 

sociální dovednosti, dosažení maximální samostatnosti dětí, citlivé a neagresivní řešení konfliktů mezi 

dětmi.

Veškeré aktivity jsou ve třídě organizovány tak, aby podněcovaly k vlastní aktivitě a experimentování, 

aby se děti zapojovaly do organizovaných činností a pracovaly svým tempem.
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Záměrem této třídy je rozvíjet děti v pohybových dovednostech, vést děti ke zdravému životnímu 

stylu, uplatňovat zdravotně zaměřené činnosti a poskytovat dětem dostatek pohybových aktivit.

VI.třída: II. ročník 4-5 leté děti i III. ročník 5-6 leté „Hvězdičky“

.„ Děti se potřebují učit, potřebují si hrát a co je nejdůležitější - potřebují se smát…“

II. ročník předškolního vzdělávání, děti 4-5 leté

III. ročník předškolního vzdělávání, děti 5-6 leté

„ Děti se potřebují učit, potřebují si hrát a co je nejdůležitější - potřebují se smát…“

Naším společným úkolem je doplňovat rodinnou výchovu. Vytváříme dobré předpoklady pro 

pokračování ve vzdělávání tím, že maximálně podporujeme individuální rozvojové možnosti dětí. 

Nabízíme vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté vzdělávací prostředí, v němž se děti cítí 

bezpečně, radostně, baví se a zaměstnávají přirozeným dětským způsobem.

Naše hvězdičková třída je zpěvná, hravá, pohádková, obrázková, upovídaná, veselá a čestná. Každý 

jsme jiný, přesto všichni kamarádi, kteří si dokáží vzájemně pomoci. Den si neumíme představit bez 

písničky doprovázené klavírem. Bez cvičení, hraní, pohádek, bez básniček, barviček a tvoření. Rádi 

chodíme na krásnou školní zahradu i do okolí mateřské školy.

Dbáme na dodržování pravidel správného chování, které jsme si společně stanovili. Učíme se být 

zdvořilí, nezapomínat pozdravit, poděkovat. Chceme ochutnat všechny dobroty, které nám paní 

kuchařky uvaří. V sebeobsluze jsme již téměř samostatní.

Najdete nás ve vedlejší budově v horním podlaží.
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5 Charakteristika vzdělávacího programu

Vzdělávací cíle a záměry: 

Motto:

                                                               „Všechno, co v mateřské škole děláme, 

                                                                děláme pro děti, 

                                                                pro jejich spokojenost, štěstí, radost a jejich

                                                                mnohostranný rozvoj.“

Východiskem pro koncepci rozvoje školy a tvorbu školního vzdělávacího programu předškolního 

vzdělávání (ŠVP PV) se stal Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání  RVP PV, který je 

základním pedagogickým dokumentem a stát jeho prostřednictvím stanovuje požadavky na výchovu a 

vzdělávání v mateřských školách. Jedná se o výchozí dokument nejen pro pedagogy, ale i pro 

zřizovatele předškolních institucí, pro odborné a sociální partnery v rámci vzdělávacího systému. Dále 

se v  určitých případech rovněž necháváme inspirovat dalšími programy, jako „Začít spolu“ a 

„Mateřskou školou podporující zdraví“.

Dlouhodobá vize

Dlouhodobá vize naší mateřské školy je vytvořit podmínky takové, aby v naší mateřské škole byly 

šťastné, spokojené a zdravé děti. A nadále tyto podmínky udržovat, rozvíjet v závislosti na nových 

informacích. Naším cílem je, aby po prožitém dnu v mateřské škole si rodiče vyzvedli dítě, šťastné 

spokojené, zdravé a obohacené o nové poznatky a zážitky.

Snahou je vytvářet šťastný kolektiv nejen dětí, ale i dospělých, ve kterém se bude každý cítit dobře, 

spokojeně i radostně.

Dětem chceme nabídnout prostřednictvím osobnostně orientovaného programu pestrou škálu 

bohatých příležitostí, smysluplných činností, aktivit a těmi také rozvíjet přirozený talent dětí a jejich 

specifické vlohy.

Výsledkem veškerého snažení a výchovného působení by měl být samostatný člověk (kamarád), který 

má pevné morální základy, dokáže řešit problémy a své poznatky, vědomosti, dovednosti, návyky i 

zkušenosti dokáže aktivně využívat.
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Záměr předškolního vzdělávání

Záměrem předškolního vzdělávání i v naší mateřské škole je dovést dítě na konci předškolního období 

k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i 

sociální samostatnost a základy kompetencí pro jeho další rozvoj a pro začlenění do budoucího života 

a dalšího vzdělávání. (RVP PV).

Uvědomujeme si, že mateřská škola je místem, kde dítě poprvé vstupuje mezi své vrstevníky, mezi 

kterými si bude hledat své místo, kamarády, přátele, partnery a bude také od nich očekávat pomoc i 

porozumění.

Této vytýčené vize je možné dosáhnout pouze v součinnosti všech zaangažovaných, kvalitní 

týmovou prací všech pracovníků naší mateřské školy a hlavně těsnou spoluprací s rodiči dětí.

Snahou ředitelky mateřské školy je vést a motivovat k práci celý kolektiv pracovníků tak, aby pro děti 

čas prožitý v MŠ byl časem radosti, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života.

Dlouhodobé cíle vlastního výchovně vzdělávacího programu školy

Tyto cíle stavíme na osobnostně orientované předškolní výchově, která nepřehlíží všechny přínosné 

zkušenosti a tradice české předškolní výchovy.

Předností výchovného působení je otevřenost a možnost rozvíjet citlivý přístup k dítěti.

Našimi prioritami vzdělávací nabídky u jednotlivých dětí jsou (Rámcové záměry- cíle):

a. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání           

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

c. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící 

na své okolí.

Nenásilnou formou chceme získávat zájem dítěte o spolupráci s ostatními dětmi i s učitelkou.

Úkolem a prací předškolního pedagoga je vytvářet takové životní podmínky, v kterých si děti mohou 

již strukturálně vyzkoušet a dělat činnosti toho, kým se mají stát a tím připravovat děti pro budoucí 

život i možné životní situace.

Rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech či činit různá 

rozhodnutí

- v tom mají pomáhat dětem naší mateřské školy jejich
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                                                          KAMARÁDI

Motto:  „VŠICHNI JSME KAMARÁDI A NIKDY NA NIC NEJSME SAMI“

Záměr pro děti:

a. kamarádi Sluníčka,

b. kamarádi Srdíčka,

c. kamarádi Žabičky 

d. kamarádi Rybičky

e. kamarádi Pastelky a

f. kamarádi Hvězdičky budou děti provázet celým školním i kalendářním rokem.

Pomohou navozovat a následně i řešit různé životní situace, rozvíjet u dětí schopnost učení i 

osvojování si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.

Povedou děti k získávání osobní samostatnosti i schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí.

Hlavní myšlenka a filozofie školního vzdělávacího programu

Hlavní myšlenkou našeho školního vzdělávacího programu je probouzet u dětí zájem a chuť dívat se 

kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i získat odvahu ukázat, co všechno už umím, zvládnu a dokáži. 

Rozvíjet u dětí schopnost projevovat se jako KAMARÁD.

(Vysvětlení zkratky MŠ - Mateřská škola ).

MŠ vychovává děti v harmonicky rozvinuté osobnosti v podnětném a přátelsky „rodinném“ prostředí.

MŠ napomáhá dětem k bezproblémovému zařazení se do „vnějšího světa“.

MŠ působí osobnostně s důrazem na oblast citovou a estetickou.

MŠ poskytuje dětem dostatek pohybových aktivit k podpoře přirozeného tělesného rozvoje a zdraví.

MŠ je otevřená a aktivně vstřícná vnějšímu sociálnímu prostředí, hlavně rodičům.

MŠ aktivně navazuje a udržuje kontakty se společenskými institucemi a ostatními organizacemi za 

účelem vytvoření podmínek pro získávání vnější podpory a vzájemně výhodné spolupráce, rozvíjí 

vlastní identitu a image. Tato spolupráce je velmi důležitá nejen pro rozvoj dětí, ale i k získávání 

poznatků, většího přehledu v kulturní a sociální oblasti.
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Způsoby a formy realizace

Jak chceme tuto filozofii ve školním vzdělávacím programu realizovat?

Společnou cestou – „ Aby nám všem, dětem i rodičům, bylo dobře“.

Jakou formou?

Aktivní účastí dítěte a smysluplným vnímáním i prožitkovým učením.

Vzděláváním dětí v naší MŠ v průběhu celého dne.

Činnostmi částečně řízenými učitelkou, které vyvážíme prostorem pro přirozené, nenucené aktivity dětí 

spontánní činností.

Co nabízíme dětem?

Kamarádské učitelky, partnerský přístup. Osobnostně orientovaný program.

Pestrou škálu bohatých příležitostí, smysluplných činností i aktivit, rozvoj přirozeného talentu a 

specifických vloh.

Podnětné a vkusné prostředí MŠ a velkou i atraktivní školní zahradu.

Co nabízíme rodičům?

Profesionalitu personálu, kvalifikovanou pomoc, přátelský postoj, partnerství, ochotu spolupracovat, 

spolupodílení na akcích školy.

Co nechceme v MŠ!

Agresivní děti, šikanu, lhostejné a nevšímavé rodiče, „nevhodné hračky“, nadmíru využívanou televizi, 

video a hlavně smutné děti.

Jak děti připravujeme pro vstup do ZŠ?

Individuální péčí, individuálními programy, grafomotorickými cviky, metodou Dobrého startu, 

logopedií, těsnou spoluprací se základní školou a přiměřenými metodami určenými pro předškolní 

vzdělávání …

Výsledek?
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Samostatný člověk, který má pevné mravní základy, zdravé sebevědomí, dokáže řešit problémy, je 

připravený pro budoucí život a vzdělávání …prostě správný KAMARÁD.

Dílčí cíle naplňující každodenní činnosti:

a. dodržování stanovených pravidel chování a bezpečnosti

b. hodnocení vlastního chování

c. kulturní stolování

d. samostatné provádění osobní hygieny a dalších sebe obslužných činností

e. dodržování základních společenských norem komunikace a chování.

Hlavní cíl mateřské školy

S využitím hry, pohádek, lidových zvyků, tradic a přísloví chceme připravit děti na realitu života, zvýšit 

jejich intelektuální, emoční i pohybový potenciál a úzkou spoluprací s rodinou a školou vytvořit 

pohodové prostředí pro jejich individuální rozvoj.

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA KONCEPCE

Komunikace s rodinou

Spolupráce se ZŠ

Sportovní zaměření a zdravý životní styl

Kvalifikace a odbornost personálu

Dlouhodobé cíle

 Vytvořit kamarádské a pohádkové prostředí pro děti předškolního věku

Kde v kolektivu vrstevníků a za dohledu kvalifikovaných pedagogů budou splněny podmínky pro 

uspokojování potřeb a zájmů dětí zpravidla od tří do šesti let. Na úpravě a zdokonalování prostředí 

bude spolupracovat celý tým MŠ.

 Nenásilnou formou seznámit děti s reálným životem

V současné době se klade důraz na volnější výchovu dětí, u které jsou stanoveny volnější hranice a 

kde má dítě větší odpovědnost. Dítě má větší možnost volby a učitelka zde slouží jako poradce a 

pomocník. Dítě má mít možnost seznámit se s reálným životem nejen s obrázků a vysvětlováním, ale 

hlavně praktickou činností a v nesoutěživém prostředí, ve kterém může každý v něčem vyniknout.
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 Všímat si, naslouchat, komunikovat, prosadit se, rozhodnout

V současné rodině je dítě středem pozornosti. Má méně povinností a minimální omezení s minimální 

námahou. V mateřské škole si zvyká na určitý režim, učí se naslouchat druhým, komunikovat, prosadit 

se, rozhodnout, nést odpovědnost za svá rozhodnutí, všímat si a rozumět věcem i mimo své blízké 

okolí.

Našim cílem je naučit děti správnému chování ve skupině vrstevníků i ve společnosti, vážit si hodnot i 

přírodních krás. Vedeme je k samostatnosti a zodpovědnosti samy za sebe a chtěli bychom, aby se tak 

automaticky, autenticky chovaly i bez přítomnosti dospělého.

 Zdravá výživa a zvýšení tělesné aktivity

Zdravý styl života je nutností pro budoucí generaci. Posílení tělesné zdatnosti a obratnosti. Otužování, 

zdravá strava, pití, život bez nadváhy s dostatkem pohybu a se správným držení těla, duševní pohoda, 

prevence kouření a drog, patologických jevů, předcházení úrazům a bezpečnější prostředí - to vše jsou 

hlavní zásady, které bychom chtěli dětem již od útlého věku vštěpovat.

 Spolupráce s rodinou a základní školou

Vstup do mateřské školy i přechod do školy základní jsou pro dítě velkou a náročnou změnou. 

Můžeme mu pomoci tím, že se budeme vzájemně informovat, spolupracovat a jednotně ho 

připravovat na životní změny. Seznámíme děti s prostředím základní školy (organizujeme pro rodiče 

schůzky s řediteli základních škol v Malenovicích před zápisem dětí k povinné školní docházce a před 

zápisem do mateřské školy. Umožníme dětem a rodičům návštěvu a prohlídku prostor naší mateřské 

školy.)

 Obohacovat citový život dítěte

V této přetechnizované a mnohdy médii ovládané době jsou děti velice zranitelné a citlivé. Potřebují 

se radovat z obyčejných dětských zážitků a zjistit, že zábava není jen hrát na počítači a dívat se na 

televizi. Chtěli bychom, aby děti nebyly jen konzumenty zábavy, ale aby samy byly její součástí, 

objevovaly, tvořily a především obohacovaly svůj život novými prožitky. 
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6 Vzdělávací obsah
6.1 Principy a metody vzdělávání

Prostředky k dosahování cílů

Základním prostředkem naší výchovně vzdělávací práce je HRA. Děti se nejlépe vyvíjejí, věnují-li se své 

přirozené činnosti – hře – celým srdcem. Při hře se nejefektivněji a nejlépe učí. Dítěti v procesu 

výchovy a vzdělávání poskytujeme podpůrnou atmosféru založenou na porozumění, 

bezpodmínečném přijetí dítěte, uznání a empatickém naslouchání. Důraz klademe na úctu k dítěti, 

respekt a důvěru, participaci, orientaci na jeho vnitřní aktivitu, tvořivé síly, vlastní prožitky a 

zkušenosti.

Preferujeme tyto prostředky a formy práce:

Samostatné a tvořivé hry – spontánní a manipulační hry, spontánní a pohybové aktivity, kooperativní 

a námětové hry, dále pohybové hry, psychomotorické hry a cvičení, hudebně pohybové hry, grafická 

cvičení, výtvarné hry, experimentování-pokusy a objevy, situační hry a učení, kooperativní učení, 

prožitkové učení, odměna a hodnocení.

Uplatňujeme tyto metody:

komunitní kruh – ranní kruh, rozhovor- skupinový, individuální, vyprávění, diskuze, pozorování 

předmětů a jevů, předvádění (předmětů, modelů, činností), práce s textem, nacvičování dovedností, 

metody výzkumné, metody hraní rolí, didaktické hry, dramatizace.

      

6.2 Třídní vzdělávací program

                                                              Motto:

                                                                „Všechno, co v mateřské škole děláme,

                                                                děláme pro děti,

                                                                pro jejich spokojenost, štěstí, radost a jejich

                                                                mnohostranný rozvoj.“
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Východiskem pro koncepci rozvoje školy a tvorbu školního vzdělávacího programu předškolního 

vzdělávání (ŠVP PV) se stal Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání  RVP PV, který je 

základním pedagogickým dokumentem a stát jeho prostřednictvím stanovuje požadavky na výchovu a 

vzdělávání v mateřských školách. Jedná se o výchozí dokument nejen pro pedagogy, ale i pro 

zřizovatele předškolních institucí, pro odborné a sociální partnery v rámci vzdělávacího systému. Dále 

se v  určitých případech rovněž necháváme inspirovat dalšími programy, jako „Začít spolu“ a 

„Mateřskou školou podporující zdraví“.

Dlouhodobá vize

Dlouhodobá vize naší mateřské školy je vytvořit podmínky takové, aby v naší mateřské škole byly 

šťastné, spokojené a zdravé děti. A nadále tyto podmínky udržovat, rozvíjet v závislosti na nových 

informacích. Naším cílem je, aby po prožitém dnu v mateřské škole si rodiče vyzvedli dítě, šťastné 

spokojené, zdravé a obohacené o nové poznatky a zážitky.

Snahou je vytvářet šťastný kolektiv nejen dětí, ale i dospělých, ve kterém se bude každý cítit dobře, 

spokojeně i radostně.

Dětem chceme nabídnout prostřednictvím osobnostně orientovaného programu pestrou škálu 

bohatých příležitostí, smysluplných činností, aktivit a těmi také rozvíjet přirozený talent dětí a jejich 

specifické vlohy.

Výsledkem veškerého snažení a výchovného působení by měl být samostatný člověk (kamarád), který 

má pevné morální základy, dokáže řešit problémy a své poznatky, vědomosti, dovednosti, návyky i 

zkušenosti dokáže aktivně využívat.

Záměr předškolního vzdělávání

Záměrem předškolního vzdělávání i v naší mateřské škole je dovést dítě na konci předškolního období 

k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou i 

sociální samostatnost a základy kompetencí pro jeho další rozvoj a pro začlenění do budoucího života 

a dalšího vzdělávání. (RVP PV).

Uvědomujeme si, že mateřská škola je místem, kde dítě poprvé vstupuje mezi své vrstevníky, mezi 

kterými si bude hledat své místo, kamarády, přátele, partnery a bude také od nich očekávat pomoc i 

porozumění.

Této vytýčené vize je možné dosáhnout pouze v součinnosti všech zaangažovaných, kvalitní 

týmovou prací všech pracovníků naší mateřské školy a hlavně těsnou spoluprací s rodiči dětí.
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Snahou ředitelky mateřské školy je vést a motivovat k práci celý kolektiv pracovníků tak, aby pro děti 

čas prožitý v MŠ byl časem radosti, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých základů do života.

1.3  Dlouhodobé cíle vlastního výchovně vzdělávacího programu školy

Tyto cíle stavíme na osobnostně orientované předškolní výchově, která nepřehlíží všechny přínosné 

zkušenosti a tradice české předškolní výchovy.

Předností výchovného působení je otevřenost a možnost rozvíjet citlivý přístup k dítěti.

Našimi prioritami vzdělávací nabídky u jednotlivých dětí jsou (Rámcové záměry- cíle):

1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání           

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

3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící 

na své okolí.

Nenásilnou formou chceme získávat zájem dítěte o spolupráci s ostatními dětmi i s učitelkou.

Úkolem a prací předškolního pedagoga je vytvářet takové životní podmínky, v kterých si děti mohou 

již strukturálně vyzkoušet a dělat činnosti toho, kým se mají stát a tím připravovat děti pro budoucí 

život i možné životní situace.

Rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech či činit různá 

rozhodnutí

- v tom mají pomáhat dětem naší mateřské školy jejich

                                                          KAMARÁDI

Motto:  „VŠICHNI JSME KAMARÁDI A NIKDY NA NIC NEJSME SAMI“

Záměr pro děti:

1. kamarádi Sluníčka,

2. kamarádi Srdíčka,

3. kamarádi Žabičky

4. kamarádi Rybičky

5. kamarádi Pastelky a

6. kamarádi Hvězdičky budou děti provázet celým školním i kalendářním rokem.
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Pomohou navozovat a následně i řešit různé životní situace, rozvíjet u dětí schopnost učení i 

osvojování si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost.

Povedou děti k získávání osobní samostatnosti i schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí.

Hlavní myšlenka a filozofie školního vzdělávacího programu

Hlavní myšlenkou našeho školního vzdělávacího programu je probouzet u dětí zájem a chuť dívat se 

kolem sebe, naslouchat, objevovat, ale i získat odvahu ukázat, co všechno už umím, zvládnu a dokáži. 

Rozvíjet u dětí schopnost projevovat se jako KAMARÁD.

(Vysvětlení zkratky MŠ - Mateřská škola ).

MŠ vychovává děti v harmonicky rozvinuté osobnosti v podnětném a přátelsky „rodinném“ prostředí.

MŠ napomáhá dětem k bezproblémovému zařazení se do „vnějšího světa“.

MŠ působí osobnostně s důrazem na oblast citovou a estetickou.

MŠ poskytuje dětem dostatek pohybových aktivit k podpoře přirozeného tělesného rozvoje a zdraví.

MŠ je otevřená a aktivně vstřícná vnějšímu sociálnímu prostředí, hlavně rodičům.

MŠ aktivně navazuje a udržuje kontakty se společenskými institucemi a ostatními organizacemi za 

účelem vytvoření podmínek pro získávání vnější podpory a vzájemně výhodné spolupráce, rozvíjí 

vlastní identitu a image. Tato spolupráce je velmi důležitá nejen pro rozvoj dětí, ale i k získávání 

poznatků, většího přehledu v kulturní a sociální oblasti.

Způsoby a formy realizace

Jak chceme tuto filozofii ve školním vzdělávacím programu realizovat?

Společnou cestou – „ Aby nám všem, dětem i rodičům, bylo dobře“.

Jakou formou?

Aktivní účastí dítěte a smysluplným vnímáním i prožitkovým učením.

Vzděláváním dětí v naší MŠ v průběhu celého dne.
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Činnostmi částečně řízenými učitelkou, které vyvážíme prostorem pro přirozené, nenucené aktivity 

dětí spontánní činností.

Co nabízíme dětem?

Kamarádské učitelky, partnerský přístup. Osobnostně orientovaný program.

Pestrou škálu bohatých příležitostí, smysluplných činností i aktivit, rozvoj přirozeného talentu a 

specifických vloh.

Podnětné a vkusné prostředí MŠ a velkou i atraktivní školní zahradu.

Co nabízíme rodičům?

Profesionalitu personálu, kvalifikovanou pomoc, přátelský postoj, partnerství, ochotu spolupracovat, 

spolupodílení na akcích školy.

Co nechceme v MŠ!

Agresivní děti, šikanu, lhostejné a nevšímavé rodiče, „nevhodné hračky“, nadmíru využívanou televizi, 

video a hlavně smutné děti.

Jak děti připravujeme pro vstup do ZŠ?

Individuální péčí, individuálními programy, grafomotorickými cviky, metodou Dobrého startu, 

logopedií, těsnou spoluprací se základní školou a přiměřenými metodami určenými pro předškolní 

vzdělávání …

Výsledek?

Samostatný člověk, který má pevné mravní základy, zdravé sebevědomí, dokáže řešit problémy, je 

připravený pro budoucí život a vzdělávání …prostě správný KAMARÁD.

Dílčí specificky zaměřené aktivity školy týkající se činnostního učení a vedoucí také k  posílení 

sociokulturního povědomí:

Předplavecký výcvik (Plavecká škola Defínek).- Škola v přírodě ( cestovní agentura). , Návštěvy 

knihovny - bibliopedagogika .(Knihovna Fr.Bartoše i knihovna Malenovice) - Návštěvy Muzea 

Jihovýchodní Moravy – muzeopedagogika. Návštěvy divadel –

(Malá scéna Zlín, divadlo Zlín). Exkurze a výlety vážící se tematicky k třídním programu. Návštěvy 

dopravního hřiště v Malenovicích, těsná spolupráce se základními školami na několika úrovních. 
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Návštěvy kina, koncerty, kulturní akce pro děti přímo v prostorách mateřské školy. Exkurze -například 

v pekárně, v kovářství, u kadeřnice či v opravě oděvů. Odborné návštěvy s výkladem a exkurze u 

záchranářů, městské policie či hasičů.

 Nabízíme zprostředkovaně skupinovou výuku a seznamování s anglickým jazykem, a základy hry na 

zobcovou flétnu

Dílčí cíle naplňující každodenní činnosti:

1. dodržování stanovených pravidel chování a bezpečnosti

2. hodnocení vlastního chování

3. kulturní stolování

4. samostatné provádění osobní hygieny a dalších sebe obslužných činností

5. dodržování základních společenských norem komunikace a chování.

Hlavní cíl mateřské školy

S využitím hry, pohádek, lidových zvyků, tradic a přísloví chceme připravit děti na realitu života, zvýšit 

jejich intelektuální, emoční i pohybový potenciál a úzkou spoluprací s rodinou a školou vytvořit 

pohodové prostředí pro jejich individuální rozvoj.

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA KONCEPCE

Komunikace s rodinou

Spolupráce se ZŠ

Sportovní zaměření a zdravý životní styl

Kvalifikace a odbornost personálu

Dlouhodobé cíle

 Vytvořit kamarádské a pohádkové prostředí pro děti předškolního věku

Kde v kolektivu vrstevníků a za dohledu kvalifikovaných pedagogů budou splněny podmínky pro 

uspokojování potřeb a zájmů dětí zpravidla od tří do šesti let. Na úpravě a zdokonalování prostředí 

bude spolupracovat celý tým MŠ.

 Nenásilnou formou seznámit děti s reálným životem
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V současné době se klade důraz na volnější výchovu dětí, u které jsou stanoveny volnější hranice a 

kde má dítě větší odpovědnost. Dítě má větší možnost volby a učitelka zde slouží jako poradce a 

pomocník. Dítě má mít možnost seznámit se s reálným životem nejen s obrázků a vysvětlováním, ale 

hlavně praktickou činností a v nesoutěživém prostředí, ve kterém může každý v něčem vyniknout.

 Všímat si, naslouchat, komunikovat, prosadit se, rozhodnout

V současné rodině je dítě středem pozornosti. Má méně povinností a minimální omezení s minimální 

námahou. V mateřské škole si zvyká na určitý režim, učí se naslouchat druhým, komunikovat, prosadit 

se, rozhodnout, nést odpovědnost za svá rozhodnutí, všímat si a rozumět věcem i mimo své blízké 

okolí.

Našim cílem je naučit děti správnému chování ve skupině vrstevníků i ve společnosti, vážit si hodnot i 

přírodních krás. Vedeme je k samostatnosti a zodpovědnosti samy za sebe a chtěli bychom, aby se tak 

automaticky, autenticky chovaly i bez přítomnosti dospělého.

 Zdravá výživa a zvýšení tělesné aktivity

Zdravý styl života je nutností pro budoucí generaci. Posílení tělesné zdatnosti a obratnosti. Otužování, 

zdravá strava, pití, život bez nadváhy s dostatkem pohybu a se správným držení těla, duševní pohoda, 

prevence kouření a drog, patologických jevů, předcházení úrazům a bezpečnější prostředí - to vše jsou 

hlavní zásady, které bychom chtěli dětem již od útlého věku vštěpovat.

 Spolupráce s rodinou a základní školou

Vstup do mateřské školy i přechod do školy základní jsou pro dítě velkou a náročnou změnou. 

Můžeme mu pomoci tím, že se budeme vzájemně informovat, spolupracovat a jednotně ho 

připravovat na životní změny. Seznámíme děti s prostředím základní školy (organizujeme pro rodiče 

schůzky s řediteli základních škol v Malenovicích před zápisem dětí k povinné školní docházce a před 

zápisem do mateřské školy. Umožníme dětem a rodičům návštěvu a prohlídku prostor naší mateřské 

školy.)

 Obohacovat citový život dítěte

V této přetechnizované a mnohdy médii ovládané době jsou děti velice zranitelné a citlivé. Potřebují 

se radovat z obyčejných dětských zážitků a zjistit, že zábava není jen hrát na počítači a dívat se na 

televizi. Chtěli bychom, aby děti nebyly jen konzumenty zábavy, ale aby samy byly její součástí, 

objevovaly, tvořily a především obohacovaly svůj život 
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6.3 Uspořádání témat ŠVP

Způsob realizace vzdělávacího obsahu

Ze školního vzdělávacího programu vychází třídní vzdělávací program, který učitelky společně 

zpracovávají pro svou třídu a tak, aby požadavky i pravidla platící pro celou školu aplikovaly 

v konkrétních podmínkách třídy.

Školní vzdělávací program „Všichni jsme kamarádi“ a jeho vzdělávací obsah je vytvořen tak, aby byl 

východiskem vzdělávací nabídky v šesti po sobě plynoucích obdobích školního roku pro všechny 

ročníky předškolního vzdělávání. Obsahuje učivo v podobě šesti celoročních integrovaných bloků. 

Každé období je formálně rozpracováno na možnou oblast poznání. Jsou zde zakotveny také klíčové 

kompetence z RVP PV  a dílčí cíle z RVP PV. Klíčové kompetence jsou elementárním (základním) 

východiskem pro další vývoj dítěte. Tímto krokem je naznačen i způsob tvorby TVP od tématu, 

činností v období a očekávaných výsledků dle věkového složení třídy.

Klíčová témata školního vzdělávacího programu byla vytvořena za spolupráce celého pedagogického 

kolektivu školy, byla ověřena v dlouholeté praxi a jsou pro vytváření třídních vzdělávacích programů 

doporučena. Poskytují učitelkám dostatečně široký prostor pro vytváření podtémat, vlastních 

tematických částí, či začleňování vlastních třídních projektů.

Jednotlivé integrované bloky jsou zpracovány formálně na roční období a školní měsíce, ale v praxi 

nejsou pevně časově omezeny. Jejich časovou délku určuje zájem dětí, aktuální dění a aktuální 

situace, počasí… (například pohyblivé datum Velikonoc). Jsou dostatečně široké, aby poskytovaly 

hodně podnětů k činnostem. Vycházejí z přirozeného života kolem nás. Ve školním vzdělávacím 

programu mají vymezenou oblast poznání (okruh poznatků), časový plán a odkazy na klíčové 

kompetence. Klíčové kompetence (RVP PV str. 12 – 14) představují cílové stavy a k jejich naplňování 

směřujeme veškeré vzdělávání v mateřské škole.

Vzdělávací cíle jsou doplněny sledovanými cíli minimálního preventivního programu školy a námi 

stanovenými cíli pro podporování environmentální oblasti. Tyto doplňující údaje jsou pro učitelky 

doporučující, mají obecný a pomocný charakter. Učitelky ve třídách mohou oblast poznání, časový 

plán či vzdělávací cíle jednotlivých klíčových témat upravit pro potřeby svého třídního programu, dle 

svého uvážení a podle potřeb dětí doplňovat či vybírat jen některé, či je zcela nahradit jinými. Také je 

možné jejich odlišné časové rozvržení v průběhu školního roku.

Každé klíčové období obsahuje závazný hlavní cíl - (charakteristiku či popis bloku). Dále ke každému 

období je nově vypracovaná doporučující příloha, která vychází z RVP PV i obsahuje konkretizované 
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očekávané výstupy RVP PV. Jedná se o doporučující nabídku pro tvoření TVP tak, aby vzdělávací obsah 

tvořil kompletní, vnitřně propojený celek, jehož členění do oblastí je třeba vnímat pouze jako 

pomocné učivo, které je vyjádřeno v podobě cílů, výstupů, činností nebo příležitostí. Nezapomínáme 

na zapojení rodičů do dění školy a zaběhlých rituálů školy. Zamýšlíme  se také nad riziky, které by 

ohrozily úspěch vzdělávacích záměrů učitelky.

Třídní vzdělávací programy již podrobněji rozpracovávají klíčová témata do podtémat. Podtémata 

obsahují návrhy okruhů námětů pro denní nabídku vzdělávacích činností dětí. Podněty vychází ze 

života a dění kolem nás. Tyto podněty učitelky na třídách dále realizují a konkretizují stanovením 

dílčích cílů vzdělávacích oblastí a obsahem do třídních programů.

Dílčí vzdělávací cíle (co učitelka u dítěte podporuje) vychází z pěti oblastí předškolního vzdělávání - 

Dítě a jeho tělo - Dítě a jeho psychika - Dítě a ten druhý - Dítě a společnost - Dítě a svět. Tyto oblasti 

jsou propojeny, vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně jeden nedělitelný celek. Většinou dochází 

k naplňování několika záměrů najednou. Vzdělávací cíle z jednotlivých oblastí se prolínají, prostupují, 

vzájemně se podmiňují a doplňují, navazují na sebe. Na některých místech se i částečně překrývají. 

V rámci různých oblastí se tak, i když v jiných souvislostech, opakují. Při stanovování dílčích 

vzdělávacích cílů vycházíme z klíčových témat našeho školního vzdělávacího programu a z vlastních 

zkušeností, aby jejich posloupnost a návaznost odpovídala přirozenému průběhu školního roku, 

věkovým a vývojovým zákonitostem dětí, navštěvujících naši školu.

Součástí třídního vzdělávacího plánu jsou i lidové zvyky, tradice, písně, pohádky i přísloví, které jsou 

charakteristické pro jednotlivá roční období. Uvědomujeme si, že se zde skrývají nejrůznější velmi 

cenná a do života přínosná ponaučení, rady i situace. Máme tak možnost přirozenou a zábavnou 

formou děti dovést k chápání okolního světa, motivovat je k aktivnímu poznávání a v rozsahu 

dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví. Obsahem třídních vzdělávacích 

programů je i způsob oslav narozenin dětí ve třídě, oslavy Vánoc a Velikonoc, oslavy Svátku matek, 

výlety tříd i jiné aktivity ve spolupráci s jinými organizacemi, tzv. situační plánování. Každá třída má 

zavedený a v šatně dětí zveřejněný Kalendář zážitků, do kterého zaznamenávají učitelky největší 

zážitek dne. Nabízíme tímto rodičům možnost hovořit s dětmi o zážitcích a prožitcích  ve třídě 

v jednotlivé dny.

Při vytváření třídních vzdělávacích programů budou učitelky na třídách těsně spolupracovat a 

podrobněji rozpracovávat klíčová témata do podoby tematických částí, podtémat či projektů formou:

a. konkrétního vymezení sledovaných cílů ve formě výstupů vzdělávání (co by dítě na konci 

vzdělávání mělo umět, čeho chce učitelka dosáhnout),

b. konkrétního vymezení učiva a
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c. konkrétní nabídky aktivit a činností.

Vyhodnocování výsledků vzdělávání

Obsah a náplň těchto konkrétně vymezených údajů se bude odvíjet od zájmu, schopností, možností a 

potřeb dětí ve třídě, případně konkrétních dětí. Proto jej učitelky budou plánovat maximálně 

v rozmezí podtématu či tematické části. Třídní vzdělávací program je plán na období jednoho školního 

roku pro určitou věkovou skupinu dětí v jednotlivých třídách.

1.1  Výchovně vzdělávací práce v oblasti předčtenářské gramotnosti

Součástí rozvoje předčtenářských dovedností jsou preventivní jazyková cvičení, mluvní cvičení, 

pohádky, individuální rozhovory, divadla, čtení knih aj. realizované v průběhu celého školního roku.

 

Tabulka vzdělávacího obsahu v návaznosti na výchovně vzdělávací práci – lidové zvyky a tradice, 

píseň, pohádky i přísloví.

Stanovené konkrétní záměry, očekávané výstupy a konkrétní činnosti jsou dále zpracovány 

v projektech mateřské školy. Tyto projekty vychází z třídních vzdělávacích programů, navržench 

třídními učitelkami. Protože jsou doporučenou přílohou TVP, není tedy povinností pedagoga je vždy 

ve třídě realizovat. Mohou být aktuálně přehazovány, doplňovány dalšími tématy, která přináší život a 

dění kolem nás.

Podzimní období –„Kouzelné barvy podzimu“

I. třída II. třída III. třída IV. třída

Lidová pohádka Budka
O kohoutkovi a 
slepičce

O řepě O Palečkovi O Smolíčkovi

Lidová píseň Skákal pes
Kolo,kolo mlýnské

Sil Petr proso Měla babka čtyři 
jablka,

Trnka – taneček,

Lidová přísloví Bez práce nejsou 
koláče
Čistota- půl zdraví

Spěchej pomalu Ranní ptáče, dál 
doskáče

Ve dvou se to lépe 
táhne V nouzi 
poznáš přítele, Více 
hlav – více rozumu

Lidové pranostiky Přijde Václav, 
kamna připrav
 Svatý Martin 
přijede na bílém 
koni

Sv. František zahání 
lidi do chýšek

Přijde Václav – 
kamna připrav

Teplé září – dobře 
se ovoci i vínu daří, 
Ozve-li se v září 
hrom, bude v zimě 
zavát každý strom
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Zimní období   „Zimní radovánky“

I. třída II. třída III. třída IV. třída

Lidová pohádka O poslušných 
kůzlátkách

Jak včelička 
zachránila králíčka

Otesánek O Popelce, O zlaté 
rybce, O dvanácti 
měsíčkách, O 
Sněhurce

Lidová píseň Pec nám spadla Pásli ovce Valaši, 
Běžel tudy zajíček

Pásli ovce Valaši, Já bych rád 
k Betlému, Já malý 
přicházím 
koledovat
Komáři se ženili

Lidová přísloví Veselá mysl – půl 
zdraví

Není všechno zlato, 
co se třpytí, 
Důvěřuj, ale 
prověřuj

Práce šlechtí 
člověka

Ševče, drž se svého 
kopyta, Šaty dělaj 
člověka, Není 
všechno zlato, co se 
třpytí

Lidové pranostiky Sv. Agáta bývá na 
sníh bohatá

Sv. Viktorie obrázky 
na okna ryje, Sv. 
Martin přijíždí na 
bílém koni

O sv. Mikuláši často 
snížek práší, Na 
Nový rok – o slepičí 
krok, Na Hromnice 
o hodinu více

Sv. Lucie noci upije 
a dne nepřidá,
Na Nový rok – o 
slepičí krok, Na 
Hromnice o hodinu 
více

Jarní období    „ A sluníčko zase hřeje“

I. třída II. třída III. třída IV. třída

Lidová pohádka O Bradáčkovi Devět Perníková 
chaloupka

O Zlatovlásce

Lidová píseň Žába skáče po blátě Maličká su Travička zelená, 
V zahrádce na 
hrušce

Kdes kukačko, kdes 
kukala

Lidová přísloví Ve zdravém těle 
zdravý duch

Ranní ptáče, dál 
doskáče

Ve dvou se to lépe 
táhne

Práce kvapná – 
málo platná, 
Dvakrát měř – 
jednou řež.

Lidové pranostiky Na sv. Bedřicha 
slunko teplem 
zadýchá

Na sv. Řehoře čáp 
letí od moře
Na sv. Jiří vylézají 
z děr hadi a štíři

Na sv. Jiří vylézají 
z děr hadi a štíři, 
Březen za kamna 
vlezem

Na sv.Řehoře čáp 
letí od moře, žába 
hubu otevře, ledy 
plují do moře, líný 
sedlák , který neoře

Letní období    „Co už všechno umím, co se ještě naučím“
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I. třída II. třída III. třída IV. třída

Lidová pohádka Červená Karkulka
O domečku na 
kopečku

O koťátku, které 
zapomnělo 
mňoukat

Červená Karkulka
O pejskovi a kočičce

O Šípkové Růžence

Lidová píseň Travička zelená Běžela ovečka Hřej sluníčko, 
Vrabec a sýkorky, 
Černé oči

Holka modrooká, 
Andulka konopí 
močila,

Lidová přísloví Ve dvou se to lépe 
táhne

Práce kvapná, málo 
platná

Jak si kdo ustele, 
tak si lehne, (Jak 
k dílu, tak k jídlu)

Kam nechodí 
slunce, - tam chodí 
lékař, Čistota – půl 
zdraví, Odvážnému 
štěstí přeje

Lidové pranostiky Na sv. Jana otvírá 
se létu brána

O Sv. Kamilu slunce 
má největší sílu

Na sv. Jana otvírá 
se létu brána

Sv. Anna chladno z 
rána

Třída V. Pastelky          od 1. 9. 2009

Lidová pohádka Lidová píseň Lidové přísloví Lidové pranostiky

Adaptační období O zvířecí chaloupce Halí, belí Hlad je nejlepší 
kuchař

Svatá Ludmila 
deštěm odmyla

Podzimní období Proč maminka 
nechce Adámka

Prší, prší Spěchej pomalu Po sv. Tereze, mráz 
po střechách leze

Zimní období Jak myška pomohla 
lvovi

Jedna dvě, Honza 
jde

Není na světě 
bylina, aby na něco 
nebyla

Na Sv. Dorotu 
odmeť sníh od 
plotu

Jarní období Hrnečku vař Pásla ovečky Žádný učený z nebe 
nespadl

Na Sv. Jiří, rodí se 
jaro

Letní období Koblížek na vandru Šel zahradník do 
zahrady

Všude dobře-doma 
nejlíp

Svatý Vít, dává 
trávě pít

Třída VI. Hvězdičky       od 1.9.2010

Podzimní období Zimní období Jarní období Letní období

Lidová pohádka Kuřátko a obilí Zajíček na 
klouzačce

O Ošklivém káčátku Cvrček a mravenci

Lidová píseň Hop, Hej! Cibulři Zajíc běží k háji Já husárek malý Pod našima okny

Lidová přísloví Důvěřuj, ale prověřuj Podej čertu prst a 
hned chce celou 
ruku

Dočkej času jako 
husa klasu

Moudřejší ustoupí

Lidové pranostiky „Svatého Matouše 
každé jablko ukouše“

„Svatý Martin 
přijíždí na bílém 
koni“

„O svaté Albíně je 
už u nás po zimě“

„Svatý Prokop sije 
houby“

Lidová pohádka:        „O kůzlátkách“
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„O Smolíčkovi“

Kamarádi a lidové pohádky - Dále zpracováno v projektu mateřské školy.

Pedagogické principy, kterými se budou učitelky MŠ řídit:

a. princip úcty ke každému člověku,

b. princip ohledu na věkové a individuální zvláštnosti,

c. princip opory o kladné rysy dítěte,

d. princip aktivity dětí,

e. princip demokratického vztahu mezi učitelkou a dítětem,

f. princip všestranného rozvoje osobnosti učitele,

g. princip názornosti,

h. princip cílevědomosti

i. princip vědeckosti.

Pedagogický (didaktický) styl práce učitelky, v němž se uplatňuje způsob, kterým se dítě učí a naučí 

samo spontánně, přes prožitek a zkušenost             
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6.4 Integrované bloky
6.4.1 1.Adaptační období: "PŘIJDOU NOVÍ KAMARÁDI"

Název integrovaného bloku 1.Adaptační období: "PŘIJDOU NOVÍ KAMARÁDI" 

Vzdělávací oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a společnost, Dítě a svět, Dítě a ten druhý, 
Dítě a jeho psychika 

Charakteristika integrovaného bloku TERMÍN: září.+ začátek října, u nejmladších dětí průběžně celý rok
HLAVNÍ CÍL:Postupná adaptace na mateřskou školu a kolektiv dětí. 
Stanovení pravidel soužití, seznámení se s věcným organizačním a 
sociálním prostředím školy. Rozvoj schopnosti žít ve společenství 
ostatních lidí, přináležet k tomuto prostředí (ke třídě, k rodině, k 
ostatním dětem –lidem, k místu bydliště) a přijmout základní 
hodnoty v tomto společenství.. 
kompetence k učení: 
KK 1.1   - dítě soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si 

souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých 
pojmů, znaků a  symbolů – KLÍČOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ

kompetence k řešení problémů: 
KK 2.1   - všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; 

přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je 
pro něj pozitivní  odezva na  aktivní zájem - KLÍČOVÁ 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

KK 2.8   - nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen 
za úspěch, ale také za snahu - KLÍČOVÁ KOMPETENCE 
K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí 

sociální a personální kompetence: 
KK 4.1   - samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit 

svůj názor a  vyjádřit jej – KLÍČOVÁ KOMPETENCE SOCIÁLNÍ 
A PERSONÁLNÍ

KK 4.6   - spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá 
vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje  dohodnutá a 
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pochopená pravidla a přizpůsobí se jim - KLÍČOVÁ 
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

činnostní a občanské kompetence: 
KK5.6    - zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené 

aktuálnímu dění - KLÍČOVÁ KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A 
OBČANSKÁ

KK 5.9   - spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, 
rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat - 
KLÍČOVÁ KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÁ

Způsob hodnocení dětí Učitelky ve třídách sledují a 
hodnotí výsledky 
vzdělávání u jednotlivých 
dětí ve své třídě. 
Používají metody dle 
svého uvážení např. 
metodu rozhovoru 
s dítětem, pozorování 
dětí, metodu hodnocení 
dětských výtvorů, 
metodu hodnocení 
projevů chování dítěte 
v průběhu jeho pobytu ve 
škole.

Zjištěné skutečnosti 
zaznamenávají formou 
písemných záznamů či 
poznámek v sešitech pro 
hodnocení dětí (frekvence 
záznamů závisí na 
osobnosti každého 
dítěte) či jinou písemnou 
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formou podle svého 
uvážení (např. sešit 
rozvoje dítěte).

Výstupy -  Plán pedagogické 
diagnostiky dětí, který 
vyplývá z TVP

V neveřejné příloze ŠVP 
"Evaluace ŠVP" jsou 
vypsána kritería 
hodnocení výchovné 
činnosti v těchto 
tiskopisech:

Hodnotící list pro učitelku MŠ
Kriteria hodnocení pedagogů a 

jejich vzdělávací činnosti
Formulář pro sebehodnocení 

vzdělávací práce učitelky
Co se dítě v MŠ zpravidla naučí
Podklad pro hodnocení období 

(rozbor hry)
Osnova hodnocení třídního 

programu (roční 
hodnocení)

Poznámky k integrovanému bloku 
v rámci vzdělávacího obsahu 

KLÍČOVÁ TÉMATA:                   
Jak jsme hledali a našli kamarády
Kamarádi se mají rádi
Usměvaví kamarádi
Kamarádi si vždy vědí rady
OBLAST POZNÁNÍ                     
Prostředí mé třídy, moje značka, a skříňka.
Prostředí školy a školní zahrady, místo bydliště.
Pravidla soužití a her v naší třídě.



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM – Všichni jsme kamarádi

47

Název integrovaného bloku 1.Adaptační období: "PŘIJDOU NOVÍ KAMARÁDI" 

Zážitky z prázdnin, znám zaměstnance školy
Znám své jméno a jména kamarádů.
Vím, kdo se o nás stará.
Poznávám město a místo kde žiji.

 Prostředí třídy, mateřské školy, školní zahrada a její 
okolí, seznámení s pravidly hracích koutů, vytvoření 
pravidel společného soužití (sebeobsluha, zdravé životní 
návyky, pohybové činnosti a sport.)

 Posilování vztahů k místu, kam patřím, odkud přicházím (k 
rodině) a k místu novému, tj. mateřské škole (plynulý 
adaptační režim pro nové děti a děti po prázdninách), 
posilování vztahu k vlastnímu já, podpora sebedůvěry, sebe 
přijetí, rozvoj komunikaci a prosociálního chování, 
posilování sebekontroly, sebeovládání, tolerance, rozvoj 
tvořivého myšlení a činnosti, podpora spolupráce ve 
skupině.

 Lidská identita – ego (já  - osobnost, právo být sám sebou, 
jak se cítím). Kamarádi, kolektiv dětí, rodina (funkce, 
členové, vztahy).

 Věci kolem nás(hračky, pomůcky, předměty denní 
potřeby.) Co nás obklopuje.

 Rozvoj povědomí o místě bydliště. Poznávání okolí školy a 
města, ve kterém žiji. U nejstarších dětí - historie a 
současnost našeho města, významná místa, budovy – 
orientace.

 Příroda se mění  – změny na zahradě, poli, plody, 
přírodniny, stěhovaví ptáci ….

 Cítit se jistě a bezpečně i mimo areál školy – stanovení 
pravidel při pobytu venku, při opuštění budovy školy. 
Chůze v zástupu, ve dvojicích, přecházení vozovky, 
cestování dopravními prostředky.

 Předměty kolem nás, potoky, řeka, zahrady, zahrádky, 
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zvířata, dopravní prostředky…
RÁMCOVÉ OBECNÉ CÍLE:
RC 1.1   - podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní 

spokojenost a pohodu - ROZVOJ DÍTĚTE A JEHO 
SCHOPNOSTI UČENÍ

RC 2.3   - rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, 
spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích - OSVOJENÍ SI 
ZÁKLADŮ HODNOT, NA NICHŽ JE ZALOŽENA NAŠE 
SPOLEČNOST

RC 3.3   - vést dítě k zájmu podílet se na společném životě a 
činnostech ve škole i v rodině (učit je spolupracovat, 
spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé) - ZÍSKÁNÍ 
OSOBNÍ SAMOSTATNOSTI A SCHOPNOSTI PROJEVOVAT SE 
JAKO SAMOSTATNÁ OSOBNOST PŮSOBÍCÍ NA SVÉ OKOLÍ

DÍLČÍ CÍLE Z RVP PV:
C 1.1      uvědomění si vlastního těla – DÍTĚ A JEHO TĚLO
C 2.1.1   rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností 

receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i 
produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního 
projevu, vyjadřování) – DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - JAZYK A 
ŘEČ

C 2.3.2   získání relativní citové samostatnosti - SEBEPOJETÍ, CITY, 
VŮLE
C 2.3.3   rozvoj schopnosti sebeovládání - SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE
C 2.3.7   získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat 
vlastní situaci - SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE
C 3.1      seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému – 
DÍTĚ A TEN DRUHÝ
C 3.4      vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, 

tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.) - DÍTĚ A TEN 
DRUHÝ

C 4.1      poznávání pravidel společenského soužití a jejich 
spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního 
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prostředí, porozumění základním projevům neverbální 
komunikace obvyklým v tomto prostředí – DÍTĚ A 
SPOLEČNOST

C 4.4      vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách - 
DÍTĚ A SPOLEČNOST
C 5.1      seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a 
vytváření pozitivního vztahu k němu – DÍTĚ A SVĚT
ZAPOJENÍ RODIČŮ:

Úvodní a informační schůzky s rodiči.
Spolupráce při adaptaci dětí a zavedení aktuální školní i třídní 
dokumentace o dětech.

PŘÍLEŽITOSTI:
Výlet za kamarády do okolí MŠ (dle věku a schopnosti dětí)
Den bez aut (září)
Exkurze: Střední zdravotní škola Zlín, lékárna Malenovice, zubař 
Malenovice(nejstarší děti)
Tematické přednášky, divadla, a exkurze vztahující se k TVP -
Knihovna Fr.Bartoše, Muzeum Zlín
Školní kulturní akce: zájezdní divadlo v MŠ
Nejstarší děti – Tvořivé dílny v ZŠ a ZUŠ

Příležitosti nabízí škola. Vycházejí ze ŠVP (Školního vzdělávacího 
programu) i TVP (Třídního vzdělávacího programu) Jsou realizovány 
podle věkového složení dětí.
RIZIKA (na co si dáme pozor, čemu předcházet)

málo příležitosti k pracovním úkonům a komunikaci
neznalost zdravotního stavu dítěte a zdravotních problémů 
(začátek školního roku)
nedostatečné připravené prostředí, vybavení, nevhodná 
organizace
nedostatečný respekt k individuálním potřebám dětí (k potřebě 
pohybu, spánku, odpočinku, látkové výměny, soukromí, 
osobního tempa …)
nedostatek času a prostředků pro spontánní hru, k jejímu 
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rozvinutí a dokončení.
nedostatek možností projevovat city, sdělovat dojmy, prožitky, 
hovořit o nich.
nedostatečná pozornost věnovaná tomu, jak dítě řeší své 
konflikty a spory s kamarády
málo příležitostí k samostatnosti při plnění jednoduchých úkolů
nevhodný vzor dospělé osoby

Vzdělávací cíle programu prevence rizikových (patologických) jevů
postarat se o sebe a o druhé podle svých sil,
podporovat zkušenosti, které poskytují potěšení a touhu 
účastnit se pohybových
   aktivit,
znát a dodržovat dohodnutá pravidla společného soužití ve 
skupině,
osvojovat si pravidla zdvořilého chování, spolupracovat ve 
skupině i se skupinou,
hodnotit své chování i chování druhých,
kontrolovat extrémní projevy svých emocí a nálad,
projevovat porozumění a cit pro potřeby a zájmy druhého, 
chovat se vstřícně,
podporovat zkušenosti, které poskytují potěšení a touhu 
účastnit se pohybových
   aktivit,
vnímat odlišnost jako přirozený stav, neubližovat si, 
neposmívat se
akceptovat kompetentní autoritu.
Preventivní ochranné kompetence:
PK 6             schopnost přizpůsobení se životu v sociální 

komunitě, vnímavý a otevřený vztah k okolnímu 
světu, schopnost přiměřeně kriticky myslet a 
rozhodovat se

PK 17           znát pravidla společného soužití ve skupině
PK 20           akceptovat kompetentní autoritu
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PK 25           chování přizpůsobovat sociálnímu prostředí, 
uvědomovat si sociální role
Vzdělávací cíle v oblasti environmentální

pociťovat sounáležitost mezi živou i neživou přírodou, lidmi
seznamovat se s podnebím našeho území- založit kalendář 
počasí – (pranostiky).
poznávat přírodu ve městě – na sídlišti, její specifika (parky, 
zahrady, potoky a řeku).
vnímat, že lidé tedy i děti jsou součástí přírody, také potřebují 
výživu a vzduch

Doporučená konkretizovaná příloha k Adaptačnímu období:
Konkretizované očekávané výstupy –dále KOVY
1. 4            Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru  

FYZICKÝ ROZVOJ A POHYBOVÁ KOORDINACE
- přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či 
pokynů
- házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí
- pohybovat se bezpečně ve skupině dětí

1. 8            Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně 
hygienické a zdravotně preventivní návyky SEBEOBSLUHA
- pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné 
běžné denní úkony (např. používat toaletní  papír a 
splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, umět používat 
kapesník)
- samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout 
knoflíky, zipy, zavázat tkaničky
- samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, popř. 
polévku, používat ubrousek

2.1.2          Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno JAZYK A ŘEČ 
(výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění,

                   vyjadřování, dorozumívání)
                  - znát většinu slov a výrazů běžně používaných 

v prostředí dítěte (např. sdělit svoje jméno a
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příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, 
učitelek, rozumět většině pojmenování, které se týkají 
dítěti známých předmětů, popř. znát i některé, které se 
týkají vzdálenějšího světa)

2.2.14        Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně  
POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI (řešení problémů, učení)
- slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché 
„nápady“, experimentovat, některé problémy řešit cestou 
pokus – omyl

                  - samostatně se rozhodnout v některých činnostech
- jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s 
kamarády, při složitějších se poradit, postupovat podle 
pokynů a instrukcí

2.3.1          Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být 
aktivní i bez jejich opory  SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE 
(sebevědomí a sebeuplatnění)
- přijímat pobyt v mateřské škole popř. i na ozdravně 
rekreačním pobytu jako běžnou součást života (vědět, že 
rodiče chodí do zaměstnání, dítě do MŠ)
- zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat 
s dětmi i se známými dospělými, odmítnout

                  neznámé dospělé
                  - nebát se požádat o pomoc, radu
2.3.4          Podílet se na organizaci hry a činnosti  SEBEPOJETÍ, CITY, 

VŮLE (sebevědomí a sebeuplatnění)
- umět kooperovat, dohodnout se s ostatními
- přijmout roli ve hře (např. jako organizátor, jako 
pozorovatel, jako spoluhráč)

2.3.5          Ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, se 
snažit ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování  
SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE (sebeovládání a přizpůsobivost)
- reagovat přiměřeně dané situaci (odmítat agresi, přijímat 
vzor společenského chování, umět se podřídit)



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM – Všichni jsme kamarádi

53

Název integrovaného bloku 1.Adaptační období: "PŘIJDOU NOVÍ KAMARÁDI" 

- umět se přizpůsobit změnám
- přizpůsobit se společenství, projevovat zájem o spoluprácI

2.3.7          Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a 
vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní 
pokroky(sebehodnocení)  SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE 
(sebeovládání a přizpůsobivost) 

                  - hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální 
situaci a možnostem

2.3.9          Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky  
SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE (vůle, vytrvalost, city a jejich

                  projevy)
                  - přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se 

zklidnit, ovládnout se, potlačit projev agrese
- přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady 
projevovat pozitivní i negativní emoce (soucit,  radost, 
náklonnost, spokojenost, ale také strach, smutek)

3.1             Navazovat kontakty s dospělým
- navazovat kontakty s dospělým (např. s novým učitelem)
- spolupracovat s dospělým
- respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným 
způsobem (s ohledem na situaci a podmínky)
- obracet se na dospělého o pomoc, radu atd.
- rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání

3.2             Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým 
dítětem  KOMUNIKACE S DĚTMI, SPOLUPRÁCE PŘI 
ČINNOSTECH
- aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších 
problémů (vyprávět, povídat, poslouchat, naslouchat 
druhému)
- chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, 
vyjednávat
- vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat 
a měnit herní role, hru rozvíjet a obohacovat
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3.3             Spolupracovat s ostatními  KOMUNIKACE S DĚTMI, 
SPOLUPRÁCE PŘI ČINNOSTECH

                  - spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího 
zaměření, být ostatním partnerem
- vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se 
na společném řešení /4.7.
- využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla, 
apod.)

4.1             Uplatňovat návyky v základních formách společenského 
chování ve styku s dospělými i s dětmi  SPOLEČENSKÁ 
PRAVIDLA A NÁVYKY
- umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, 
požádat, poděkovat, rozloučit se, vyslechnout sdělení, 
střídat se v komunikaci,
- pochopit funkci rodiny a jejich členů

4.2             Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech 
chování a společenských normách, co je v souladu s nimi a 
co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle 
této představy chovatSPOLEČENSKÁ PRAVIDLA A NÁVYKY
- dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla 
vzájemného soužití v mateřské škole a na veřejnosti
- chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her 
a jiných činností, hrát spravedlivě,nepodvádět, umět i 
prohrávat
- zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, 
s knížkami,věcmi denní potřeby

4.6             Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat 
požadavky plynoucí z prostředí školyZAŘAZENÍ DO TŘÍDY  
(DO SKUPINY)

                  - vnímat odlišnosti mezi dětmi a podle toho 
přizpůsobovat i své přístupy
- být schopné přistoupit na jiný názor porozumět potřebám 
druhých, přijmout společné návrhy, podřídit se rozhodnutí 
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Název integrovaného bloku 1.Adaptační období: "PŘIJDOU NOVÍ KAMARÁDI" 

skupiny a přizpůsobit se společnému programu
5.1             Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě 

tohoto prostředí  POZNATKY, SOCIÁLNÍ INFORMOVANOST
- orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém 
okolí (vědět, co se kde v blízkosti mateřské školy nachází, 
např. obchody, zastávka, hřiště, škola, pošta, policie, lékař, 
knihovna, hasiči, sportoviště)
- zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické 
situace, které se v mateřské škole opakují
- rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, 
s nimiž se běžně setkává (rozumět tomu, co se ve známém 
prostředí děje) 

  

1.Adaptační období: "PŘIJDOU NOVÍ 
KAMARÁDI" 

1. - 3. ročník předškolního 
vzdělávání 

Výchovné a vzdělávací strategie  kompetence k učení 
 kompetence k řešení problémů 
 komunikativní kompetence 
 sociální a personální kompetence 
 činnostní a občanské kompetence 

Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy IB 
hry, které vedou k osvojení např.znám své jméno – příjmení- kde 
bydlím,(pavučinka představení kdo jsem) 
odkud přicházím, představení sebe a své rodiny (možnost přinést 
fotografie rodiny) 

V 3.3 přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, 
navazovat a udržovat dětská přátelství - DÍTĚ A TEN DRUHÝ 

společné zážitky z prázdnin (vyprávění, výtvarný projev, tvoření moře z 
mušliček, apod. 

V 4.2 pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní 
skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat - DÍTĚ A SPOLEČNOST 
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1.Adaptační období: "PŘIJDOU NOVÍ 
KAMARÁDI" 

1. - 3. ročník předškolního 
vzdělávání 

V 2.1.4 vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí 
myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) - DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - 
JAZYK A ŘEČ 

Já jsem tu – jak se jmenuji, znám svoji adresu bydliště, vím kolik mi je 
let (spolupráce s rodiči)- co rád 

V 4.2 pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní 
skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat - DÍTĚ A SPOLEČNOST 

co rád dělám, co umím, co nerad dělám, co bych rád dělal ve školce 
(samostatný výběr hracích koutků a seznámení s činnostmi a věcmi v 
HK a pravidly a bezpečností v HK 

V 4.8 utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a 
společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve 
vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat 
(doma, v mateřské škole i na veřejnosti) - DÍTĚ A SPOLEČNOST 

znám jména svých kamarádů (např.pohybové hry) V 4.6 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 - DÍTĚ A SPOLEČNOST 
V 2.1.10 sledovat a vyprávět příběh, pohádku - DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - 
JAZYK A ŘEČ 

co by bylo, kdyby (dramatizace příběhů poukazující na možná 
nebezpečí) 

V 4.12 zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi 
denní potřeby, s knížkami, s penězi apod. - DÍTĚ A SPOLEČNOST 

tvoření pravidel umožňujících soužití skupiny a vytvářející bezpečné a 
přátelské prostředí v mateřské škole (hlavní podíl mají děti), Exkurze 
po budově 

V 4.6 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 - DÍTĚ A SPOLEČNOST 

výtvarné zpracování základních pravidel vzájemného soužití V 4.1 uplatňovat návyky v základních formách společenského chování 
ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit 
se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o 
pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.) - DÍTĚ A 
SPOLEČNOST 

osvojení si pravidel při běžných denních aktivitách a jejich důsledné V 5.4 osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou 
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1.Adaptační období: "PŘIJDOU NOVÍ 
KAMARÁDI" 

1. - 3. ročník předškolního 
vzdělávání 

vyhodnocování dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu 
pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi - DÍTĚ A SVĚT 

hry a činnosti zajištující radost V 2.3.1 odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i 
bez jejich opory - SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE 

aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské 
školy 

V 1.2 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou 
orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, 
házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, 
pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) - DÍTĚ A JEHO TĚLO 

běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování V 3.1 navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, 
překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat 
ho - DÍTĚ A TEN DRUHÝ 
V 1.2 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou 
orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, 
házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, 
pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) - DÍTĚ A JEHO TĚLO 
V 2.1.5 domluvit se slovy i gesty, improvizovat - DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 
- JAZYK A ŘEČ 

aktivity podporující sbližování dětí 

V 3.10 respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, 
pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod. - DÍTĚ A TEN 
DRUHÝ 

hry na téma přátelství V 3.1 navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, 
překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat 
ho - DÍTĚ A TEN DRUHÝ 

rytmické hry V 2.1.12 chápat slovní vtip a humor - DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - JAZYK A 
ŘEČ 

činnosti relaxační a odpočinkové zajišťující zdravou atmosféru a 
pohodu prostředí 

V 1.4 vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit 
jej podle pokynu - DÍTĚ A JEHO TĚLO 

praktické užívání hraček a dalších předmětů, se kterými se dítě běžně 
setkává 

V 1.9 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o 
hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat 
jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.) - DÍTĚ A JEHO 
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1.Adaptační období: "PŘIJDOU NOVÍ 
KAMARÁDI" 

1. - 3. ročník předškolního 
vzdělávání 

TĚLO 
V 5.4 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 - DÍTĚ A SVĚT 

výstava výtvarných dílek na téma „Prázdniny s naší rodinou“ V 2.1.4 vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí 
myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se) - DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - 
JAZYK A ŘEČ 

    

6.4.2 2.Podzimní období: "KOUZELNÉ BARVY PODZIMU"

Název integrovaného bloku 2.Podzimní období: "KOUZELNÉ BARVY PODZIMU" 
Vzdělávací oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a společnost, Dítě a svět, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika 
Charakteristika integrovaného bloku TERMÍN: říjen, listopad

HLAVNÍ CÍL: Lidské tělo. Praktické seznamování s vlastnostmi sněhu, ledu vlivem počasí. Poznání, 
doprava, příprava na ZŠ -diagnostika 
kompetence k učení: 

1. KK 1.4   - klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; 
chce porozumět  věcem, jevům a dějům,  které kolem sebe vidí; poznává, že se může 
mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo - KLÍČOVÁ KOMPETENCE 
K UČENÍ

kompetence k řešení problémů: 
KK 2.2   - řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na 

základě nápodoby či opakování),  náročnější s oporou a pomocí dospělého - KLÍČOVÁ 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí 

komunikativní kompetence:
KK 3.3   - domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci - 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM – Všichni jsme kamarádi

59

Název integrovaného bloku 2.Podzimní období: "KOUZELNÉ BARVY PODZIMU" 
KLÍČOVÁ KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 
sociální a personální kompetence: 
KK 4.3   - dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 
nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost - KLÍČOVÁ 
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
činnostní a občanské kompetence: 
KK 5.1   - svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
KK 5.2   - dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky – KLÍČOVÁ 

KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÁ
KK 5.4   - chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také 

odpovídá - KLÍČOVÁ KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÁ
Způsob hodnocení dětí Podle zpracovaných kritérií.
Poznámky k integrovanému bloku 
v rámci vzdělávacího obsahu 

KLÍČOVÁ TÉMATA:              
Kamarádovo a Podzimáčkovo čarování
Kamarádovo dovádění s Kaštánkou a Ovocňáčkem
Kamarád by se měl mít rád
Kamarádi mají toulavé boty
Kamarádi a podzimní tajemství
Kamarádi a lidové zvyky a tradice….
OBLAST POZNÁNÍ:               
Barevný podzim.
Podzim na zahradě.
Podzim na poli.
Podzim v lese.
Zemědělské stroje.
Podzimní počasí, vítr, déšť, voda –draci.
Lidské tělo, zdraví a výživa.
Lidová pohádka, lidové zvyky a tradice.

 Podzim v přírodě ( počasí, rostliny, stromy, plody, změny, přírody, znaky, barvy). 
 Volně žijící lesní a polní zvířata, ptáci
 Barvy, oblečení, geometrické tvary (experimenty s barvami)
 Vytvoření povědomí o lidském těle, zdravá výživa, osobní hygiena, čistota, zdravé životní 
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Název integrovaného bloku 2.Podzimní období: "KOUZELNÉ BARVY PODZIMU" 
návyky, zdokonalování sebeobsluhy- (činnosti vedoucí k upevňování hygienických návyků).

 Lidská identita, ego, lidské vztahy- rodina, skupina, kamarádi, povolání mých rodičů.
 Dorozumívání mezi lidmi(zvuky, gesta, mimika, řeč. Pravidla vzájemného styku 

(ohleduplnost, tolerance, spolupráce) , Sv. Martin – změny přírody
 Osvojení si elementárních poznatků o světě, výchova ke zdravému životnímu stylu (aktivní 

pobyt venku v přírodě, ovoce a zelenina je zdravější než sladkosti)
 Rozvoj jemné motoriky rukou, rozvoj hudebního cítění a komunikačních dovedností
 Uvědomění si své jedinečnosti a ochrany svého života i života druhých a ochrana života 

v každé jeho podobě.
 Zdraví a nemoc, bezpečí, nálady, emoce…
 Lidové zvyky a tradice v podzimním období 
 Manipulace s předměty, ovocem, zeleninou, přírodninami. 
 Smyslové hry, jednoduchý popis obrázků.
 Zpěvní i pohybové činnosti, 

RÁMCOVÉ OBECNÉ CÍLE:  
RC 1.4   - motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho chuť k učení, zájem poznávat 

nové a objevovat neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe - ROZVOJ DÍTĚTE A JEHO 
SCHOPNOSTI UČENÍ

RC 2.2   - v rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, 
tradic, jazyka a poznání - OSVOJENÍ SI ZÁKLADŮ HODNOT, NA NICHŽ JE ZALOŽENA NAŠE 
SPOLEČNOST

RC 3.3   - vést dítě k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit je 
spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé) - ZÍSKÁNÍ OSOBNÍ 
SAMOSTATNOSTI A SCHOPNOSTI PROJEVOVAT SE JAKO SAMOSTATNÁ OSOBNOST 
PŮSOBÍCÍ NA SVÉ OKOLÍ

KLÍČOVÉ KOMPETENCE z  RVP PV, k jejichž postupnému naplňování výchovný proces směřuje:
KK 1.4   - klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce 

porozumět  věcem, jevům a dějům,  které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému 
naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo - KLÍČOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ

KK 2.2   - řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na 
základě nápodoby či opakování),  náročnější s oporou a pomocí dospělého - KLÍČOVÁ 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

KK 3.3   - domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci - 
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Název integrovaného bloku 2.Podzimní období: "KOUZELNÉ BARVY PODZIMU" 
KLÍČOVÁ KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

KK 4.3   - dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 
nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost - KLÍČOVÁ 
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

KK 5.1   - svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
KK 5.2   - dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky – KLÍČOVÁ 

KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÁ
KK 5.4   - chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také 

odpovídá - KLÍČOVÁ KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÁ
DÍLČÍ CÍLE Z RVP PV: 
C 1.3      rozvoj a užívání všech smyslů - DÍTĚ A JEHO TĚLO
C 1.6      osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě - DÍTĚ A 
JEHO TĚLO 
C  2.1.2  rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu - 

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - JAZYK A ŘEČ
C 2.1.3   osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu 

o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, 
pohybové, dramatické) - DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - JAZYK A ŘEČ
FANTAZIE, MYŠLENKOVÉ OPERACE

C 3.5      rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních - DÍTĚ A TEN 
DRUHÝ 
C 4.3      rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj 

schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se 
přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny - DÍTĚ A SPOLEČNOST

C 4.7      vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a 
umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat - DÍTĚ 
A SPOLEČNOST

C 5.2      vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o 
jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách - DÍTĚ A SVĚT

ZAPOJENÍ RODIČŮ:
Vyřezávání
Tvoření z přírodnin- podzimní výzdoba MŠ
Podzimní zahradní slavnost
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PŘÍLEŽITOSTI:  

Pouštění draků, vycházka kolem Dřevnice –krmení kačen
Bibliopedagogika-návštěva knihoven a přednášek s podzimní tématikou
Oslava svátku Sv.Martina
Dny zaměřené na podzimní plody (švestkový, bramborový, jablíčkový … 
dýní, uspávání či pochod broučků
Martinské slavnosti
Den kuchařů a zdravé výživy

ZVYKY A RITUÁLY ŠKOLY:
Podzimní slavnost (táborák s rodiči na školní zahradě)
Svátek Sv. Martina (uspávání broučků, lucerničky, ochota si pomáhat)

RIZIKA (na co si dáme pozor, čemu předcházet)
omezený prostor pro poznávání
málo příležitosti a nedostatek prostoru  pro experiment a poznávání, pokusy a objevy
spěch a nervozita, omezování možností dítěte dokončovat činnost v individuálním tempu
nevhodné prostory pro pohybové činnosti
nevhodné oblečení pro pohybové i sportovní činnosti
nedostatek času i prostoru pro spontánní hru, k jejímu rozvíjení i dokončení,
nepřiměřené nároky na děti, příliš velké ochranářské prostředí
nedostatek prostoru vidět i vnímat přírodu,
jednotvárná, málo rozmanitá nabídka činností
špatný příklad dospělých (neekologické postoje)

Vzdělávací cíle programu prevence rizikových (patologických) jevů:
osvojit si dovednosti důležité k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí a 
vytváření zdravých životních návyků a postojů,
projevovat porozumění a cit pro potřeby a zájmy druhého, chovat se vstřícně,
podporovat zkušenosti, které poskytují potěšení a touhu účastnit se pohybových aktivit,
zajímat se o udržování svého těla ve zdraví – napomáhat vlastnímu zdraví aktivním pohybem a 
zdravými životními návyky (výživa a životospráva),
vyhledávat souvislosti mezi výživou a zdravím 
znát a dodržovat dohodnutá pravidla společného soužití ve skupině
osvojit si pravidla zdvořilostního chování, spolupracovat ve skupině i se skupinou
hodnotit své chování i chování druhých
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přistupovat aktivně k problémům, řešit problémy.

PK 2       vlastní sebevědomí spojené s úctou k druhému
PK 7       seberozvíjení
PK 8       motivace k aktivnímu poznávání a prožitkům
PK 9       rozvoj tvořivosti a estetického cítění
PK 10     systematický rozvoj dovedností, které vedou k osvojení zdravého životního stylu, zdravotní 
prevence
PK 11     znát, co dítěti pomáhá být zdravé a v bezpečí a co mu škodí, znát důsledky požívání 
některých
              látek pro zdraví
PK 13     zajímat se o udržování svého těla ve zdraví, chápat, že zdraví se musí chránit
PK 14     napomáhat vlastnímu zdraví aktivním pohybem a zdravými životními návyky  (zdravá výživa 
a
              životospráva)
Vzdělávací cíle v oblasti environmentální:

vnímat, že lidé, tedy i děti, jsou součástí přírody, také potřebují výživu, vodu a vzduch,
poznávat základní druhy ovoce, zeleniny
poznat lokální ekosystém lesa – co v něm roste, jak se les využívá, jak se o něj musíme starat 
(sběr lesních plodů a přírodnin)
dítě pomáhá slabším, rozeznává nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, 
lhostejnost
poznávat některé stromy, rostliny, keře
seznámení s ekosystémem: půda (co nám půda dává, sklizeň)

Doporučená konkretizovaná příloha k Podzimnímu období: 
Konkretizované očekávané výstupy –dále KOVY
1. 1.           Zachovávat správné držení těla  FYZICKÝ ROZVOJ A POHYBOVÁ KOORDINACE
                  - postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly 

- běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze
- vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu

1 .2            Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu 
v různém prostředí FYZICKÝ ROZVOJ A POHYBOVÁ KOORDINACE
- pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu (např. v lese, na 
sněhu, v písku) 
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- otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace 
- být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a více) v řízené i spontánní aktivitě

1. 11          Rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí  ZDRAVÍ, BEZPEČÍ
                  - uvědomovat si, co je nebezpečné
                  - chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školním prostředí, na 

hřišti, na veřejnosti, v přírodě) 
2.1.4          Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat JAZYK A ŘEČ (výslovnost, 

gramatická správnost řeči, porozumění, vyjadřování, dorozumívání)
- dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň (např.dokázat 
naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, dokázat 
zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět komentovat 
zážitky a aktivity, posuzovat slyšené) 

2.2.3.         Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI 
(vnímání)
- odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, osob, zvířat 

2.1.5          Domluvit se slovy JAZYK A ŘEČ (výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, 
vyjadřování, dorozumívání)
- mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, 
používat větší množství slovních obratů, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve 
svém okolí  

2.2.8          Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité  POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI 
(rozlišování obrazných

                  znaků a symbolů, gfafické vyjadřování)
- sledovat očima zleva doprava a dle potřeby i zprava doleva, případně v dalších směrech, 
jmenovat objekty zleva doprava, vyhledat první a poslední objekt ve skupině, vést čáru zleva 
doprava, shora dolů
- objevovat význam ilustrací, soch, obrazů   

2.2.13        Přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky i úvahy vyjádřit  POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI (základní 
matematické, početní a číselné pojmy a operace)
- porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od nejmenšího 
k největšímu; 
poznat, co do skupiny nepatří), třídit předměty minimálně dle jednoho kritéria (např. 
roztřídit knoflíky na hromádky dle barvy, tvaru, velikosti)
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                  - posoudit početnost dvou souborů a určit počet do 6 (např. o kolik je více a o kolik je 

méně, kde je stejně)
2.2.15        Nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným  POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI (řešení 

problémů, učení)
- vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak by to šlo jinak, co by se stalo, 
kdyby) a verbalizovat je 

                  - přicházet s vlastními nápady
- verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas, popsat, jak problém či situaci řešit 
(např. jak staví stavbu, skládá puzzle)

2.3.2          Uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině  SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE 
(sebevědomí a 

                  sebeuplatnění)
- samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a opakující se situaci,cítit ze své 
samostatnosti uspokojení (být na ni hrdý) 
- respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých
- uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na nich 
a respektovat je

2.3.3          Vyjádřit svůj souhlas, umět říci ne v konkrétní situaci  SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE 
(sebevědomí a sebeuplatnění)
- umět se rozhodovat o svých činnostech (samostatně se rozhodovat, co udělat, jak se 
zachovat, i o  tom, co neudělat, co odmítnout, čeho se neúčastnit) 
- snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor 

3.4             Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a 
respektovat je SOCIABILITA

                  - obhajovat svoje potřeby, svůj postoj či přání, přijímat také názor druhého, dohodnout se 
na

                  kompromisním řešení
                  - důvěřovat vlastním schopnostem
4.3             Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat 

společensky nežádoucí chování  SPOLEČENSKÁ PRAVIDLA A NÁVYKY
- rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat co je lež, nespravedlivost, ubližování, 
lhostejnost, agresivita, vulgarismy 
- pojmenovat povahové vlastnosti
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5.2             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  POZNATKY, SOCIÁLNÍ INFORMOVANOST
- mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi 
setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či vysvětleno (např. 
poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích, o lidech a jejich životě, o 
kultuře či technice) 
- chápat základní pravidla chování pro chodce

5.7             Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou 
poškozovat  VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ
- znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) i 
neovlivnitelné  vítr, déšť záplavy, teplo, sucho, mrazy), co může ohrožovat zdravé životní 
prostředí 

                  - spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně)
  

2.Podzimní období: "KOUZELNÉ BARVY 
PODZIMU" 

1. - 3. ročník předškolního 
vzdělávání 

Výchovné a vzdělávací strategie  kompetence k učení 
 kompetence k řešení problémů 
 komunikativní kompetence 
 sociální a personální kompetence 
 činnostní a občanské kompetence 

Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy IB 
seznámení s druhy zvířat (domácí, volně žijící) a péče o ně V 2.3.11 zorganizovat hru - SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE 

V 2.1.6 porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, 
sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách) - DÍTĚ A JEHO 
PSYCHIKA - JAZYK A ŘEČ 

nácvik dramatizace pohádky a písniček dle třídních programů 

V 5.2 zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché 
praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se 
přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v 
obchodě, u lékaře apod.) - DÍTĚ A SVĚT 
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1. - 3. ročník předškolního 
vzdělávání 

výtvarné tvoření i pracovní tvoření (modelování, malování, přírodniny, 
experimenty s vodou (deštěm) 

V 2.2.2 záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost - 
POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI A FUNKCE, PŘEDSTAVIVOST A FANTAZIE, 
MYŠLENKOVÉ OPERACE 

seznámení se známými i neznámými druhy ovoce a zeleniny, 
ochutnávky-smyslové vnímání 

V 1.6 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat 
zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, 
rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) - DÍTĚ A JEHO TĚLO 

příprava zeleninového nebo ovocného salátu – smyslové hry – 
(ochutnávání, poznej po hmatu 

V 1.6 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat 
zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, 
rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) - DÍTĚ A JEHO TĚLO 

výchova ke zdravému životnímu stylu - motivační pohádky - využití 
podzimních plodů k tvořivé činnost, 

V 2.3.4 ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým 
rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování - 
SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE 

sběr plodů pro zimní přikrmování zvěře čí ptáků V 2.3.4 ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým 
rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování - 
SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE 

estetické vnímání – podzimní výzdoba školky V 5.7 všímat si změn a dění v nejbližším okolí - DÍTĚ A SVĚT 
pokusy, experimenty a pozorování barev v přírodě a okolo nás V 5.7 všímat si změn a dění v nejbližším okolí - DÍTĚ A SVĚT 
činnosti s barvou (zapouštění malování, barvení přírodními barvami) V 5.7 všímat si změn a dění v nejbližším okolí - DÍTĚ A SVĚT 
seznámení se s jednotlivými částmi těla a jejich ochrany před 
poškozením 

V 1.8 zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické 
a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat 
stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, 
oblékat se, svlékat, obouvat apod.) - DÍTĚ A JEHO TĚLO 

práce s encyklopediemi a knihami V 2.2.8 chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární 
matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat 
(porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého 
pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat 
číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, 
poslední apod.) - POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI A FUNKCE, PŘEDSTAVIVOST 
A FANTAZIE, MYŠLENKOVÉ OPERACE A FUNKCE, PŘEDSTAVIVOST A 
FANTAZIE, MYŠLENKOVÉ OPERACE 
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2.Podzimní období: "KOUZELNÉ BARVY 
PODZIMU" 

1. - 3. ročník předškolního 
vzdělávání 

seznámení s nemocemi, ochrana zdraví – prevence (otužování, pobyt 
na čerstvém vzduchu) 

V 2.1.8 učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, 
kterým nerozumí) - DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - JAZYK A ŘEČ 

motivační pohádky, říkanky V 2.1.8 učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, 
kterým nerozumí) - DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - JAZYK A ŘEČ 
V 2.1.6 porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, 
sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách) - DÍTĚ A JEHO 
PSYCHIKA - JAZYK A ŘEČ 

seznámení s patogenními jevy ve společnosti prostřednictvím pohádek 

V 4.3 chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s 
ohledem na druhé - DÍTĚ A SPOLEČNOST 

návštěva lékaře, zubaře – exkurse nebo vlastní zkušenosti dětí V 4.9 chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k 
dětem, bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a 
úsilí - DÍTĚ A SPOLEČNOST 
V 2.1.11 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) - DÍTĚ A JEHO 
PSYCHIKA - JAZYK A ŘEČ 

co dělají maminka a tatínek – profese 

V 2.3.11 zorganizovat hru - SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE 
seznámení s lidovým zvykem svátku sv. Martin (přísloví, dělit se o věci-
hračky, obdarovávat druhé 

V 2.2.6 vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat 
zkušeností k učení - POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI A FUNKCE, 
PŘEDSTAVIVOST A FANTAZIE, MYŠLENKOVÉ OPERACE 

vyjadřování obsahů písní a říkadel pohybově a rytmicky správně V 2.1.6 porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, 
sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách) - DÍTĚ A JEHO 
PSYCHIKA - JAZYK A ŘEČ 
V 1.6 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat 
zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, 
rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) - DÍTĚ A JEHO TĚLO 

lokomoční pohybové činnosti 

V 1.12 mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu 
aktivního pohybu a zdravé výživy - DÍTĚ A JEHO TĚLO 

přímé pozorování přírodních jevů v okolí dítěte V 2.2.2 záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost - 
POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI A FUNKCE, PŘEDSTAVIVOST A FANTAZIE, 
MYŠLENKOVÉ OPERACE 

cvičení v projevování citů V 3.4 odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná - DÍTĚ A TEN 
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2.Podzimní období: "KOUZELNÉ BARVY 
PODZIMU" 

1. - 3. ročník předškolního 
vzdělávání 

DRUHÝ 
V 3.5 uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná 
práva druhým a respektovat je - DÍTĚ A TEN DRUHÝ 

různorodé skupinové aktivity umožňující dětem spolupodílet se na 
jejich průběhu a výsledcích 

V 4.4 začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat 
jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti - DÍTĚ A 
SPOLEČNOST 

záměrné pozorování běžných objektů, určování a pojmenování jejich 
vlastností (barva, tvar, velikost, chuť,
vůně, dotek) 

V 2.1.11 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) - DÍTĚ A JEHO 
PSYCHIKA - JAZYK A ŘEČ 

kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí) V 5.2 zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché 
praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se 
přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v 
obchodě, u lékaře apod.) - DÍTĚ A SVĚT 

    

6.4.3 3.Adventní období: "SVĚTÝLKA NÁM NAPOVÍ"

Název integrovaného bloku 3.Adventní období: "SVĚTÝLKA NÁM NAPOVÍ" 
Vzdělávací oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a společnost, Dítě a svět, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika 
Charakteristika integrovaného bloku TERMÍN: Advent (listopad, prosinec)

HLAVNÍ CÍL: Elementární časové pojmy Rozvoj úcty k tradicím a hodnotám, které vytvořili naši 
předkové, rozvoj citového prožívání a sounáležitosti. 
kompetence k učení: 
KK 1.5   - učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si 

zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a 
pokynů, je schopno  dobrat se k výsledkům - KLÍČOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí 

kompetence k řešení problémů: 
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Název integrovaného bloku 3.Adventní období: "SVĚTÝLKA NÁM NAPOVÍ" 
KK 2.7   - chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je 
naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit - KLÍČOVÁ 
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
komunikativní kompetence: 
KK 3.6   - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci 
s okolím - KLÍČOVÁ KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
sociální a personální kompetence: 
KK 4.2   - uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky - KLÍČOVÁ KOMPETENCE 

SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
KK 4.4   - ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a 
spolupracuje;

v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; 
je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy -  KLÍČOVÁ 
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

činnostní a občanské kompetence: 
KK5.8    - má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a 

normami, i co je s nimi   v rozporu, a snaží se podle toho chovat - KLÍČOVÁ KOMPETENCE 
ČINNOSTNÍ A OBČANSKÁ

KK 5.10  - uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni 
lidé mají

stejnou hodnotu - KLÍČOVÁ KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÁ
Způsob hodnocení dětí Podle zpracovaných kritérií. 
Poznámky k integrovanému bloku 
v rámci vzdělávacího obsahu 

KLÍČOVÁ TÉMATA:                  
Kamarádi se čertíka nebojí.
Kamarádi naslouchají adventnímu věnečku.
Tvořiví vánoční kamarádi.
OBLAST POZNÁNÍ:                      
Mikuláš se svou družinou.
Vánoční zvyky a tradice.
Tvořivé vánoce

 podpora sounáležitosti s druhými, povědomí o základních hodnotách ve společnosti
 posilování mezilidských vztahů, osvojení si komunikačních dovedností
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 pohádkové postavy, lidové zvyky a tradice, časové vztahy, lidová hudba literatura, umělá i 

moderní poezie
 lidé naší planety, naše Země.
 obydlí zvířat a lidí, lidské (vztahy, nejbližší lidé).
 zima v přírodě- vodní fauna
 Elementární časové pojmy ( teď, dnes, zítra, večer…)
 Pohádkové postavy, lidové- klasické. Zvyky a tradice.
 Lidé naší planety, naše  Země.
  Časové vztahy, hudba a literatura lidová, umělá i moderní poezie. Zima v přírodě- vodní 

fauna, obydlí zvířat a lidí, lidské vztahy– nejbližší lidé. 
 Dojmy, emoce a nálady.

RÁMCOVÉ OBECNÉ CÍLE:  
RC 1.2   - systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a 

usnadňují proces jeho dalšího rozvoje a učení - ROZVOJ DÍTĚTE A JEHO SCHOPNOSTI UČENÍ
RC 3.1   - rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb - ZÍSKÁNÍ OSOBNÍ 

SAMOSTATNOSTI A SCHOPNOSTI PROJEVOVAT SE JAKO SAMOSTATNÁ OSOBNOST 
PŮSOBÍCÍ NA SVÉ OKOLÍ

RC 2.2   - v rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, 
tradic, jazyka a poznání - OSVOJENÍ SI ZÁKLADŮ HODNOT, NA NICHŽ JE ZALOŽENA NAŠE 
SPOLEČNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE z  RVP PV, k jejichž postupnému naplňování výchovný proces směřuje:
KK 1.5   - učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si 

zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a 
pokynů, je schopno  dobrat se k výsledkům - KLÍČOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ

KK 2.7   - chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je 
naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit - 
KLÍČOVÁ KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

KK 3.6   - průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci 
s okolím - KLÍČOVÁ KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

KK 4.2   - uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky - KLÍČOVÁ KOMPETENCE 
SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

KK 4.4   - ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a 
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spolupracuje;

v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; 
je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy -  KLÍČOVÁ 
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

KK5.8    - má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a 
normami, i co je s nimi   v rozporu, a snaží se podle toho chovat - KLÍČOVÁ KOMPETENCE 
ČINNOSTNÍ A OBČANSKÁ

KK 5.10  - uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni 
lidé mají 

stejnou hodnotu - KLÍČOVÁ KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÁ
DÍLČÍ CÍLE Z RVP PV: 
C 1.8      vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu - DÍTĚ 
A JEHO TĚLO
C 2.3.4   rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat - SEBEPOJETÍ, CITY, 
VŮLE
C 2.3.5   rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky 

vyjádřit - SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE
C 2.3.6   rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání - SEBEPOJETÍ, CITY, 
VŮLE
C 3.2      osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a 

rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem - DÍTĚ A TEN DRUHÝ
C 4.5      seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, 

v němž dítě žije - DÍTĚ A SPOLEČNOST DRUHÝ
C 5.5      osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o 

okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho 
nebezpečnými vlivy - DÍTĚ A SVĚT

ZAPOJENÍ RODIČŮ:
Vánoční posezení dětí a rodičů v jednotlivých třídách  (vánoční cukroví)

PŘÍLEŽITOSTI:  
Pečení cukroví s dětmi, 
Exkurze – Čokoládovna Vizovice, Vánoční trhy Zlín, 
Vánoční dílny – Muzeum Jihovýchodní Moravy ve Zlíně, divadlo, kino

ZVYKY A RITUÁLY ŠKOLY:
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Název integrovaného bloku 3.Adventní období: "SVĚTÝLKA NÁM NAPOVÍ" 
Návštěva Mikuláše a jeho družiny v mateřské škole
Vánoční koledování na hale mezi třídam

RIZIKA
málo příležitostí k samostatným řečovým projevům dítěte
nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti
nedostatek času a prostředků pro spontánní hru
příliš autoritativní vedení, direktivní zacházení s dítětem 
ignorování přirozené dětské zvídavosti
užívání příliš abstraktních pojmů
nepřiměřené nároky na dítě- přeceňování

Vzdělávací cíle programu prevence rizikových (patologických) jevů:
podporovat zkušenosti, které poskytují potěšení a touhu účastnit se pohybových aktivit,
vnímat lidi s jejich odlišnostmi povahovými, tělesnými, rasovými, kulturními jako přirozený stav,
znát, co dítěti prospívá a co mu škodí, znát důsledky používání některých látek pro zdraví,
rozumět tomu, že způsob života má vliv na lidské zdraví,
mít vytvořenou představu o pojmu: závislost, a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život 
člověka,
mít a hájit svůj názor,
projevovat aktivní zájem, objevovat nové věci, uplatňovat a ukazovat, co umím, zvládnu, 
dokážu 

PK 16    vědět, že kontakty s některými lidmi mohou být nebezpečné
PK 18     hodnotit své chování i chování druhých
PK 21    vnímat lidi s jejich odlišnostmi povahovými, tělesnými, rasovými, kulturními jako přirozený 
stav
PK 24     kontrolovat extrémní projevy svých emocí a nálad
PK 26     spoluvytvářet prostředí pohody ve svém okolí
Vzdělávací cíle v oblasti environmentální:

poznat, že je vhodné se starat i o zvířata volně žijící
dítě přizpůsobuje své chování tak, aby jeho důsledky nepoškozovaly zdraví těch společenství, 
v nichž žije
napodobovat modely prosociálního chování a mezilidských vztahů
dbát na osobní zdraví a bezpečnost svou i druhých, chovat se odpovědně

přistupovat k úkolům i povinnostem odpovědně
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Název integrovaného bloku 3.Adventní období: "SVĚTÝLKA NÁM NAPOVÍ" 
Doporučená konkretizovaná příloha k Adventnímu období: 
Konkretizované očekávané výstupy –dále KOVY
1. 5            Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem  FYZICKÝ ROZVOJ A POHYBOVÁ 

KOORDINACE
- pohybovat se dynamicky po delší dobu (např. běhat při hře 2 minuty a více)

                  - pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus
- doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických 
činnostech)

2.1.1          Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči JAZYK A ŘEČ (výslovnost, 
gramatická správnost řeči, 

                  porozumění, vyjadřování, dorozumívání)
                  - vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně, gramaticky správně, v přiměřeném 

tempu, ovládat sílu a intonaci hlasu
2.1.7          Sledovat a vyprávět příběh, pohádku JAZYK A ŘEČ (výslovnost, gramatická správnost řeči, 

porozumění, vyjadřování, dorozumívání)
                  - spontánně vyprávět zážitky ze sledování filmových pohádek nebo pohádek z médií

- sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět samostatně, 
věcně 

                   správně, popř. dokázat odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat
2.3.12        Zachytit a vyjádřit své prožitky  SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE (vůle, vytrvalost, city a jejich
                  projevy)

- umět to, co prožívá, vyjádřit slovně, výtvarně pohybově, mimikou (zážitky jednotlivé či 
v časové posloupnosti jako výtvarné vyprávění, komentovat obrázky apod., pomocí hudby, 
hudebně  pohybovou a dramatickou improvizací atd.)

2.2.6          Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit POZNÁVACÍ 
SCHOPNOSTI (pozornost, soustředěnost, paměť)
- zapamatovat si krátké říkanky, rozpočitadla, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat 
je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu 
- zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho
- záměrně si zapamatovat a vybavit si prožité příjemné i nepříjemné pocity (např. vyprávět 
zážitky z výletu), viděné (např. vyjmenovat květiny viděné na procházce), slyšené (např. 
zapamatovat si 

                  rytmus, melodii) 
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- pamatovat si postup řešení (např. postup jednoduché stavby, postup řešení labyrintu, 
určitý algoritmus, zapamatovat si umístění obrázku na konkrétním místě - Pexeso)

2.2.17        Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení  POZNÁVACÍ 
SCHOPNOSTI 

                  (řešení problémů, učení)
                  - projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet, experimentovat
2.2.18        Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí  POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI (řešení 

problémů, učení)
                  - nechat se získat pro záměrné učení
                  - odlišit hru od systematické povinnosti
2.3.10        Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování  

SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE (vůle, vytrvalost, city a jejich projevy)
                  - projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým (např. 

kamarádům, mladším, slabším, aj.)
                  - rozhodovat sám o sobě (o svém chování)
3.5             Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat 

a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou  SOCIABILITA
- všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se s druhým dítětem o hračky, 
pomůcky, pamlsky,  podělit se s jiným dítětem o činnost, počkat, vystřídat se)
- spoluvytvářet prostředí pohody

4.4             Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svoji roli, podle 
které je třeba se chovat  ZAŘAZENÍ DO TŘÍDY (DO SKUPINY)
- orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, mateřská 
škola, herní skupina apod.) a umět jim přizpůsobit své chování 
- navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, udržovat a rozvíjet s nimi 
přátelství

4.5             Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, 
schopnosti a dovednosti  ZAŘAZENÍ DO TŘÍDY (DO SKUPINY)
- reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a zařazovat se mezi ně pomocí 
sociálně úspěšných strategií (vlídné přijetí, humor, projevení zájmu, akceptování či podání 
návrhů, nabídnutí spolupráce, pomoci, fair play) 

                  - cítit se plnohodnotným členem skupiny
- projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, vážit si jejich práce i 
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úsilí 

5.3             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  POZNATKY, SOCIÁLNÍ INFORMOVANOST
- mít poznatky o své zemi, (znát název státu, státní vlajku, hymnu, prezidenta, hlavní město, 

                  významné svátky a události) 
                  - mít poznatky o existenci jiných zemí, národů a kultur (znát typické znaky některých 

významných 
                  národů - přírodní podmínky, oblečení, zvyky, strava, stavby, kde co roste, nebo se pěstuje, 

žijí zvířata apod.)
                  - mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav

  

3.Adventní období: "SVĚTÝLKA NÁM 
NAPOVÍ" 

1. - 3. ročník předškolního 
vzdělávání 

Výchovné a vzdělávací strategie  kompetence k učení 
 kompetence k řešení problémů 
 komunikativní kompetence 
 sociální a personální kompetence 
 činnostní a občanské kompetence 

Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy IB 
V 2.2.4 přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a 
uvažuje, také vyjádřit - POZNÁVACÍ 

porozumění pojmu Advent (doba ztišení, rozjímání) 

V 4.5 porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a 
nálad druhých - DÍTĚ A SPOLEČNOST 
V 3.2 porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad - DÍTĚ A 
TEN DRUHÝ 

seznámení se s postavou sv. Mikuláše a pojmu obdarování, svátek sv. 
Barbory 

V 3.13 chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i 
dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro 
sebe i pro jiné dítě) - DÍTĚ A TEN DRUHÝ 

nácvik dramatizace Vánočního příběhu a ukázka na vánoční posezení 
pro rodiče a seniory 

V 2.2.10 naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a 
vybavit - POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI A FUNKCE, PŘEDSTAVIVOST A 
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3.Adventní období: "SVĚTÝLKA NÁM 
NAPOVÍ" 

1. - 3. ročník předškolního 
vzdělávání 

FANTAZIE, MYŠLENKOVÉ OPERACE 
V 2.3.9 vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení - 
SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE 

vytváření dárků pro rodiče V 1.7 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 
(zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s 
nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným 
materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací 
hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.) - DÍTĚ A 
JEHO TĚLO 

nácvik básniček a písniček s vánoční tématikou V 1.5 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem - DÍTĚ A JEHO 
TĚLO 

pomoc při výzdobě tříd a ostatních místností MŠ V 2.1.2 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno - DÍTĚ A JEHO 
PSYCHIKA - JAZYK A ŘEČ 

poslech a zpěv koled V 2.3.9 vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení - 
SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE 

zdobení stromečku pro zvířata a ptáčky V 5.1 orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto 
prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém okolí) - DÍTĚ A 
SVĚT 

povídání o vánočních svátcích, dodržování vánočních tradic V 3.2 porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad - DÍTĚ A 
TEN DRUHÝ 

estetické a tvůrčí aktivity V 2.1.16 rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a 
dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich 
významu i jejich komunikativní funkci - DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - JAZYK 
A ŘEČ 

zorganizování společných akcí pro děti, pro děti a rodiče V 4.15 vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně 
pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i 
instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými hudebními 
nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus) - DÍTĚ A SPOLEČNOST 

zdravotně zaměřené dechové činnosti a hudebně pohybové hry V 1.3 koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s 
rytmem a hudbou - DÍTĚ A JEHO TĚLO 
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3.Adventní období: "SVĚTÝLKA NÁM 
NAPOVÍ" 

1. - 3. ročník předškolního 
vzdělávání 

V 2.1.9 naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, 
pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.) - DÍTĚ A 
JEHO PSYCHIKA - JAZYK A ŘEČ 

jazykové dovednosti, recitace, zpěv, dramatizace 

V 2.1.15 poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a 
antonyma - DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - JAZYK A ŘEČ 

experimenty s materiálem V 2.2.1 vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, 
postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího) - POZNÁVACÍ 
SCHOPNOSTI A FUNKCE, PŘEDSTAVIVOST A FANTAZIE, MYŠLENKOVÉ 
OPERACE 

činnosti zajišťující spokojenost a radost, estetické a tvůrčí aktivity V 2.3.2 uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a 
postoje a vyjadřovat je - SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE 

přirozené hry i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a 
respektovat druhého 

V 3.9 dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a 
chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní 
pravidla - DÍTĚ A TEN DRUHÝ 
V 2.1.1 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči - DÍTĚ A 
JEHO PSYCHIKA - JAZYK A ŘEČ 

komentování zážitků a aktivit 

V 2.2.3 poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno - 
POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI A FUNKCE, PŘEDSTAVIVOST A FANTAZIE, 
MYŠLENKOVÉ OPERACE 

    

6.4.4 4.Zimní období: "ZIMNÍ RADOVÁNKY"

Název integrovaného bloku 4.Zimní období: "ZIMNÍ RADOVÁNKY" 
Vzdělávací oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a společnost, Dítě a svět, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika 
Charakteristika integrovaného bloku TERMÍN: leden, únor případně začátek března

HLAVNÍ CÍL: Elementární časové pojmy Rozvoj úcty k tradicím a hodnotám, které vytvořili naši 
předkové, rozvoj citového prožívání a sounáležitosti. 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné kompetence k učení: 
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Název integrovaného bloku 4.Zimní období: "ZIMNÍ RADOVÁNKY" 
KK 1.7   - pokud se mu dostává uznání a ocenění,  učí se s chutí - KLÍČOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ

kompetence k řešení problémů: 
KK 2.3   - problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, 

zkouší,  experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé 
možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, 
fantazii a představivost - KLÍČOVÁ KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

KK 2.4   - při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i 
empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá 
je v dalších situacích - KLÍČOVÁ KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

KK 2.6   - rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže 
mezi nimi volit - KLÍČOVÁ KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

komunikativní kompetence: 
KK 3.2   - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky 

(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) - KLÍČOVÁ KOMPETENCE 
KOMUNIKATIVNÍ

sociální a personální kompetence: 
KK 4.5   - napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém 
okolí - KLÍČOVÁ KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí 

činnostní a občanské kompetence: 
KK 5.5   - má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje 

odpovědně; váží si práce i úsilí druhých - KLÍČOVÁ KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÁ
KK5.7    - chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou 

přínosem a že naopak lhostejnost,  nevšímavost,  pohodlnost a nízká aktivita mají svoje 
nepříznivé důsledky - KLÍČOVÁ KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÁ

Způsob hodnocení dětí Podle zpracovaných kritérií. 
Poznámky k integrovanému bloku 
v rámci vzdělávacího obsahu 

KLÍČOVÁ TÉMATA:                     
Kamarádi s Ledovou královnou hlídají mrazivou berličku
Kamarádi s Neználkem objevují svět kolem nás
Kamarádi a zimní radovánky
Kamarádi už něco znají               



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM – Všichni jsme kamarádi

80

Název integrovaného bloku 4.Zimní období: "ZIMNÍ RADOVÁNKY" 
Roztančení kamarádi

          Pohádkoví kamarádi nad knihou
          Kamarádi pod bílou peřinou

OBLAST POZNÁNÍ:               
Tří králové
Vlastnosti sněhu a ledu
Zimní sporty
Ptáci a příroda v zimně
Zápis do ZŠ

 Charakteristické znaky zimy
 přezimování rostlin a zvířat, péče o zvířata, cestování po světě – země, voda, zvířata, 

příroda, lidé
 podnebí, hvězdy, měsíc, slunce; doprava, město – vesnice, předměty kolem nás
 péče o zdraví, výtvory lidské kultury – hudba, literatura – lidová, umělá a moderní poezie, 

moderní pohádky
 encyklopedie, užité umění – krása kolem nás, lidské vztahy – kamarádi, přátelství
 osvojení si základních pojmů o čase, posilování spolupráce ve skupině (kooperativní učení), 

seznámení se s elementárními znalostmi o světě, rozvoj pohybových dovedností
 seznámení s lidovou tradicí naší vlasti, osvojení si poznatků práce s informacemi (knihy)
 podpora přirozené zvídavosti a budoucího vztahu k učení, podpora sounáležitosti 

s druhými, podpora estetického cítění a vnímání
RÁMCOVÉ OBECNÉ CÍLE:  
RC 1.6   - přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet 

schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi - ROZVOJ 
DÍTĚTE A JEHO SCHOPNOSTI UČENÍ

RC 2.1   - poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských 
práv, individuální svoboda, stejná hodnota a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se 
slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se zdravím, životem a 
životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi - OSVOJENÍ SI ZÁKLADŮ HODNOT, NA 
NICHŽ JE ZALOŽENA NAŠE SPOLEČNOST

RC 3.3    - vést dítě k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině (učit je 
spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé) - ZÍSKÁNÍ OSOBNÍ 
SAMOSTATNOSTI A SCHOPNOSTI PROJEVOVAT SE JAKO SAMOSTATNÁ OSOBNOST 
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Název integrovaného bloku 4.Zimní období: "ZIMNÍ RADOVÁNKY" 
PŮSOBÍCÍ NA SVÉ OKOLÍ

KLÍČOVÉ KOMPETENCE z  RVP PV, k jejichž postupnému naplňování výchovný proces směřuje:
KK 1.7   - pokud se mu dostává uznání a ocenění,  učí se s chutí - KLÍČOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ
KK 2.3   - problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, 

zkouší,  experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé 
možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, 
fantazii a představivost - KLÍČOVÁ KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

KK 2.4   - při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i 
empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá 
je v dalších situacích - KLÍČOVÁ KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

KK 2.6   - rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže 
mezi nimi volit - KLÍČOVÁ KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

KK 3.2   - dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky 
(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) - KLÍČOVÁ KOMPETENCE 
KOMUNIKATIVNÍ

KK 4.5   - napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém 
okolí - KLÍČOVÁ KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ

KK 5.5   - má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje 
odpovědně; váží si práce i úsilí druhých - KLÍČOVÁ KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÁ

KK5.7    - chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou 
přínosem a že naopak lhostejnost,  nevšímavost,  pohodlnost a nízká aktivita mají svoje 
nepříznivé důsledky - KLÍČOVÁ KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÁ 

DÍLČÍ CÍLE Z RVP PV:
C 1.7      osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i 

pohody prostředí - DÍTĚ A JEHO TĚLO
C 2.2.1   rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného 

myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od 
bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie – 
POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI A FUNKCE, PŘEDSTAVIVOST A 

C 2.2.4   vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu 
o učení - POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI A FUNKCE, PŘEDSTAVIVOST A FANTAZIE, MYŠLENKOVÉ 
OPERACE

C 2.2.5   osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla) - 
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Název integrovaného bloku 4.Zimní období: "ZIMNÍ RADOVÁNKY" 
POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI A FUNKCE, PŘEDSTAVIVOST A FANTAZIE, MYŠLENKOVÉ OPERACE

C 3.6      rozvoj kooperativních dovedností - DÍTĚ A TEN DRUHÝ   
C 4.2      rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), 

přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat 
základní hodnoty v tomto společenství uznávané - DÍTĚ A SPOLEČNOST                            

C 5.7      rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám - DÍTĚ A 
SVĚT
ZAPOJENÍ RODIČŮ:

Výroba masek pro Masopustní karneval
PŘÍLEŽITOSTI:              

3 králové – kostel Malenovice
Exkurze v ZŠ – 1.třídy
Karneval v MŠ + Masopustní průvod
Řemesla – exkurze do pekárny, kovářství, sklenářství
ZUŠ Malenovice – koncert, hudební nástroje
Knihovna Zlín – hudební oddělení – program o hudbě, hudebních nástojích
Kostel – poslech varhan
Knihovna Zlín, Malenovice – povídání o knihách, pohádkách, autorech    
Exkurze – Galaxie Zlín – zábavní centrum, divadlo, kino

RIZIKA:
zvýhodňování a znevýhodňování některých dětí ve skupině
nedodržování pravidel péče o zdravé prostředí 
užívání abstraktních pojmů, předávání „hotových“ poznatků
nerespektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a pohybových možností 
jednotlivých dětí
nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat dojmy a prožitky
nedostatek estetických a etických podnětů 
málo rozmanitá nabídka pohybových činností
nevhodná organizace pohybových činností z hlediska bezpečnosti dětí
jednání, které dítě pociťuje jako křivdu

Vzdělávací cíle programu prevence rizikových (patologických) jevů:
rozvíjet samostatnost a sebejistotu – zapojovat se do úklidu hraček, prostírání stolů, nalévání 
nápojů, obsloužit sebe nebo mladšího kamaráda,
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Název integrovaného bloku 4.Zimní období: "ZIMNÍ RADOVÁNKY" 
podporovat zkušenosti, které poskytují potěšení a touhu účastnit se pohybových aktivit,
vnímat lidi s jejich odlišnostmi povahovými, tělesnými, rasovými, kulturními jako přirozený stav,
znát, co dítěti prospívá a co mu škodí, znát důsledky používání některých látek pro zdraví,
rozumět tomu, že způsob života má vliv na lidské zdraví,
mít vytvořenou představu o pojmu: závislost, a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život 
člověka,

PK 3       umění říci ne z hlediska ochrany zdraví
PK 5       podpora zkušeností, které poskytují potěšení a touhu účastnit se pohybových aktivit
PK 12     rozumět tomu, že způsob života má vliv na lidské zdraví
Vzdělávací cíle v oblasti environmentální:

pozorovat a poznávat základní a typické znaky ročního období – zimy
.poznávat a umět popsat dětským způsobem jednotlivá podnební pásma zeměkoule
poznávat typické rostliny a zvířata různých oblastí planeta Země

Doporučená konkretizovaná příloha k Zimnímu období: 
Konkretizované očekávané výstupy –dále KOVY
1 .6            Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku  JEMNÁ MOTORIKA, 

KOORDINACE RUKY A OKA  
- upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde 
se preference ruky uplatňuje
- tužku držet správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím
- vést stopu tužky při kresbě, apod.
- napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, popř. písmena 

1.10           Pojmenovat části těla a některé orgány, znát základní pojmy užívané ve spojení se 
zdravím, pohybem a sportem ZDRAVÍ, BEZPEČÍ
- pojmenovat viditelné části těla včetně některých dílčích částí (např. rameno, koleno, loket, 
zápěstí) a některé vnitřní orgány (např. srdce, plíce, mozek, žaludek) 
- mít poznatky o narození, růstu těla a jeho základních proměnách

2.1.3          Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně 
zformulovaných větách JAZYK A ŘEČ (výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, 
vyjadřování, dorozumívání)
- používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci, událost, 
vyjádřit svoje pocity, prožitky 

2.1.6          Porozumět slyšenému JAZYK A ŘEČ (výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, 
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vyjadřování, dorozumívání) 
- dorozumět se verbálně i nonverbálně (např. používat gesta, udržet oční kontakt, reagovat 
správně  na neverbální podněty)

                  - předat vzkaz
- chápat jednoduché hádanky a vtipy 

                  - poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, doplnit chybějící slovo rýmu 
- poznat a vyhledat slova protikladného významu (antonyma), podobného významu 
(synonyma), stejně znějící a slova různého významu (homonyma) 
- rozkládat slova na slabiky
- vyčlenit hlásku na počátku a na konci slova
- rozlišit krátké a dlouhé samohlásky

2.2.9          Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci POZNÁVACÍ 
SCHOPNOSTI (rozlišování obrazných znaků a symbolů, gfafické vyjadřování)
- pochopit význam piktogramu (např. pravidla chování ve skupině, v hromadném dopravním 
prostředku, znát význam elementárních dopravních značek a označení nebezpečí (elektřina, 
zákaz rozdělávání ohně, koupání, skákání do vody atd.)
- rozpoznat některé grafické znaky s abstraktní podobou (např. zná některé číslice, písmena, 
dopravní značky) 

                  - rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je používat 
(např. číst piktogramy, pochopit obrázkové čtení)
- poznat napsané své jméno, podepsat se tiskacím písmem svým jménem, popř. graficky 
označit své výtvory (např. použít nějaký symbol) 
- napodobit základní geometrické znaky a tvary (čára svislá, čára vodorovná, křížek, 
vlnovka, kruh, 

                  čtverec, obdélník, trojúhelník atd.)
- napodobit některá písmena, číslice
- poznat některé hudební znaky

2.3.6          Uvědomovat si svoje možnosti a limity  SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE (sebeovládání a 
přizpůsobivost)

                  - odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co mu nejde, co je pro ně obtížné
- plánovat přiměřeně věku (ví, čeho chce dosáhnout a proč)
- přijímat drobný neúspěch (vnímat ho jako přirozenou skutečnost, že se mu někdy něco 
nedaří), umět přijmout sdělení o případných dílčích nedostatcích, být schopné se z něho 
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poučit 

2.3.8          Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost i její dokončení  SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE 
(vůle, vytrvalost, city a jejich projevy)

                  - odložit splnění osobních přání na pozdější dobu
- odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit (vyhledávat 
příležitosti, umět požádat o pomoc) 
- přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit

                  - přijímat pokyny 
                  - plnit činnosti podle instrukcí
2.3.11        Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, přírodních a kulturních krás i setkávání se 

s uměním SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE (vůle, vytrvalost, city a jejich projevy)
- přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (radovat se, že umí píseň, 
básničku, ukazuje obrázek, předvádí taneček, výrobek) 

3.6             Respektovat potřeby jiného dítěte  SOCIABILITA
- k mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chovat citlivě a ohleduplně (neposmívat se 
mu,  pomáhat mu, chránit ho) 
- porozumět běžným projevům emocí a nálad (např. vnímat, že je jiné dítě smutné, 
zklamané nebo naopak něčím nadšené, že má radost) 

                  - respektovat rozdílné schopnosti
4.7             Vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky  KULTURA, UMĚNÍ

- pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (např. literární, filmovou, 
výtvarnou, dramatickou, hudební) 

                  - vyjádřit a zhodnotit prožitky (co se líbilo a co ne, co a proč zaujalo, co bylo zajímavé, 
překvapivé,podnětné apod.)
- v kulturních místech (např. divadle, galerii, muzeu atd.) respektovat dohodnutá pravidla a 
nerušit ostatní při vnímání umění

5.5             Všímat si změn a dění v nejbližším okolí  ADAPTALIBITA KE ZMĚNÁM
- zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. v přírodě), proměny 
komentovat, přizpůsobit oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla, chování
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Výchovné a vzdělávací strategie  kompetence k učení 
 kompetence k řešení problémů 
 komunikativní kompetence 
 sociální a personální kompetence 
 činnostní a občanské kompetence 

Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy IB 
Tříkrálová koleda V 5.5 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 - DÍTĚ A 
SVĚT 
V 1.1 zachovávat správné držení těla - DÍTĚ A JEHO TĚLO seznámení se základními časovými údaji pomocí didaktických her 
V 2.2.5 zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 
(odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné 
znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a 
vzájemné souvislosti mezi nimi) - POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI A FUNKCE, 
PŘEDSTAVIVOST A FANTAZIE, MYŠLENKOVÉ OPERACE 

nácvik dramatizace pohádky V 2.2.7 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí - POZNÁVACÍ 
SCHOPNOSTI A FUNKCE, PŘEDSTAVIVOST A FANTAZIE, MYŠLENKOVÉ 
OPERACE 

samostatné vyprávění co bylo, je a bude V 1.11 rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v 
situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, 
bezpečí a pohodu svou ani druhých - DÍTĚ A JEHO TĚLO 

hudebně-pohybové činnosti na téma „Voda, sníh, led …“ V 5.3 uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí 
setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se 
nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc) - DÍTĚ 
A SVĚT 

výtvarné činnosti a tvoření V 2.2.5 zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 
(odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné 
znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a 
vzájemné souvislosti mezi nimi) - POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI A FUNKCE, 
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PŘEDSTAVIVOST A FANTAZIE, MYŠLENKOVÉ OPERACE 
pokusy a objevy s vodou (poznávání skupenství apod.) V 5.3 uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí 

setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se 
nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc) - DÍTĚ 
A SVĚT 

seznámení se základními vlastnostmi vody a její ochranou V 5.3 uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí 
setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se 
nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc) - DÍTĚ 
A SVĚT 

společné vyprávění-co by se stalo, kdyby vody nebylo (práce s 
encyklopediemi), místa na Zemi s nedostatkem nebo nadměrným 
množstvím vody 

V 2.3.6 uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky) - 
SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE 

význam pohádek v životě dětí V 2.1.20 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, 
hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon - DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - 
JAZYK A ŘEČ 
V 1.10 pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát 
jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla 
a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, 
s pohybem a sportem - DÍTĚ A JEHO TĚLO 

posílení vztahu ke knížkám a četbě s knížek (děti si přinesou své 
oblíbené knížky a uděláme
výstavu knih), Den knihy 

V 2.2.9 chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, 
uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové 
pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, 
rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase - 
POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI 
V 2.1.13 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve 
slovech - DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - JAZYK A ŘEČ 
V 2.1.17 sledovat očima zleva doprava - DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - JAZYK 
A ŘEČ 

seznámení s některými písmenky abecedy 

V 2.1.18 poznat některá písmena a číslice, popř. slova - DÍTĚ A JEHO 
PSYCHIKA - JAZYK A ŘEČ 
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návštěva místní knihovny V 5.5 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 - DÍTĚ A 
SVĚT 
V 2.1.14 utvořit jednoduchý rým - DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - JAZYK A ŘEČ vytvoření vlastní knížky (výtvarný projev a vlastní literární zpracování) 
V 2.1.17 sledovat očima zleva doprava - DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - JAZYK 
A ŘEČ 

masopustní karneval V2.1.8 učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým 
nerozumí) - DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - JAZYK A ŘEČ 

sezónní činnosti (sáňkování, bobování,…) V 1.13 mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví 
a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se 
obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.) - DÍTĚ A JEHO TĚLO 
V 1.11 rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v 
situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, 
bezpečí a pohodu svou ani druhých - DÍTĚ A JEHO TĚLO 

vytváření zdravých životních návyků 

V 1.13 mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví 
a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se 
obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.) - DÍTĚ A JEHO TĚLO 

vyprávění o tom, co dítě slyšelo nebo shlédlo V 5.5 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 - DÍTĚ A 
SVĚT 

činnosti zaměřené k chápání pojmů V 2.2.9 chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, 
uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.), elementární časové 
pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, 
rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase - 
POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI 

společná povídání, sociální hry, dramatické činnosti V 2.3.10 respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat 
vyjasněné a zdůvodněné povinnosti - SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE 

kooperativní hry ve dvojicích a skupinách V 2.3.7 přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat 
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se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky - SEBEPOJETÍ, CITY, 
VŮLE 
V 2.3.10 respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat 
vyjasněné a zdůvodněné povinnosti - SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE 
V 4.10 dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát 
fair - DÍTĚ A SPOLEČNOST 

tvůrčí činnosti výtvarné V 5.5 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 - DÍTĚ A 
SVĚT 

hudební, manipulační a smyslové činnosti V 2.2.7 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí - POZNÁVACÍ 
SCHOPNOSTI A FUNKCE, PŘEDSTAVIVOST A FANTAZIE, MYŠLENKOVÉ 
OPERACE 

řečové, sluchové a vokální činnosti V 2.2.7 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí - POZNÁVACÍ 
SCHOPNOSTI A FUNKCE, PŘEDSTAVIVOST A FANTAZIE, MYŠLENKOVÉ 
OPERACE 

spontánní hra a osvojování si poznatků (vysvětlování, objasňování, 
odpovědi na otázky) 

V 4.10 dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát 
fair - DÍTĚ A SPOLEČNOST 
V 3.7 uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na 
druhého (obhajovat svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či 
názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou - DÍTĚ A 
TEN DRUHÝ 

činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, záměrná 
pozorování, čím se lidé liší a v čem jsou si podobní 

V 4.11 uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že 
se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat 
pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky nežádoucí chování 
(např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chránit 
se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům 
(vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají) - DÍTĚ A 
SPOLEČNOST 

aktivity seznamující děti přirozeným způsobem s různými tradicemi a V 2.1.20 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, 
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hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon - DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - 
JAZYK A ŘEČ 

zvyky 

V2.1.8 učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým 
nerozumí) - DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - JAZYK A ŘEČ 

mimické vyjadřování nálad V 4.11 uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že 
se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat 
pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky nežádoucí chování 
(např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu), chránit 
se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům 
(vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají) - DÍTĚ A 
SPOLEČNOST 

    

6.4.5 5.Jarní období: "A SLUNÍČKO ZASE HŘEJE"

Název integrovaného bloku 5.Jarní období: "A SLUNÍČKO ZASE HŘEJE" 

Vzdělávací oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a společnost, Dítě a svět, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho 
psychika 

Charakteristika integrovaného bloku TERMÍN: březen, duben začátek května
HLAVNÍ CÍL: Prostorové pojmy a souvislosti, časové pojmy. Naučit děti 
vnímat změny v přírodě při střídání ročních období, poznávání a pozorování 
probouzející se přírody a nového zrození. 
kompetence k učení: 
KK  1.2  - získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším 

učení - KLÍČOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí komunikativní kompetence: 

KK 3.4 - v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i 
s dospělými;
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chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je 
výhodou - KLÍČOVÁ KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

KK 3.7   - dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými 
se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální 
technika, telefon atp.)- KLÍČOVÁ KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

sociální a personální kompetence: 
KK 4.7   - při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová 

obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu 
nepříjemná, umí odmítnout - KLÍČOVÁ KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A 
PERSONÁLNÍ

KK4.9    - chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, 
agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit 
dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, 
ponižování a ubližování - KLÍČOVÁ KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A 
PERSONÁLNÍ

činnostní a občanské kompetence: 
KK 5.11  - ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým 

chováním na něm podílí a že je
může ovlivnit - KLÍČOVÁ KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÁ

KK 5.12  - dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se 
odpovědně s ohledem na zdravé a  bezpečné

okolní prostředí (přírodní i společenské) - KLÍČOVÁ KOMPETENCE 
ČINNOSTNÍ A OBČANSKÁ
Způsob hodnocení dětí Podle zpracovaných 

kritérií. 
Poznámky k integrovanému bloku 
v rámci vzdělávacího obsahu 

KLÍČOVÁ TÉMATA:       
Kamarádi a lehounké tanečky jarní víly.
Kamarádi si hrají se zvířátky.
Kamarádi hledají velikonoční vajíčko.
Kamarádi a jarní sluníčko.
Kamarádi si listují v knize.
Kamarádi zkoumají a objevují jarní svět.
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Kamarádi a duhová královna.
Kamarádi s čarodějným koštětem.
OBLAST POZNÁNÍ:        
Knihy
Hudebniny
Řemesla.
Jak běží čas
Domácí zvířata a mláďata
Jarní květiny a rostliny.
Doprava
Integrovaný záchranný systém
Lidové pohádky, přísloví a tradice

 Charakteristické znaky jara- jak vzniká život, rostliny- byliny, 
květiny, ptáci, hospodářská, domácí zvířata. 

 lidové zvyky a tradice o Velikonocích 
 zajímavé fyzikální zákony
 povolání a řemesla, modernizace
 různé techniky při zdobení velikonočních vajíček – jarních věnečků
 mezilidské vztahy, rodina
 objevy a pokusy v jarní přírodě
 podpora sounáležitosti se světem, rozvoj samostatnosti a podpora 

sebedůvěry, rozvoj pohybových dovedností, podpora prosociálního 
chování

 pohádky, knihy
 Čas
 Střídání ročních období, průběh dne. 
 Zdraví. 
 Lidské vztahy, kamarádství, přátelství, rodina- jak jsem přišel na 

svět
 . Doprava- dopravní značky, integrovaný záchranný systém. 

RÁMCOVÉ OBECNÉ CÍLE:  
RC1.3    - podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou 
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radost z rozšiřujících se možností  zasahovat do jeho dění - ROZVOJ 
DÍTĚTE A JEHO SCHOPNOSTI UČENÍ

RC 1.5   - rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny 
poznávací a tvůrčí schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání - 
ROZVOJ DÍTĚTE A JEHO SCHOPNOSTI UČENÍ

RC 3.4   - vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že 
může jednat svobodně, že však za to, jak se rozhodne a co udělá, 
odpovídá - ZÍSKÁNÍ OSOBNÍ SAMOSTATNOSTI A SCHOPNOSTI 
PROJEVOVAT SE JAKO SAMOSTATNÁ OSOBNOST PŮSOBÍCÍ NA SVÉ 
OKOLÍ

RC 2.4   - vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život 
v multikulturní společnosti, k tomu, aby vnímaly různost kulturních 
komunit a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro 
vzájemné sbližování - OSVOJENÍ SI ZÁKLADŮ HODNOT, NA NICHŽ JE 
ZALOŽENA NAŠE SPOLEČNOST

KLÍČOVÉ KOMPETENCE z  RVP PV, k jejichž postupnému naplňování 
výchovný proces směřuje:
KK  1.2  - získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším 

učení - KLÍČOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ
KK 3.4 - v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i 
s dospělými; 

chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je 
výhodou - KLÍČOVÁ KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

KK 3.7   - dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými 
se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální 
technika, telefon atp.)- KLÍČOVÁ KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

KK 4.7   - při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová 
obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu 
nepříjemná, umí odmítnout - KLÍČOVÁ KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A 
PERSONÁLNÍ

KK4.9    - chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, 
agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit 
dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, 
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ponižování a ubližování - KLÍČOVÁ KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A 
PERSONÁLNÍ

KK 5.11  - ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým 
chováním na něm podílí a že je 

může ovlivnit - KLÍČOVÁ KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÁ
KK 5.12  - dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se 
odpovědně s ohledem na zdravé a  bezpečné 

okolní prostředí (přírodní i společenské) - KLÍČOVÁ KOMPETENCE 
ČINNOSTNÍ A OBČANSKÁ
DÍLČÍ CÍLE Z RVP PV: 
C 1.2      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 TĚLO

C 1.5      osvojení si věku přiměřených praktických dovedností - DÍTĚ A JEHO 
TĚLO
C 2.2.3   posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti 

z objevování apod.) - POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI A FUNKCE, 
PŘEDSTAVIVOST A FANTAZIE, MYŠLENKOVÉ OPERACE

C 2.3.1   poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě 
(uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, 
osobní spokojenosti) – SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE

C 3.3      posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v 
rodině, v mateřské škole, v dětské herní skupině apod.) - DÍTĚ A 
TEN DRUHÝ

C 4.8      rozvoj společenského i estetického vkusu - DÍTĚ A SPOLEČNOST
C 5.6      rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách - DÍTĚ A SVĚT
ZAPOJENÍ RODIČŮ:                      Barevné dny

Velikonoční tvoření v mateřské škole
PŘÍLEŽITOSTI:                Barevné předvelikonoční dny

Sluneční hodiny fara Malenovice       
Exkurze – domácí zvířata
Čarodějné košťata – zahradní jarní slavnost
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Exkurze – policie, hasiči, záchranná služba
Dopravní hřiště Malenovice
Divadlo, kino

RIZIKA:
nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně
nedostatečné a nepřiměřené informace
špatný příklad dospělých (chování ohrožující životní prostředí)
nerespektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a 
pohybových možností jednotlivých dětí
nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat dojmy a prožitky
nedostatek estetických a etických podnětů 

Vzdělávací cíle programu prevence rizikových (patologických) jevů:
mít a hájit svůj názor,
projevovat aktivní zájem, objevovat nové věci, uplatňovat a ukazovat, 
co umím, zvládnu, dokážu a
systematicky rozvíjet dovednosti vedoucí k osvojení zdravého životního 
stylu, zdravotní prevence – navštívit na vycházkách důležitá místa 
(hasiči, lékař, lékárna, policie – beseda s příslušníkem policie), znát 
způsob, jak řešit různé nebezpečné situace.
přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a 
proměn, rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny 
a vyrovnávat se s nimi.

PK 15    mít vytvořenou představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí 
zdraví a zkracují život

člověka (cigarety, alkohol, drogy, zneužívání léků)
PK 19     mít a hájit vlastní názor
PK 22     přistupovat aktivně k problémům, řešit problémy
PK 27     schopnost volit z více alternativ, nést za svoji volbu odpovědnost a 
poznávat její důsledky
Vzdělávací cíle v oblasti environmentální:

vést dítě k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i 
v rodině (učit je spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat 
druhé) 
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vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, že může 
jednat svobodně, že však za to, jak se rozhodne a co udělá, odpovídá
seznámení s jarními aspekty v přírodě, podpora sounáležitosti se 
světem, podpora spolupráce ve skupině, rozvoj pohybových dovedností 
a sebeobsluhy

Doporučená konkretizovaná příloha k Jarnímu období: 
Konkretizované očekávané výstupy –dále KOVY
1. 3            Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla FYZICKÝ 

ROZVOJ A POHYBOVÁ KOORDINACE
- zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení
- užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky, odrážedla)

1. 7            Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, 
pomůckami, nástroji a materiály JEMNÁ 

                  MOTORIKA, KOORDINACE RUKY A OKA  
- pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek, navlékat 
korálky, skládat mozaiky, zavázat kličku) 
- zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony 
s výtvarnými pomůckami (např. tužkou, pastelem, štětcem, 
nůžkami) a materiály (např. papírem-překládání, textilem, 
modelovací hmotou)
- kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet 
objekty z přírodních i umělých materiálů 
- zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji 
(např. trianglem, bubínkem,

                  chřestidly)
1. 12          Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivního 

pohybu a zdravé výživy ZDRAVÍ, BEZPEČÍ
- znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních 
účincích pohybu a sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a 
odpočinku, pobytu v přírodě, otužování) a o faktorech poškozujících 
zdraví včetně návykových látek

2.2.1          Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů POZNÁVACÍ 
SCHOPNOSTI (vnímání)
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- rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus 
                  - sluchemrozlišit slova, slabiky, počáteční slabiky a hlásky ve 

slovech 
- rozlišit tvary předmětů, základní geometrické tvary, základní barvy 
(červená, modrá, žlutá), barvy složené (oranžová, zelená, fialová), 
další barevné kvality (odstíny aj.) a vlastnosti objektů např. lesk, 
hladkost a jiné specifické znaky
- správně reagovat na světelné a akustické signály 

2.2.7          Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 
(konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či 
dramatických)  POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI (tvořivost, vynalézavost, 
fantazie)
- rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie 
- spontánně vyprávět zážitky ze svého okolí, z různých vyprávění, či 
co dítě prožilo příjemného i nepříjemného
- vyjadřovat fantazijní představy  
- dokončit příběh, pohádku (např. vymyslet konec, jinou variantu)
- vyprávět příběh s vizuální či akustickou oporou (podle obrázků, 
s dopomocí otázek atd.)
- vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický 
doprovod nebo melodii (např. vymýšlet  krátké dramatické scénky, 
naznačit, vyjádřit pomocí pantomimy konkrétní činnost, pohybem 
ztvárnit slyšenou melodii)
- tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a 
výtvarných činnostech, experimentovat s materiály, poznávat a 
využívat výrazové možnosti (vytvářet různé plošné a prostorové 
útvary, mísit  barvy, zkoumat odlišné účinky suchých a vlhkých 
podkladů, aj.) 
- s materiály, barvami (např. vytvořit koláž, smíchat barvy, 
zapouštět barvy do klovatiny)  
- dokreslit chybějící části na obrázku, sestavit části v celek, vytvořit 
jednoduchý model, stavbu, provést obměnu, tvořit dle vlastní 
představy, např. stavby z kostek
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- navrhnout další varianty řešení (co by se stalo, kdyby …)
- experimentovat s výtvarně netradičními materiály
- využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí
- improvizovat a hledat náhradní řešení

2.2.10        Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy  
POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI (časoprostorová orientace)

                  - rozlišovat vpravo – vlevo na vlastním těle, v prostoru s oporou o 
nějaký předmět 
- rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (např. dole, 
nahoře, uprostřed, před, za, pod, nad, uvnitř, vně, u, vedle, mezi, 
nízko, vysoko, na konci, na kraji, vpředu, vzadu, blízko, daleko, 
dopředu, dozadu, nahoru, dolů) a těchto pojmů běžně užívat 
- rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů 

2.2.12        Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární 
matematické souvislosti a dle potřeby je využívat  POZNÁVACÍ 
SCHOPNOSTI (základní matematické, početní a číselné pojmy a 
operace)
- rozumět a používat základní pojmy označující velikost (malý - 
velký, větší – menší, nejmenší – největší, dlouhý- krátký, vysoký - 
nízký, stejný) 
- rozumět a používat základní pojmy označující hmotnost (lehký – 
těžký, lehčí – těžší, nejlehčí –nejtěžší, stejně těžký) 
- rozpoznat geometrické tvary - čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník 

                  - orientovat se v číselné řadě 1 – 10, vyjmenovat ji, porovnat, že 5 
je více než 4, chápat číslo jako počet prvků

                  - chápat, že číslovka označuje počet (např. 5 je prstů na ruce, 5 je 
kuliček) 
- chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné, 
porovnat, dle společných či  rozdílných znaků (např. vybrat všechny 
předměty vyrobené ze dřeva), zobecňovat vybrat ovoce,zeleninu, 
hračky, nábytek, dopravní prostředky atd.), řešit jednoduché 
labyrinty, rébusy a hádanky řešit labyrinty (sledovat cestu)

3.7             Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je 
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každý jiný, že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené  
SOCIABILITA

                  - chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco 
jiného umí či neumí a že je to přirozené
- uvědomit si vztahy mezi lidmi(kamarádství, přátelství, vztahy mezi 
pohlavími, úcta ke stáří)

                  - cítit sounáležitost s ostatními
                  - nabídnout pomoc
4.8             Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy 

pomocí různých výtvarných činností, dovedností a technik  
KULTURA, UMĚNÍ

                  - všímat si kulturních památek kolem sebe (pomník, hrad, zámek, 
zajímavá stavba atd.) 
- zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými 
výrazovými prostředky (např. kresbou, malbou, plošným a 
prostorovým vytvářením s využíváním různých materiálů – viz výše) 

5.4             Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný 
 POZNATKY, SOCIÁLNÍ INFORMOVANOST
- uvědomovat si, že jak svět přírody, tak i svět lidí je na různých 
částech naší planety různorodý a pestrý a ne vždy šťastný
- mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru apod. (např. o koloběhu 
vody, střídání denních i ročních období a jejich příčinách, některých 
planetách)

5.9             Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí  VZTAH K ŽIVOTNÍMU 
PROSTŘEDÍ
- všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat se o 
rostliny, zvládat drobné úklidové 
práce, nakládat vhodným způsobem s odpady, chápat význam 
třídění odpadu chránit přírodu v okolí, živé tvory apod. 

                  - být citlivý k přírodě
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5.Jarní období: "A SLUNÍČKO ZASE 
HŘEJE" 

1. - 3. ročník předškolního 
vzdělávání 

Výchovné a vzdělávací strategie  kompetence k učení 
 kompetence k řešení problémů 
 komunikativní kompetence 
 sociální a personální kompetence 
 činnostní a občanské kompetence 

Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy IB 
seznámení se s jarními změnami v přírodě (první rostliny, pupeny 
stromů apod.) 

V 5.8 porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno 
kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je 
třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně proměnlivých 
okolnostem doma i v mateřské škole - DÍTĚ A SVĚT 

příprava Velikonočního tvoření, velikonoční výzdoba tříd V 2.3.14 být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem - 
SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE 

výsev a pozorování klíčících rostlin, výsevy a výsadba předpěstované 
sadby na záhony 

V 2.3.14 být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem - 
SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE 

činnosti zaměřené na ochranu životního prostředí V 5.11 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a 
čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, 
spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory 
apod.) - DÍTĚ A SVĚT 

vytváření zvířátek z odpadového materiálu V 2.3.14 být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem - 
SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE 

jarní hry (kuličky, švihadlo, skákání gumy apod.) V 3.11 vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc 
(chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít 
ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.) - DÍTĚ 
A TEN DRUHÝ 

příprava na „Setkání maminek“ (vytváření dárků, nácvik básniček a 
pohádky) 

V 2.3.13 prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, 
radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit 
splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu 
apod.) - SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE 

pozorování dopravy a dopravních prostředků V 5.9 mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i 
společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i 
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5.Jarní období: "A SLUNÍČKO ZASE 
HŘEJE" 

1. - 3. ročník předškolního 
vzdělávání 

ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí - 
DÍTĚ A SVĚT 

skupinové konverzace –(vyprávění zážitků, příběhů) V 5.9 mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i 
společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i 
ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí - 
DÍTĚ A SVĚT 
V 2.3.13 prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, 
radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit 
splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu 
apod.) - SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE 

hudební, manipulační a smyslové činnosti 

V 2.3.14 být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem - 
SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE 

řečové, sluchové a vokální činnosti V 2.3.8 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného - SEBEPOJETÍ, 
CITY, VŮLE 

spontánní hra a osvojování si poznatků (vysvětlování, objasňování, 
odpovědi na otázky) 

V 2.3.8 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného - SEBEPOJETÍ, 
CITY, VŮLE 

činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností, záměrná 
pozorování, čím se lidé liší a v čem jsou si podobní 

V 2.3.13 prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, 
radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit 
splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu 
apod.) - SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE 

aktivity seznamující děti přirozeným způsobem s různými tradicemi a 
zvyky 

V 4.13 vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, 
sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a 
hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo) - DÍTĚ A 
SPOLEČNOST 

mimické vyjadřování nálad V 2.3.12 uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, 
soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat 
citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí - SEBEPOJETÍ, 
CITY, VŮLE 

příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů při hrách a dopravních 
situacích 

V 5.11 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a 
čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, 
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5.Jarní období: "A SLUNÍČKO ZASE 
HŘEJE" 

1. - 3. ročník předškolního 
vzdělávání 

spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory 
apod.) - DÍTĚ A SVĚT 

grafické napodobování tvarů V 2.3.8 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného - SEBEPOJETÍ, 
CITY, VŮLE 

samostatný slovní projev V 4.13 vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, 
sledovat se zájmem literární, dramatické či hudební představení a 
hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo) - DÍTĚ A 
SPOLEČNOST 

řešení myšlenkových problémů, hledání různých možností a variant V 5.11 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a 
čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, 
spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory 
apod.) - DÍTĚ A SVĚT 

činnosti vyžadující samostatné vyjadřování, obhajování vlastních 
názorů 

V 5.8 porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno 
kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je 
třeba v životě počítat), přizpůsobovat se běžně proměnlivých 
okolnostem doma i v mateřské škole - DÍTĚ A SVĚT 

činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití V 5.11 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a 
čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, 
spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v okolí, živé tvory 
apod.) - DÍTĚ A SVĚT 

hry, které vedou děti ke schopnosti vyřešit vzájemný spor V 3.11 vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc 
(chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít 
ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.) - DÍTĚ 
A TEN DRUHÝ 

hry a praktické činnosti uvádějící děti do světa lidí V 5.9 mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i 
společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i 
ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí - 
DÍTĚ A SVĚT 

hry a aktivity na téma dopravy, praktický nácvik bezpečného chování v 
dopravní situaci a v dalších situacích, které mohou nastat 

V 5.9 mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i 
společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i 
ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí - 



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM – Všichni jsme kamarádi

103

5.Jarní období: "A SLUNÍČKO ZASE 
HŘEJE" 

1. - 3. ročník předškolního 
vzdělávání 

DÍTĚ A SVĚT 
    

6.4.6 6.Letní období: "CO UŽ VŠECHNO UMÍM, CO SE JEŠTĚ NAUČÍM"

Název integrovaného bloku 6.Letní období: "CO UŽ VŠECHNO UMÍM, CO SE JEŠTĚ NAUČÍM" 
Vzdělávací oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a společnost, Dítě a svět, Dítě a ten druhý, Dítě a jeho psychika 
Charakteristika integrovaného bloku TERMÍN: květen, červen

HLAVNÍ CÍL: Osvojení si poznatků o bezpečném chování ve všech situacích. Poznávání přírodního 
okolí, sledování rozmanitosti změn v okolí i v přírodě. Slavení svátku dětí, povídání o prázdninách, 
rozloučení s předškoláky, ukončení školního roku, vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, 
vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnosti a její dokončení Poznávat, že kamarádi nikdy na nic 
nejsou sami. 
kompetence k učení: 
KK1.3    - má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o 

jeho rozmanitostech a proměnách;  orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije - 
KLÍČOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ

KK1.6    - odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých - 
KLÍČOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ

kompetence k řešení problémů:
KK2.5    - zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá 
elementární  matematické souvislosti - KLÍČOVÁ KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence 
dětí 

komunikativní kompetence: 
KK 3.1   - ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, 

sdělení, otázky i odpovědi,  rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog – 
KLÍČOVÁ KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ

KK 3.5   - ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní - KLÍČOVÁ KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
KK 3.8   - ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny 
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Název integrovaného bloku 6.Letní období: "CO UŽ VŠECHNO UMÍM, CO SE JEŠTĚ NAUČÍM" 
elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku - KLÍČOVÁ KOMPETENCE 
KOMUNIKATIVNÍ

sociální a personální kompetence:
KK 4.8   - je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a 
jedinečnostem - KLÍČOVÁ KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 
činnostní a občanské kompetence:
KK 5.3   - odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a 
přizpůsobovat se daným okolnostem - KLÍČOVÁ KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÁ 

Způsob hodnocení dětí Podle zpracovaných kritérií. 
Poznámky k integrovanému bloku 
v rámci vzdělávacího obsahu 

KLÍČOVÁ TÉMATA: 
Kamarádi a mazlíček všem pro radost
Kamarádi pohádkoví a opravdoví.
Kamarádi, kteří nás chrání
Cestování s kamarády- to nás baví
Kamarádi se radují
Kamarádi s lupou pozorování a poznání
Kamarádi jdou do světa
Kamarádské zářivé léto
Kamarádi z lesa, trávy, mechu a kapradí
Kamarádi v říši divů
OBLAST POZNÁNÍ: 
Den matek. Májové slavnosti.
Cestování. Den dětí.
Naše planeta. Letní hry a radovánky
Život v trávě na louce a v lese , v potoce a řece
 * Rodina, mezilidské vztahy –emoce
 * cestování, příroda, ostatní lidé, počasí, charakteristické znaky léta
 * exotická zvířata, cestování – lidé, zajímavosti, památky,
 * historie a současnost města a vlasti, hlavní město ČR, prezident – sounáležitost k vlasti; časové 
vztahy, „před námi a po nás“
 * léto – činnosti lidí, léto v přírodě,
 * povolání rodičů, řemesla,
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Název integrovaného bloku 6.Letní období: "CO UŽ VŠECHNO UMÍM, CO SE JEŠTĚ NAUČÍM" 
 * přiblížení záchranného systému (hasiči, policie, záchranáři
 * loučení s kamarády, naší třídou, co nás čeká dál.
 * hlavní město naše republika – vlajka, název, práce s mapou, globusem. 
 * cestování- lidé, zvířata jiných kontinentů, zemí. 
 * Odlišné kultury, zvyky, zajímavosti, památky.
 * osvojení si základních elementárních znalostí o světě, posilování prosociálního chování, podpora 
sounáležitosti s druhými, podpora spolupráce ve skupině, rozvoj pohybových dovedností, podpora 
sebedůvěry a tolerance k druhému.
RÁMCOVÉ OBECNÉ CÍLE: 
RC 2.4 - vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti, k tomu, 
aby vnímaly různost kulturních komunit a měly porozumění pro jejich rozdílné hodnoty i pro 
vzájemné sbližování - OSVOJENÍ SI ZÁKLADŮ HODNOT, NA NICHŽ JE ZALOŽENA NAŠE SPOLEČNOST
RC 3.2 - vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry - ZÍSKÁNÍ OSOBNÍ 
SAMOSTATNOSTI A SCHOPNOSTI PROJEVOVAT SE JAKO SAMOSTATNÁ OSOBNOST PŮSOBÍCÍ NA 
SVÉ OKOLÍ
RC 1.5 - rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí 
schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání - ROZVOJ DÍTĚTE A JEHO SCHOPNOSTI UČENÍ
KLÍČOVÉ KOMPETENCE z RVP PV, k jejichž postupnému naplňování výchovný proces směřuje:
KK1.3 - má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o 
jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije - KLÍČOVÁ 
KOMPETENCE K UČENÍ
KK1.6 - odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých - 
KLÍČOVÁ KOMPETENCE K UČENÍ
KK2.5 - zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární 
matematické souvislosti - KLÍČOVÁ KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
KK 3.1 - ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, 
sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog – KLÍČOVÁ 
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
KK 3.5 - ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní - KLÍČOVÁ KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
KK 3.8 - ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny 
elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku - KLÍČOVÁ KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
KK 4.8 - je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a 
jedinečnostem - KLÍČOVÁ KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
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Název integrovaného bloku 6.Letní období: "CO UŽ VŠECHNO UMÍM, CO SE JEŠTĚ NAUČÍM" 
KK 5.3 - odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a 
přizpůsobovat se daným okolnostem - KLÍČOVÁ KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÁ
DÍLČÍ CÍLE Z RVP PV: 
C 1.4 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti - DÍTĚ A JEHO TĚLO
C 2.2.2 rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) - 
POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI A FUNKCE, PŘEDSTAVIVOST A FANTAZIE, MYŠLENKOVÉ OPERACE
C 2.2.6 vytváření základů pro práci s informacemi - POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI A FUNKCE, 
PŘEDSTAVIVOST A FANTAZIE, MYŠLENKOVÉ OPERACE
C 3.7 ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými - DÍTĚ A TEN 
DRUHÝ
C 4.6 vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností - DÍTĚ A SPOLEČNOST
C 5.3 poznávání jiných kultur - DÍTĚ A SVĚT
C 5.4 pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale 
také poškozovat a ničit - DÍTĚ A SVĚT
C 5.8 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, 
společností, planetou Zemí - DÍTĚ A SVĚT
ZAPOJENÍ RODIČŮ: 
Oslava Dne Matek, představení zajímavých zaměstnání některý rodičů
Táborák k zakončení školního roku,
PŘÍLEŽITOSTI: 
Besídka pro maminky,
Letní škola v přírodě,
Dny dětské radosti v mateřské škole
Filmy – Mezinárodní dětský festival ve Zlí. Oslava ke dni dětí.
Výlet ke konci školního roku
Poslední noc v mateřské škole.
Pasování předškoláků. Divadla a kino
RIZIKA: 
převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním vysvětlováním
nepřiměřené nároky na dítě
nedostatečné psychosociálně „bezpečné“ prostředí, neautentické, s nedostatkem porozumění
dlouhodobé statické zatěžování bez pohybu, uplatňování nevhodných cviků
vytváření komunikativních zábran
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nedostatečné uznání a oceňování úsilí
Vzdělávací cíle programu prevence rizikových (patologických) jevů:
- Odhadovat rizika svých nápadů, jít kurážně za svým, ale také měnit cesty a přizpůsobovat se 
daným okolnostem
- Dítě dovede postupovat podle pokynů, je schopno se dobrat k výsledkům
- Děti si uvědomují svá práva i práva druhých, učí si je hájit a respektovat
PK 1 sebedůvěra, samostatnost a sebejistota PK 19 mít a hájit vlastní názor
PK 23 vědět, že je více možností řešení konfliktů
PK 25 chování přizpůsobovat sociálnímu prostředí, uvědomovat si sociální role
PK 4 umění realisticky odhadnout své síly
Vzdělávací cíle v oblasti environmentální:
- dítě přizpůsobuje své chování tak, aby jeho důsledky neporušovaly zdraví těch společenství, v 
nichž žije
- pozorovat a poznávat základní a typické znaky ročního období – léta
- mít povědomí o základních velkých i lokálních ekosystémech planety Země, charakteristikách 
podnebí v různých oblastech, rostliny a živočichové…
- mít základní poznatky o nejrozsáhlejší říši živočichů – hmyzu, a jejich významu pro ekosystém
- mít základní vědomosti a poznatky o odpadech, jejich likvidaci a recyklaci
- vědět, jak sám ovlivňovat zdravý ekosystém Země.
Doporučená konkretizovaná příloha k Letnímu období: 
Konkretizované očekávané výstupy –dále KOVY
1. 9 Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony SEBEOBSLUHA
- postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky
- udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce
1. 13 Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí ZDRAVÍ, BEZPEČÍ
- znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici (dávat pozor při přecházení, 
rozumět světelné signalizaci)
- vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby obrátit o 
pomoc, koho přivolat) 
1. 14 Chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými osobami ZDRAVÍ, BEZPEČÍ
- projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám
- bránit se projevům násilí
2.1.8 Připravuje se pro život v mnohojazyčné evropské společnosti JAZYK A ŘEČ (výslovnost, 
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gramatická správnost řeči, porozumění, vyjadřování, dorozumívání)
- znát, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit
- vnímat jednoduché písně, rýmy, popěvky v cizím jazyce
2.2.2. Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, 
změněného, chybějícího) POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI (vnímání)
- zaregistrovat změny ve svém okolí (všimnout si a rozpoznat, co se změnilo např. ve třídě, na 
kamarádovi, na obrázku) 
- rozlišit známé chutě a vůně i zápachy (např. slané, sladké, kyselé, hořké, vůni koření, různých 
pochutin)
- rozlišit hmatem vlastnosti předmětu (např. strukturu povrchu), určit tvar, materiál, počet, velikost 
- rozpoznat odlišnosti v detailech (např. vyhledat a doplnit chybějící část v obrázku, jednotlivé části 
složit v celek, nalézt cestu v jednoduchém labyrintu, složit puzzle, hrát pexeso, domino, lot
2.2.4 Záměrně se soustředit a udržet pozornost POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI (pozornost, 
soustředěnost, paměť)
- soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní hru (např. sledovat pozorně 
divadelní představení a následně ho reprodukovat), nenechat se vyrušit – neodbíhat od činnosti, 
pracovat v klidu (např. vyřešit labyrint) 
- udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech
- zapamatovat si různé zvuky zvířat, běžně užívaných předmětů – sklo, papír, kov, dřevo, ale i 
událostí – kroky, dveře, tekoucí voda, vítr, déšť, bouřka apod., melodii (zvuky hudebních nástrojů), 
jednoduché taneční kroky, pořadí cviků nebo úkonů (např. skákání Panáka), krátký rytmický celek
- uplatňovat postřeh a rychlost
2.2.5 Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI 
(pozornost, soustředěnost, paměť)
- dokončit hru (neodbíhat od ní) i rozdělanou činnost
- uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím 
2.2.11 Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI 
(časoprostorová orientace)
- orientovat se v řadě (např. první, poslední, uprostřed
- orientovat se v prostoru podle slovních pokynů
- orientovat se v časových údajích v rámci dne (např. dopoledne, poledne, odpoledne)
- rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v čase (např. noc, den, ráno, večer, dnes, 
zítra, včera, dny v týdnu)
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- rozlišovat roční období (jaro, léto, podzim, zima) i jejich typické znaky
2.2.16 Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film 
POZNÁVACÍ 
SCHOPNOSTI (řešení problémů, učení)
- projevovat zájem o poznávání písmen a číslic, prohlížet si knihy (atlasy, encyklopedie, obrázkové 
knihy, leporela), znát některé dětské knihy a vyprávět o nich, informace vyhledat v encyklopediích 
2.2.19 Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI (řešení problémů, 
učení)
- zacházet s předměty digitální technologie, využívat nejzákladnější funkce počítače (zapnout-
vypnout, práce s myší, jednoduchou klávesnicí)
3.8 Odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná SOCIABILITA
- nepříjemný kontakt a komunikaci dokázat odmítnout 
- bránit se projevům násilí jiného dítěte (nenechat si ubližovat, nenechat se šidit, bránit se 
posmívání, ohradit se proti tomu) 
4.9 Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní 
hudební dovednosti vokální i instrumentální KULTURA, UMĚNÍ
- vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně pohybovou 
činností (viz výše) 
5.6 Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim ADAPTALIBITA KE 
ZMĚNÁM
- vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje běžně proměnlivé 
okolnosti v mateřské škole vnímat jako samozřejmé a přirozeně se tomuto dění přizpůsobovat
- ctít oslavy narozenin, svátků, slavností
5.8 Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, 
že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí VZTAH K ŽIVOTNÍMU 
PROSTŘEDÍ
- uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit 
na životní prostředí (podporovat či narušovat zdraví, přírodní prostředí i společenskou pohodu)

  

6.Letní období: "CO UŽ VŠECHNO UMÍM, 
CO SE JEŠTĚ NAUČÍM" 

1. - 3. ročník předškolního 
vzdělávání 

Výchovné a vzdělávací strategie  kompetence k učení 
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6.Letní období: "CO UŽ VŠECHNO UMÍM, 
CO SE JEŠTĚ NAUČÍM" 

1. - 3. ročník předškolního 
vzdělávání 

 kompetence k řešení problémů 
 komunikativní kompetence 
 sociální a personální kompetence 
 činnostní a občanské kompetence 

Vzdělávací nabídka Očekávané výstupy IB 
seznámení s životem dětí v jiných zemích světa V 3.6 chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je 

každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí 
apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené - DÍTĚ A 
TEN DRUHÝ 

seznámení s mapou naší republiky, seznámení se státním znakem, 
vlajkou, jménem pana presidenta 

V 1.14 zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, 
pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, 
výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, 
běžnými pracovními pomůckami - DÍTĚ A JEHO TĚLO 

rozloučení s předškoláky V 2.3.15 těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i 
kulturních krás i setkávání se s uměním - SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE 
V 2.2.11 řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat 
„nápady“ - POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI A FUNKCE, PŘEDSTAVIVOST A 
FANTAZIE, MYŠLENKOVÉ OPERACE 
V 2.2.12 nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným - POZNÁVACÍ 
SCHOPNOSTI A FUNKCE, PŘEDSTAVIVOST A FANTAZIE, MYŠLENKOVÉ 
OPERACE 

pohádkový měsíc – činnosti zaměřené k opakování 

V 2.3.16 zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí 
hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.) - 
SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE 
V 2.3.3 rozhodovat o svých činnostech - SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE výlety do okolí školy, prodloužený pobyt venku, měsíc her, zábavy a 

dovádění V 5.10 rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí 
podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, 
upozornit na ně - DÍTĚ A SVĚT 

pozorování života s lupou ve trávě, mechu a kapradí, pozorovat život 
hmyzu a živočichů 

V 1.14 zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, 
pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, 
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CO SE JEŠTĚ NAUČÍM" 

1. - 3. ročník předškolního 
vzdělávání 

výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, 
běžnými pracovními pomůckami - DÍTĚ A JEHO TĚLO 
V 2.3.5 vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to 
vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), 
odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod. 
- SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE 

zdravotně zaměřené činnosti, kooperativní činnosti ve dvojicích či ve 
skupinách 

V 5.10 rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí 
podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, 
upozornit na ně - DÍTĚ A SVĚT 
V 2.1.3 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, 
mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách - DÍTĚ A JEHO 
PSYCHIKA - JAZYK A ŘEČ 

komentování zážitků, vyřizování zpráv 

V 2.1.7 formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně 
reagovat - DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - JAZYK A ŘEČ 

vyřizování vzkazů a zpráv V 3.8 spolupracovat s ostatními - DÍTĚ A TEN DRUHÝ 
hry se slovy V 2.1.19 poznat napsané své jméno - DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA - JAZYK A 

ŘEČ 
konstruktivní hry v přírodě V 2.2.13 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 

(konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) 
i ve slovních výpovědích k nim - POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI A FUNKCE, 
PŘEDSTAVIVOST A FANTAZIE, MYŠLENKOVÉ OPERACE 

návštěvy dětských kulturních akcí V 2.3.15 těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i 
kulturních krás i setkávání se s uměním - SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE 

pozorování, čím se lidé mezi sebou liší – zeměpisné místo, jazyk, 
způsob života 

V 3.6 chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je 
každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí 
apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené - DÍTĚ A 
TEN DRUHÝ 

běžné neverbální komunikační aktivity V 2.1.3 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, 
mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách - DÍTĚ A JEHO 
PSYCHIKA - JAZYK A ŘEČ 
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6.Letní období: "CO UŽ VŠECHNO UMÍM, 
CO SE JEŠTĚ NAUČÍM" 

1. - 3. ročník předškolního 
vzdělávání 

V 3.12 bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování 
apod. - DÍTĚ A TEN DRUHÝ 

sportovní aktivity, zábavy 

V 5.10 rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí 
podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, 
upozornit na ně - DÍTĚ A SVĚT 
V 2.2.13 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 
(konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) 
i ve slovních výpovědích k nim - POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI A FUNKCE, 
PŘEDSTAVIVOST A FANTAZIE, MYŠLENKOVÉ OPERACE 
V 4.14 zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své 
představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, 
používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a 
vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) - DÍTĚ A 
SPOLEČNOST 

poznávání ekosystémů 

V 5.6 vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, 
nekonečně pestrý a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí (mít 
elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých 
zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.) - DÍTĚ A SVĚT 

řešení konfliktu dohodou V 4.7 vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na 
společném řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s 
pomocí) - DÍTĚ A SPOLEČNOST 
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7 Dílčí projekty a programy

Dílčí specificky zaměřené aktivity školy týkající se činnostního učení a vedoucí také k  posílení 

sociokulturního povědomí:

Předplavecký výcvik(Plavecká škola Defínek).-Škola v přírodě( cestovní agentura). , Návštěvy 

knihovny - bibliopedagogika .(Knihovna Fr.Bartoše i knihovna Malenovice) -Návštěvy Muzea 

Jihovýchodní Moravy – muzeopedagogika. Návštěvy divadel –

(Malá scéna Zlín, divadlo Zlín). Exkurze a výlety vážící se tematicky k třídním programu. Návštěvy 

dopravního hřiště v Malenovicích, těsná spolupráce se základními školami na několika úrovních. 

Návštěvy kina, koncerty, kulturní akce pro děti přímo v prostorách mateřské školy. Exkurze -například 

v pekárně, v kovářství, u kadeřnice či v opravě oděvů. Odborné návštěvy s výkladem a exkurze u 

záchranářů, městské policie či hasičů.
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8 Systém evaluace
8.1 Oblasti autoevaluace

Oblasti autoevaluace

Oblasti, které budeme sledovat a vyhodnocovat, aby byla škola schopna komplexního posouzení 

kvality své práce a tím i plnění ŠVP jsou:

1. podmínky

2. procesy

3. výsledky vzdělávání.

Podmínky

Podmínky mají zásadní význam pro rozvoj převážné většiny kompetencí dětí předškolního věku. Jak 

kvalitně se nám podařilo je v MŠ nastavit, vytvořit, tak kvalitní a efektivní bude vzdělávání dětí. Proto 

je při autoevaluaci nezbytné sledovat a vyhodnocovat všechny podmínky.

1. věcné podmínky

2. životospráva,

3. psychosociální podmínky,

4. organizace,

5. řízení mateřské školy,

6. personální a pedagogické zajištění a

7. spoluúčast rodičů.                                             Kritéria vytvořena na základě požadavků RVP 

PV(str.32 -36)

                                                                                                                                    Výstup: Analýza podmínek

Procesy

Tato oblast hodnocení se týká práce učitelek, jejich odborných dovedností připravovat a organizovat 

činnosti dětí tak, aby probíhaly v souladu s jejich potřebami a přispívaly k rozvoji žádoucích 

kompetencí. Zahrnuje proto způsob, jakým učitelky plánují, jejich schopnost být dítěti partnerem, 

umění empatické a podporující komunikace, využívání moderních metod a forem práce s dětmi 

předškolního věku (např. metoda prožitkového a kooperativního učení, situační plánování), její 

schopnosti diagnostické atd.



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM – Všichni jsme kamarádi

115

Kritéria:     Povinnosti předškolního pedagoga pedagogický styl

Pravidla komunikace učitelky s rodiči

Výstupy: sebehodnocení, hospitační zápisy            

Výsledky

Oblast hodnocení výsledků ukazuje, jaké úrovně a pokroků prostřednictvím plnění vzdělávacích cílů 

děti dosahují v individuálním rozvoji své osobnosti a rozvoji kompetencí. Co se po dobu docházky do 

MŠ „naučily“, jaké dovednosti a znalosti si osvojily.

Kritéria: pozorování 44 klíčových kompetencí. Výstupy: Zpětná vazba, plán pedagogické diagnostiky 

pojednotlivé třídy, který vychází z TVP (činností, příležitostí a záměrného pozorování)

Oblasti (předmět) evaluace:

h     naplňování cílů programu,

h      kvalita podmínek vzdělávání,

h      učivo a jeho realizace,

h      práce pedagogů a

h     výsledky vzdělávání a vzdělávací přínos pro děti.

 

Sledování a hodnocení výsledků vzdělávání

1. Učitelky ve třídách sledují a hodnotí výsledky vzdělávání u jednotlivých dětí ve své třídě. 

Používají metody dle svého uvážení např. metodu rozhovoru s dítětem, pozorování dětí, 

metodu hodnocení dětských výtvorů, metodu hodnocení projevů chování dítěte v průběhu 

jeho pobytu ve škole.

2. Zjištěné skutečnosti zaznamenávají formou písemných záznamů či poznámek v sešitech pro 

hodnocení dětí(frekvence záznamů závisí na osobnosti každého dítěte) či jinou písemnou 

formou podle svého uvážení (např. sešit rozvoje dítěte). Výstupy -  Plán pedagogické 

diagnostiky dětí, který vyplývá z TVP.
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8.2 Cíle a kritéria autoevaluace

Cílem evaluace včetně hodnocení je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek 

školy. Evaluační systém školy složí k hodnocení vlastní práce a získání zpětné vazby o tom, jak celý 

systém uvnitř školy funguje.

Nebudeme hodnotit, jestli děti všechno zvládly, ale především budeme hodnotit svoji práci, zvolené 

metody, formy, prostředky s ohledem na reakci dětí. Ověříme si, zda děti byly zvolenými činnostmi 

zaujaty nebo jestli byla zvolená činnost pro děti přínosem. Důležité je také individuální hodnocení dětí 

= pedagogická diagnostika. Tady vycházíme z možností jednotlivých dětí (zdravotní stav, rodinné 

prostředí apod.). Jde o důvěrný dokument, který slouží pedagogům k optimalizaci rozvoje dítěte a 

jako podklad pro informaci rodičům.

8.3 Nástroje autoevaluace

Metody hodnocení a evaluace, které budeme v praxi uplatňovat:

1. pozorování, opakované pozorování a

2. rozhovor s dítětem, rozhovor s rodiči, konzultace s ostatním odborníky.

8.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností a 

odpovědnosti pedagogů

Evaluační činnosti na úrovni školy

a. Společné vyhodnocení funkčnosti programu: soulad ŠVP a RVP PV, hodnocení vlastních cílů a 

záměrů, podmínek, pedagogického stylu a klimatu školy, spolupráce s partnery, hodnocení 

obsahu vzdělávací nabídky klíčových témat se provádí průběžně na pedagogických radách dle 

Plánu pedagogických rad (viz roční plány “Plánovací pondělky.“).

b. Vzájemné hodnocení vlastní práce – adresné i anonymní (rozhovor, diskuze), – na 

pedagogických radách i mimo ně.

c. Evaluační činnosti ředitelky školy je rozpracována v příloze: Plán kontrolní činnosti ředitelky 

(viz roční plány) a je naplňována jak v každodenní konfrontaci: děti x pracovníci x ředitelka x 

rodiče, tak formou hospitací u pedagogických pracovníků, z kterých jsou pořizovány písemné 

záznamy.
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d. Informace získané z každodenního osobního kontaktu s rodiči, z formálních i neformálních 

schůzek a setkání s rodiči, z průzkumů provedených dotazníky (1x za 2 roky).

e. Evaluace školního programu je prováděna 1x ročně ústně na závěrečné pedagogické radě 

v červnu a zároveň v písemné analýze uplynulého období (Vlastní hodnocení školy), které 

zpracovává ředitelka školy na základě podkladů všech pracovníků. (Vlastní hodnocení školy 

prováděné podle § 12 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

f. Hodnocení zachycené v projevech dětí i dospělých.

g. Hodnocení kontrolních orgánů – ČŠI.

Evaluační činnosti na úrovni tříd

a. Vyhodnocování vlastní práce a podmínek třídy provádí obě učitelky ve třídě průběžně během 

realizace školního a třídního vzdělávacího programu (např. zpětná vazba od dětí, vzájemné 

hodnocení mezi sebou), učitelky si samy zvolí formu (ústně, písemně). Zásadou je, že 

hodnocení musí být pro samy učitelky funkční a musí vést ke zkvalitnění práce. „Plánovací a 

hodnotící pondělky od 12:00 hodin do 13:00 hodin učitelky na třídách.“

b. Po ukončení každého naplánovaného klíčového tématu ŠVP PV (integrovaného bloku), tedy 

cca 1x za 1 – 2 měsíce zhodnotí učitelky na neformálních pracovních schůzkách jeho celkový 

průběh: Soulad ŠVP a TVP, funkčnost svého třídního vzdělávacího programu – zda došlo 

k naplnění dílčích cílů a úkolů ve sledovaných oblastech předškolního vzdělávání, zda bylo 

učivo pro děti přiměřené, zajímavé a podnětné a co jim případně přineslo. Co děti nejvíce 

zaujalo

c. Hodnocení vlastní práce, vhodnost použitých forem, metod a prostředků, naplňování 

individuálních vzdělávacích potřeb dětí apod. – doporučená forma: písemné poznámky přímo 

v třídním plánování.

d. Hodnocení třídy provádějí učitelky ústně na pedagogických radách, záznam je přiložen 

k zápisu z pedagogických rad. Písemně po uplynutí období – 6x ročně.

e. Přijímání námětů a hodnocení rodičů (zpětná vazba od rodičů), ostatních pracovníků školy.

f. Hospitační činnost ředitelky (vzájemný pohovor během rozboru hospitace).

g. Sebeevaluace učitelek.

Sledování a hodnocení výsledků vzdělávání

a. Učitelky ve třídách sledují a hodnotí výsledky vzdělávání u jednotlivých dětí ve své třídě. 

Používají metody dle svého uvážení např. metodu rozhovoru s dítětem, pozorování dětí, 

metodu hodnocení dětských výtvorů, metodu hodnocení projevů chování dítěte v průběhu 

jeho pobytu ve škole.
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b. Zjištěné skutečnosti zaznamenávají formou písemných záznamů či poznámek v sešitech pro 

hodnocení dětí (frekvence záznamů závisí na osobnosti každého dítěte) či jinou písemnou 

formou podle svého uvážení (např. sešit rozvoje dítěte). Výstupy -  Plán pedagogické 

diagnostiky dětí, který vyplývá z TVP.
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