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• 1. Identifikační údaje o škole 

• Název ŠVP.

NÁZEV ŠVP: Školní vzdělávací program Mateřské školy Medlovice pro předškolní vzdělávání.
MOTIVAČNÍ NÁZEV:  S úsměvem táhneme za jeden provaz.

• Údaje o škole.

NÁZEV ŠKOLY:  Mateřská škola Medlovice, okres Vyškov, příspěvková organizace Medlovice 77 
SÍDLO ŠKOLY:   Medlovice 77, Vyškov, 68201 
KONTAKTY:    e-mail:  skolka.medlovice@tiscali.cz, 
                             web: https://www.msmedlovice.cz     

REDIZO:  600125301 
IČO:  71004548 
STATUTARNÍ ZÁSTUPCE ŠKOLY:  Hana Brázdilová 
ZPRACOVATELÉ PROGRAMU:   Školní vzdělávací program byl vytvořen za účasti všech pedagogických pracovníků školy. Je zpracován v souladu s "Rámcovým 
vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání", dále se Zákonem č. 561/2004 Sb. - školským zákonem, vyhláškou  č. 14/2005 o předškolním vzdělávání v 
platném znění a úpravami RVP PV §16 a, 16 b školského zákona a vyhláškou 27/2016 Sb. 

• Zřizovatel 

NÁZEV ZŘIZOVATELE:   obec Medlovice   
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• Platnost dokumentu 

PLATNOST DOKUMENTU:  od 1. 9. 2020 - 31. 8. 2023 

................................................                                             ................................................. 
            ředitel školy                                                                                  Razítko školy  
      Hana Brázdilová 
  

• 2. Obecná charakteristika školy. 

• 2.1 Velikost školy. 

Kapacita školy:   28 
Počet tříd:   1 
Počet pracovníků:   5 
V případě potřeby a možnosti je stálý počet pracovníků doplňován o další pracovníky (např. chůvy, školní asistenty, apod.).    
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• 2.2 Lokalita školy. 

Lokalita školy:   

Budova mateřské školy je umístěna v klidné části obce, obklopená rozsáhlou školní zahradou. 

• 2.3 Charakter a specifika budovy. 

Charakter a specifika budovy/budov:   

Patrová budova, v níž mateřská škola sídlí, byla v roce 1887 vystavěna jako škola národní. Škola je jednotřídní s kapacitou 28 dětí. Využíváme všechny prostory
objektu včetně přilehlé školní zahrady. V přízemí školy je umístěna šatna dětí se sociálním zázemím, jídelna,  školní kuchyně se skladem potravin, kancelář školy a
kancelář vedoucí školní jídelny, šatny pro zaměstnance a archivační místnost.

V patře budovy se nachází nově vybudovaná herna dětí a samostatná ložnice, dětská umývárna se  sprchovým koutem a WC, sociální zařízení pro zaměstnance a
úklidová komora. Interiér je vybaven a přizpůsoben dětem předškolního věku, splňuje materiální, bezpečnostní a hygienické požadavky. Školní zahrada je z vetší
části zatravněna a vysázena jak ovocnými, tak okrasnými dřevinami. Její součástí jsou lavičky, průlezky, skluzavka, houpačky a zastíněné pískoviště. Pro klidové
činnosti slouží rovněž zastíněná pergola. V zahradě je postaven domek, který slouží k uložení pomůcek pro činnosti dětí /koloběžky, bazén, hračky na pískoviště a
zahradní nábytek./ V roce 2017 bylo provedeno nové oplocení školní zahrady a stávající houpačky byly vyměněny za nové a bezpečnější.  

Budova školy prošla v posledních letech velkými opravami a rekonstrukcemi. Jednou z nich byla kompletní oprava střechy včetně vazby a střešní krytiny. V roce
2016 byla dokončena poslední etapa výměny oken a vstupních dveří spolu s vybudováním zcela nového otopného systému.      Významná rekonstrukce proběhla i
v roce 2020, kdy došlo k vybudování nové herny v patře budovy, která doposud sloužila jako sklad školního inventáře. Zhotovily se zde nové stropy, instalovaly
nové rozvody elektřiny a osvětlení, zrenovovala se parketová podlaha, provedla se výmalba a položily koberce jak v nově vzniklé herně, tak v ložnici dětí. Tu jsme
vytvořily z herny původní.  Vzhledem k větší ploše nové herny, tak bylo možné k 1.9.2020 navýšit kapacitu školy na 28 dětí. Z tohoto důvodu bylo nutné také zvětšit
prostor dětské šatny. Ta vznikla z bývalé ložnice v přízemí budovy.  

Obec Medlovice se rozkládá v zemědělské oblasti, kde se pěstují hlavně obiloviny, řepa a kukuřice. Polnosti obhospodařuje ZOD Haná se sídlem ve Švábenicích. S
tímto družstvem úzce spolupracujeme a to formou besed, navštěvujeme stálé expozice zemědělské techniky apod. Za obcí je nově vybudovaný rybník, kde sídlí
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různé druhy ptactva, které od časných jarních měsíců až do podzimu pozorujeme. Děti tak mají možnost z blízka pozorovat život těchto živočichů. V blízkosti
potoka, který obcí protéká, zase sledujeme přírodní změny během celého roku. Také školní zahrada nám skýtá možnosti seznámení se s rozmanitými druhy stromů
a keřů, v nichž hojně sídlí různé ptactvo. Toto prostředí, které bezprostředně obklopuje naší školu, nám tak poskytuje velmi dobré podmínky pro prožitkové učení
dětí. S různorodou a hlavně pro zdraví bezpečnou výsadbu školní zahrady nám pomáhá p. MVDr., Ing. Jana Bednářová, která v obci provozuje sezónní zahradnictví.  

Mateřská škola se intenzivně podílí na veškerém dění v obci. Jsme spoluorganizátory a často i organizátory sportovních, kulturních a společenských akcí, výstav a
besed. Život školy je tak úzce spjat s životem obce. 

Mateřská škola je od roku 1. 1. 2003 příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. 

• 3. Podmínky vzdělávání.

• 3.1 Věcné podmínky.

Veškeré prostory a vybavení školy a školní zahrady odpovídají  bezpečnostním a hygienickým požadavkům vyplývajících z vyhlášky MZ 108/2001 o hygienických
požadavcích na prostory a provoz MŠ. Vše podléhá pravidelným revizním, hygienickým a bezpečnostním kontrolám. Kontroly jsou zaprotokolovány v dokumentech
školy. S navýšením kapacity školy, bylo doplněno veškeré vybavení odpovídající počtu 28 dětí /stolky, židličky, lehátka, lůžkoviny apod./

Záměry:  

• Položit – opravit podlahovou krytinu  na chodbě školy v přízemí budovy.

• Provést výmalbu školní jídelny, schodiště a chodeb.
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• Šatnu dětí vybavit novými šatními skříňkami.

• Nainstalovat další hrací prvek na školní zahradu.

                 

 3.2 Životospráva. 

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná stavba jídelníčku, dodržována správná technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti
mají po celý den k dispozici  dostatek tekutin. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy je dodržován tříhodinový interval. Je zajištěn pravidelný rytmus a řád. Svačina
se dětem podává v 9:30hod. Po svačině následuje pobyt venku, který se organizuje dle počasí, obsahuje všechny úkoly výchovně vzdělávacího procesu s důrazem
na zdravotní a fyziologické působení na individuální osobnost dítěte. Děti mají dostatek volného pohybu. Při vhodném počasí upřednostňujeme pobyt na školní
zahradě. Před obědem si děti chystají prostírání, učí se jíst správně příborem a uklidit po obědě stůl. Požadavky na samostatnost jsou dány individuálně věkem a
schopnostmi jednotlivých dětí. Osobní hygiena po obědě probíhá individuálně, kdy jedna ze dvou učitelek může dohlížet na správné hygienické návyky. Součástí
hygieny je pravidelné čištění zubů. Odpolední odpočinek trvá v délce minimálně půl hodiny, po této době se přizpůsobuje individuálním potřebám dítěte.  

Záměry:

• Prodloužit provozní dobu školy.

• Délce provozní doby přizpůsobit denní režim.

• 3.3 Psychosociální podmínky.

Mateřská škola se snaží zajišťovat příjemné a podnětné prostředí - pozitivní klima. Nově příchozí děti mají možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i
situaci.  Učitelé  přizpůsobují  dění  ve třídě  potřebám dětí /individuálním i  vývojovým/.  Reagují  na  ně a  napomáhají  v  jejich  uspokojování  (jednají  nenásilně,
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přirozeně, citlivě, navozují situace pohody, klidu, relaxace apod.). Děti nejsou neúměrně zatěžovány. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není
zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Jakékoliv projevy nerovnosti, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné. Volnost a osobní svoboda dětí je dobře
vyvážená s nezbytnou mírou omezení vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití, pro která máme spolu s dětmi
vytvořená a dohodnutá pravidla chování - piktogramy. Práce pedagogů je provázející, podporující, aktivizující a partnerská.  Rodiče dětí mají právo být účastníky
vzdělávacího procesu, dle aktuální hygienických podmínek a nařízení. Průběžně jsou  informováni o dění ve škole.  

Záměr:

• Potlačovat patologické jevy chování, vést děti k vzájemné pomoci, zejména mladším dětem.

• Respektovat individuální a věkové odlišnosti.

• 3.4  Organizace chodu. 

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí. Děti si mohou hrát individuálně i ve skupinkách. I když si dítě volí samo obsah
spontánních her, uč. plánují a připravují vhodné podmínky, které dítě ke hrám motivují a podněcují. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené
zdravotně preventivní pohybové aktivity. Součástí dne v mateřské škole jsou vedle spontánních činností, také činnosti řízené. Obsah těchto aktivit plánujeme podle
témat,  která zpracováváme do tematických celků. Každý tematický celek dále rozpracujeme na tematické části,  které obsahují  nabídky jednotlivých činností
odpovídajících věku a individuálním schopnostem dětí. Prostředí zahrady je upraveno tak, aby bylo pro činnosti dětí prostorné, bezpečné a podnětné.  Pokud je
příznivé počasí pobyty venku realizujeme na školní zahradě. Do organizace zařazujeme během dne odpočinek a relaxační činnosti. Doba spánku a odpočinku je
zařazena po obědě a hygieně dětí. Délka odpočinku je individuální, dle potřeby a věku dítěte. Dítě, které neusne, nezůstává na lehátku, ale věnuje se individuálním
spontánním činnostem. 

Záměr:

• Z důvodu prodloužení délky provozu efektivně stanovit denní režim.
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• 3.5  Řízení mateřské školy. 

Pracovní smlouvy a náplň práce učitelek jsou jasně vymezeny a uloženy v kanceláři ředitelky školy. Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř mateřské
školy, tak navenek: 

- Vnější informační systém MŠ - nástěnky, webové stránky školy, schůzky rodičů včetně individuální  konzultace s rodiči předškolních dětí, dny otevřených dveří,
Zpravodaj obce apod.

- Vnitřní informační systém - provozní a pedagogické rady dle potřeby, tel., nástěnky. 

Při vedení zaměstnanců ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje spolupracovníky do řízení MŠ a respektuje jejich názor. Ředitelka školy
provádí kontrolní činnost v podobě hospitace, vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně je motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. Rovněž
navzájem spolupracují pedagogické pracovnice a ke spolupráci vyzývají také rodiče. Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o
předchozí  analýzu a využívá zpětné vazby. Ředitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s učitelkou. Kontrolní  a evaluační činnosti zahrnují
všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro další práci.  

Záměry: 

- rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou minimálně 1x za pololetí individuálně seznamovat s pokroky a výsledky vzdělávání jejich dětí 

- podněcovat pozitivní vztahy, tak aby vedly k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou 

• 3.6  Personální a pedagogické zajištění.

Zaměstnanci, kteří pracují v mateřské škole jako pedagogičtí pracovníci, mají předepsanou odbornou kvalifikaci. Výkazy o MŠ /kvalifikovanost ped. pracovnic, délka
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praxe apod./ jsou uloženy v kanceláři ředitelky MŠ. Pedagogické pracovnice využívají  dalšího vzdělávání k rozšíření poznatků z různých oblastí. Sledují novou
pedagogickou literaturu a aplikují  ji  do přímé výchovné práce s  dětmi. Zaměstnanci  školy chrání  soukromí rodiny, zachovávají  patřičnou mlčenlivost,  jednají
ohleduplně s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi, nezasahují do soukromí a života rodiny.  

Záměry: 

• Z důvodu navýšení úklidové plochy přijmou zaměstnance na pozici školnice.

• Z důvodu zvýšeného počtu dětí a prodloužení délky provozu zajistit pedagogického pracovníka na překrývání doby při pobytu dětí venku.

• 3.7  Spoluúčast rodičů. 

Ve vztazích mezi zaměstnanci a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Učitelé sledují konkrétní
potřeby jednotlivých dětí, snaží se jim porozumět a vyhovět. Rodiče mají možnost spolupodílet se na ročním plánování vzdělávacího programu /příprava akcí, jako
jsou pracovní dílničky, besídky, loučení s předškoláky apod./  Den otevřených dveří v mateřské škole probíhá zpravidla před zápisem dětí do MŠ. Učitelé pravidelně
informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Rodiče mají kdykoliv možnost nahlédnout do portfolia svého dítěte, kde
jsou uloženy veškeré jeho práce a výtvory. Potřebné informace o dění v MŠ rodiče také získávají  prostřednictvím nástěnek. Škola nabízí možnost, v případě
potřeby, zajištění konzultace s odborníky. 

Záměry:

• Snažit se vyhovět požadavkům rodičů zjištěných na základě anonymní ankety. Jedná se zejména o prodloužení provozní doby a dovybavení dětské šatny.

• Pokračovat v natavené spolupráci a udržet si zájem a přízeň rodičů.
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• 3.8  Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními        vzdělávacími potřebami 

  Podpora inkluzivního vzdělávání se legislativně opírá o novelu vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských
zařízeních a vyhlášku č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

  Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami tyto cíle
přizpůsobujeme potřebám a možnostem jednotlivých dětí -  stejně,  jako u  vzdělávání  dětí,  které  speciální  vzdělávací  potřeby nemají.  Při  vzdělávání  dětí se
speciálními potřebami vždy spolupracujeme s dalšími odborníky, využíváme služby školských poradenských zařízení. 

  Podpůrná opatření představují podporu pro práci pedagoga s dítětem. Člení se do I. - V. stupně. 

I.  stupeň vždy navrhuje a poskytuje škola i  bez doporučení školského poradenského zařízení  a vypracuje plán pedagogické podpory. Ten vytvoří  pedagogičtí
pracovníci a pravidelně jej doplňují a vyhodnocují. 

II. - V. stupeň lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení. Podpůrná opatření jsou projednána se školou a zákonným zástupcem dítěte. Pro
tyto děti se zpracovává individuální vzdělávací plán na základě doporučení ŠPZ, které v součinnosti s MŠ plán vytvoří. Naší snahou je, aby u každého dítěte byly
vytvořeny optimální podmínky k rozvoji jeho osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. 

• 3.9  Podmínky vzdělávání dětí nadaných.

Širokou nabídkou činností různého zaměření se naše škola snaží rozvíjet nadání jednotlivých dětí. Individuální přístup nám tak umožňuje poznávat schopnosti
jednotlivců. Dítě, které vykazuje známky nadání podporujeme formou dalších námětů z oblasti jeho nadání, podporujeme jeho zájem o věc tak, aby se jeho nadání
mohla plně rozvinout. Pedagogové si prohlubují znalosti a dovednosti se vzděláváním nadaných dětí. 
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• 3.10  Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let. 

Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro dvouleté děti.  

V naší věkově heterogenní třídě jsou pro zajištění bezpečnosti vhodným způsobem znepřístupněny bezpečnost ohrožující předměty. Ve třídě jsou nastavena dětem
srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek. Prostředí ve třídě je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru
dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku. Mateřská škola je vybavena dostatečným
zázemím pro zajištění hygieny dítěte. Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami. Dítěti je umožněno používání
specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty. 

Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby dětí. Učitel uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně
přijímá. V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou

• 4.  Organizace vzdělávání 

Druh  provozu  školy:  Celodenní 

Počet tříd včetně bližší charakteristiky:  

Naše mateřská škola je jednotřídní, vzdělávání vychází z daných podmínek mateřské školy, opírá se o výsledky evaluace minulého školního vzdělávacího programu
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a následné analýzy.   

Pravidla pro zařazování do jednotlivých tříd:  

Třída je věkově heterogenní a naplňuje se do počtu 28 dětí. Do mateřské školy se přijímají zpravidla děti po dovršení tří let věku. Pokud zájem o zapsání dítěte do
MŠ přesahuje počet volných míst, provádí ředitelka školy výběrové řízení dle kritérií stanovených pro přijímací říze 

Organizace dne v mateřské škole: 

• 6:30 - 9:30 - scházení dětí, řízené i spontánní činnosti, které jsou vzájemně provázané i vyvážené, zaměřené na výchovu a vzdělání dětí, jejich rozumový a
tělesný rozvoj, didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení ve skupinkách i individuálně, jazykové chvilky, smyslové hry apod.)  

•  9:30 - 10:00 - hygiena, svačina 
• 10:00 - 12:00 - pobyt venku 
• 12:00 - 12:45 - hygiena, příprava na oběd, oběd 
• 12:45 - 13:00 - hygiena, příprava na odpočinek 
• 13:00 - 14:30 - klidové činnosti - respektování individuálních potřeb dětí 
• 14:30 - 15:00 - hygiena, svačina 
• 15:00 – 16:00 - volné spontánní aktivity dětí, individuální činnosti 

Dětem jsou nabízeny v rámci výchovně vzdělávacího programu: 

• předplavecký výcvik  - ve spolupráci s plaveckou školou Aquapark Vyškov paní Koukalové, se děti hravou formou seznamují s vodou, učí se překonávat
strach a získávají důležité základy pro plavání. 

• logopedická péče   -  je  prováděna v malých skupinkách v tzv.  logopedických chvilkách.  Logoped naši  školu navštěvuje 1x ročně a provádí  depistáž -
zjišťování úrovně výslovnosti jednotlivých dětí. Na základě tohoto zjištění pak konzultuje s pedagogy a rodiči další postup při nápravě řeči.  
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Nadstandartní aktivity, které dětem nabízíme 1x týdně po provozní době mateřské školy za úplatu: 

• Seznámení  s  anglickým  jazykem  -  jako  první  seznámení  s  cizím  jazykem  hravou  formou,  spolupráce  s  externím  vyučujícím  p.  Mgr.  Kateřinou
Matouškovou. 

• Kroužek hry na zobcovou flétnu – ve spolupráci se ZUŠ Ivanovice na Hané mohou předškolní děti navštěvovat základy výuky hry na zobcovou flétnu.

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy:  

Ředitelka stanoví po dohodě se zřizovatelem místo a dobu zápisu do MŠ pro následující školní rok. Oznámení o místě, datu a době zápisu zveřejní v budově školy,
na školních webových stránkách, na vývěsce OÚ a nechá vyhlásit místním rozhlasem v obcích Medlovice a Rybníček. 

Přednostní právo na přijetí do mateřské školy mají předškolní děti a děti s odloženou školní docházkou, s trvalým místem pobytu v obci Medlovice a Rybníček. Tyto
děti si tak plní povinnou školní docházku. Na žádost zákonného zástupce, může rodič své dítě vzdělávat sám a do MŠ se 2x ročně dostaví na výzvu k  přezkoušení
dítěte. Povinností rodiče však je, dostavit se s předškolním dítětem k zápisu do spádové školy.

Ředitelka může ukončit docházku dítěte do mateřské školy, a to po dohodě se zřizovatelem a po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže dítě
bez omluvy zástupcem do MŠ nejméně jeden měsíc nedochází nebo zástupce dítěte závažným způsobem opakovaně narušuje provoz školy a jednání ředitele se
zástupcem dítěte směřují ke sjednání nápravy byla bezúspěšná. Dále může ředitel školy ukončit docházku dítěte do MŠ v průběhu zkušební doby a to na základě
doporučení praktického lékaře pro děti a dorost nebo pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra. Zkušební dobu dítěte do školy k
ověření schopností dítěte přizpůsobit se podmínkám v MŠ určí po dohodě se zástupcem dítěte nejdéle na dobu tří měsíců. Ředitel přihlédne při ukončení docházky
dítěte do MŠ vždy k sociální a výchovné situaci v rodině a k zájmu dítěte. 
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• 5. Charakteristika vzdělávacího programu 

• 5.1  Zaměření školy. 

Školní vzdělávací  program je vlastní  program mateřské školy, zohledňující  podmínky Mateřské školy v Medlovicích. Jeho cílem je dosahování rámcových cílů
prostřednictvím stanovených cílů vlastních. Vycházíme z potřeby působit na děti tak, aby se z nich rozvíjely samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené
výchovy.  Program klade základy celoživotního vzdělávání  dle individuálních možností,  zájmů a potřeb dětí.  Vyzvedává hru, jako hlavní  činnost,  v níž  se děti
bezpečně a efektivně učí a získávají nové zkušenosti. 

Záměrem výchovného působení  a  filozofií  školy  je  vytvořit  MŠ  rodinného  typu  s  úzkými  vazbami  na  rodiče  a  své  nejbližší.  Realizaci  individuálních  potřeb
jednotlivých dětí. Vytvoření pohodového a přátelského prostředí bez zbytečného spěchu, kde se děti budou cítit dobře a bezpečně.  Zaměříme se také na začlenění
polytechnické výchovy do ŠVP, neboť právě tato výchova je nedílnou součástí každodenních činností, je součástí všech témat, která ve školním vzdělávacím
programu máme.

• 5.2  Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu. 

• Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení a poznání. 
• Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost. 
• Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost. 

Zároveň směřujeme k vytvoření základů klíčových kompetencí: 

• Kompetence k učení 
• Kompetence k řešení problémů 
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• Kompetence komunikativní 
• Kompetence sociální a personální 
• Kompetence činnostní a občanské 

• 5.3  Metody a formy vzdělávání.

Formy vzdělávání:   

• Hra  - jako základní typická činnost dítěte předškolního věku, prolíná celým dnem a všemi činnostmi 
• Metody prožitkového a kooperativního učení  -  je to učení prostřednictvím vlastní činnosti a vlastním prožíváním této činnosti, umožňuje:  

• rozvinout vlastní aktivitu a tvořivost 
• rozhodování a posílení vlastní zodpovědnosti 
• zažít a vyzkoušet si věci v praxi – pracovní činnosti /činnosti které děti učíme/

                                                        -  pracovní výchova /seznámení s bezpečným                      
                                                            postupem práce/
                                                         - polytechnická výchova /spojení – pracovní návyk
                                                           Provedený bezpečně/

• posiluje sebedůvěru a zdravé sebevědomí 
• rozhodování a vlastní odpovědnost 
• rozvoj spolupráce a komunikace - prosociální jednání 

• Situační učení  -  založené na vytvoření a využívání určitých situací, ale ne jen tak, jak se naskytnou. Vzdělávací působení představuje cestu nasměrovanou
vstříc k určitému cíli, po které dítě na základě vlastních zkušeností nenásilně vedeme. 

• Spontánní sociální učení  - princip přirozené nápodoby. 

• 5.4 Zajištění vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných. 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP:  

Plán pedagogické podpory  (PLPP) – podpůrné opatření prvního stupně, zpracovává mateřská škola pro dítě, nepostačuje-li samotné zohlednění individuálních
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vzdělávacích potřeb dítěte. S PLPP je seznámen zákonný zástupce dítěte. PLPP obsahuje popis obtíží dítěte, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování
naplňování plánu. Mateřská škola průběžně PLPP aktualizuje. PLPP vyhodnocuje nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrného opatření. 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení IVP:  

Individuální  vzdělávací  plán  (IVP)  zpracovává  mateřská  škola  pro  dítě  od  druhého  stupně  podpůrných  opatření  a  to  na  základě  doporučení  školského
poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zákonného zástupce dítěte. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obsahuje mj. údaje o skladbě druhů a
stupňů podpůrných  opatření  poskytovaných  v  kombinaci  s  tímto plánem.  Naplňování IVP  vyhodnocuje  školské  poradenské zařízení  ve  spolupráci  se  školou
nejméně jednou ročně. 

   

• 5.5 Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let. 

Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku. Rámcové cíle a záměry vzdělávání, obsažené v RVP PV, jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou
do tří let. Je však nezbytné uvědomovat si specifika, související s dosahovanou úrovní ve všech oblastech vývoje dítěte. Péče o děti od dvou do tří let je organizačně
a provozně zajištěna, ale souvisí se sníženým počtem zapsaných dětí do MŠ, tak aby byla v souladu s platnými právními předpisy.

Vzdělávací obsah

• 6.1  Integrované bloky. 
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• 6.1.1.  Otevřou se dveře školky, vítáme vás, kluci holky. Aneb, jak jsme si našli nové kamarády. 

Název integrovaného bloku I.Otevřou se dveře školky, vítáme vás, kluci holky. Aneb, jak jsme si našli nové kamarády.
Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Charakteristika integrovaného bloku seznámit se s novými kamarády a navázat vztahy důvěry k učitelkám. Vytvořit a upevnit vztahy, 

chování a komunikaci mezi dětmi i dospělými v MŠ. Přijmout za své nové prostředí. Poskytovat 
podněty k vnímání, pozorování a zkoumání všech věcí, které nás obklopují. Rozvíjet u dětí psychickou 
a fyzickou zdatnost. Osvojit si praktické sebeobslužné dovednosti. Společně vytvořit a respektovat 
pravidla.

Návrhy dílčích témat pro realizaci 1. Máme nové kamarády
   - Děti se seznamují se svými novými kamarády a zaměstnanci MŠ, jsou vedeny k sounáležitosti.
2. Moje školka
    - při poznávání prostředí všech prostor školy a školní zahrady děti postupně dochází k poznání, že i 
ve zcela jiném, odlišném a dosud neznámém prostředí se mohou cítit bezpečně.
3. Vím, kam patřím
   - Záměrem tématu, je založit u dětí odpovědný postoj k místu, kde bydlí a žije. Seznámit se s 
místními tradicemi, obyčeji a zvyky.

   
Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

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

získání schopnosti záměrně řídit svoje 
chování a ovlivňovat vlastní situaci

dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat 
spravedlivě, hrát fair
rozhodovat o svých činnostech
zorganizovat hru

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

získání relativní citové samostatnosti uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory 
a postoje a vyjadřovat je
ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým
rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování
vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se 
na společném řešení (v jednoduchých situacích 
samostatně, jinak s pomocí)

komunikuje v běžných situacích bez zábran a 
ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být 

osvojení si elementárních poznatků, 
schopností a dovedností důležitých pro 

přirozeně  a  bez  zábran  komunikovat  s druhým dítětem,
navazovat a udržovat dětská přátelství
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komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je 
výhodou

navazování a rozvíjení vztahů dítěte k 
druhým lidem
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

navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do 
péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným 
způsobem, respektovat ho
přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, 
navazovat a udržovat dětská přátelství

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

seznamování s pravidly chování ve vztahu 
k druhému

respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, 
přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, 
respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a 
dovednosti
odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být 
aktivní i bez jejich opory

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

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

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.)

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

rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 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)

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

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

zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat 
se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, 
zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě 
apod.)
uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat 
stejná práva druhým a respektovat je

spoluvytváří pravidla společného soužití mezi poznávání pravidel společenského soužití a adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky 
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vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu 
je zachovávat

jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 
sociokulturního prostředí, porozumění 
základním projevům neverbální 
komunikace obvyklým v tomto prostředí

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

seznamování s pravidly chování ve vztahu 
k druhému

respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, 
přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, 
respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a 
dovednosti
odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být 
aktivní i bez jejich opory

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

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

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

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

zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, 
pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a 
nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, 
jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními 
pomůckami
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• 6.1.2. Vítr mraky pohání, listí leží na stráni. Aneb, jak ucítit vůni podzimu. 

Název integrovaného bloku II. Vítr mraky pohání, listí leží na stráni. Aneb, jak ucítit vůni podzimu.
Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Charakteristika integrovaného bloku Vzdělávací blok je zaměřen na období podzimu. Cílem je seznámit děti prostřednictvím různorodých 

činností se změnami v podzimní přírodě a s činnostmi lidí v podzimním období.
Návrhy dílčích témat pro realizaci 1. Mlsáme a zavařujeme plody podzimu - zdravá výživa

    - Téma děti seznámí nejen se zdravou výživou, ale také s významem pohybu a otužování pro naše 
tělo. Získají povědomí také o možnosti onemocnění a způsobu léčby. Důraz bude kladen na prevenci.
2. Podzimníčci a zimní spáči
   - Děti se seznámí se změnami v přírodě v podzimním období. Pomohou Podzimníčkovi s podzimním 
úklidem zahrady. Seznámí se s volně žijícími zvířaty a způsobem jejich přezimování.
3. Kouzelné barvičky
    -Na základě přímého pozorování budou děti experimentovat s vodou a přírodninami. Seznámí se s 
barvami, různými materiály a tvary, které budou využívat ke hraní a tvoření. Téma podporuje dětskou 
zvídavost a představivost.

   
Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

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

rozvoj a užívání všech smyslů
rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení 
problémů, tvořivého sebevyjádření)

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

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

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

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

mít povědomí o širším společenském, věcném, 
přírodním, kulturním i technickém prostředí i 
jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a 
dostupných praktických ukázek v okolí dítěte
sledovat a vyprávět příběh, pohádku
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)
porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku 
příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve 
správných větách)

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

rozvoj, 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

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.)

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

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

mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, 
o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
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

vytváření zdravých životních návyků a postojů jako 
základů zdravého životního stylu

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

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

zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní 
kulturně hygienické a zdravotně preventivní 
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prostředí 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.)

    

• 6.1.3.  V dáli zvoní zvoneček, ustrojíme stromeček. Aneb, čas očekávání, kouzel a překvapení. 

Název integrovaného bloku III. V dáli zvoní zvoneček, ustrojíme stromeček. Aneb, čas očekávání, kouzel a překvapení.
Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Charakteristika integrovaného bloku Zařazovat do běžného života činnosti, jejichž prožívání je zdrojem citového prožitku dětí, v podobě 

radosti, pohody a uspokojení. za pomoci dětí tematicky vyzdobit prostory školy, vyrobit přání, 
zorganizovat dětská vystoupení, tvořivé dílničky a kulturní akce.

Návrhy dílčích témat pro realizaci 1. Zimní krása
    - Úkolem tohoto tématu je osvojit si poznatky o zimě, znát zákonitosti a proměny přírody. Seznámit 
se s vodou ve všech skupenstvích. Umět se správně oblékat vzhledem k počasí.
2. Čertovské hrátky
    - Záměrem je seznámit děti s předvánočními tradicemi jako je příchod Mikuláše, čerta a anděla. 
Odstranění strachu z nadpřirozených bytostí.
3. Vánoční radování
   - Děti se seznámí s tradicemi a zvyky Vánoc. Dochází k podpoře tvořivosti jednotlivců, k rozvoji 
pozitivních citů ve vztahu sama k sobě, relativní citové samostatnosti. Podpoří tvořivost a fantazii 
dětí při výrobě vánočních ozdob a dárků.

   
Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

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

rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i 
neverbálních) a kultivovaného projevu

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

rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností 
receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i 

správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i 
intonaci řeči
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produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního
projevu, vyjadřování)
rozvoj poznatků, schopností a dovedností 
umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, 
výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou 
či dramatickou improvizací apod.)
naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat 
říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 
jednoduchou dramatickou úlohu apod.)

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

rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám 
vnějšího prostředí i jeho změnám

vnímat rozmanitosti přírody a její proměny

projevuje dětským způsobem citlivost a 
ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná
nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, 
ubližování, agresivitu a lhostejnost

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

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.)

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

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

těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z 
přírodních i kulturních krás i setkávání se s 
uměním

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

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

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

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

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

rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a 
city plně prožívat

přirozeně projevovat radost

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

rozvoj kooperativních dovedností spolupracovat s dospělým i s ostatními dětmi

24



    

• 6.1.4.  Venku řádně zastudilo, všude kolem už je bílo. Aneb, jak prožíváme zimu. 

Název integrovaného bloku IV. Venku řádně zastudilo, všude kolem už je bílo. Aneb, jak prožíváme zimu.
Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Charakteristika integrovaného bloku Umět zimní období využít k zábavě i ke sportování. Děti se prostřednictvím tohoto integrovaného 

bloku osvojují projevovat se citlivě k živým bytostem i k přírodě, vzájemně si pomáhat a cítit se 
plnohodnotným členem skupiny.

Návrhy dílčích témat pro realizaci 1. Pečujeme o své zdraví - oblékání, sportování
    - Téma nabízí hry, činnosti a aktivity zaměřené na upevňování základních pohybových dovedností
a ochranu zdraví v období zimních aktivit. 

2. Staráme se o ptáčky
    - Děti poznají některé druhy ptáků, kteří u nás přezimují. Jejich pravidelné pozorování a sypání zrní 
do krmítek na školní zahradě.
3. Těšíme se na karneval
    - Toto téma navozuje radostnou atmosféru, pocit sounáležitosti s kolektivem dětí, vědomí, že 
někam patřím. Sbližuje děti zejména díky vzájemnému aktivnímu naslouchání, spontánním společným 
tvořivým aktivitám.

   
Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

uplatňuje získanou zkušenost v praktických 
situacích a v dalším učení

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

vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a 
přizpůsobit jej podle pokynu
koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, 
sladit pohyb s rytmem a hudbou

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

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

zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, 
pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou 
improvizací apod.)
vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně 
pohybových činností, zvládat základní hudební 
dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, 
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zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, 
sledovat a rozlišovat rytmus)

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

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

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

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

chápat slovní vtip a humor
uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové 
prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i 
strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v
důvěrném (rodinném) a cizím prostředí

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

osvojení si věku přiměřených praktických 
dovedností

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

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

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

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

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

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

koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla

    
 

• 6.1.5. Sluníčko už zasvítilo, vše se venku probudilo. Aneb, jak hledáme klíč k voňavému jaru. 

Název integrovaného bloku V.Sluníčko už zasvítilo, vše se venku probudilo. Aneb, jak hledáme klíč k voňavému jaru.
Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Charakteristika integrovaného bloku Vzdělávací blok si klade za cíl seznámit děti s probíhajícími změnami přírody, s přicházejícím jarem, 

oslavami Velikonoc, lidovými zvyky a tradicemi jara. Blok obsahuje také ekologickou výchovu - děti se 
učí poznávat a chápat, že lidská činnost může životní prostředí chránit, ale také poškozovat.

Návrhy dílčích témat pro realizaci 1. Proměnlivé počasí
    - Téma umožní dětem získat poznatky o změnách přírody s příchodem jara. Seznámí se s vlivem 
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tepla na přírodu a vše živé. Na základě přímého pozorování a pokusů zjistíme, co potřebuje rostlina k 
růstu, lidé a živočichové k životu. Seznámíme se s hospodářskými zvířaty a jejich mláďaty.
2. Já a moje tělo
    - Vědět o růstu a vývoji lidského těla, seznámit se s fázemi lidského života. Děti se dozví také o tom, 
že někteří lidé si vědomě své zdraví poškozují a to vlivem kouření, požívání alkoholu či omamných 
látek. 
3. Krásy přírody 
    - Děti získají povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomí si, že způsobem jakým 
se lidé chovají, ovlivňují své zdraví i životní prostředí. 
4. Velikonoční koleda
   - Děti se seznamují s tradičními oslavami Velikonoc v místě svého bydliště, zvyky a tradicemi. 
Pořádáme tvořivou dílničku pro děti a rodiče - společná práce nás sbližuje a cítíme vzájemnou 
sounáležitost.

   
Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

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

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

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

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

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

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

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

projevovat  se  citlivě  k živým bytostem,  k přírodě,  pomáhat
druhým

má elementární poznatky o světě lidí, kultury, 
přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho 

rozvoj schopnosti citové vztahy 
vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat

být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
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rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu 
a dění v prostředí, ve kterém žije

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

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

rozvoj a kultivace mravního i 
estetického vnímání, cítění a prožívání

těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i 
kulturních krás i setkávání se s uměním

rozvoj schopnosti přizpůsobovat se 
podmínkám vnějšího prostředí i jeho 
změnám

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

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

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

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

poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních
citů ve vztahu k sobě (uvědomění si 
vlastní identity, získání sebevědomí, 
sebedůvěry, osobní spokojenosti)

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

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

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

těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i 
kulturních krás i setkávání se s uměním

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

všímat si nepořádku a škod, dbát na pořádek a čistotu, starat 
se o rostliny, zvládat drobné úklidové práce, nakládat 
vhodným způsobem s odpadky, chápat význam třídění 
odpadu, chránit přírodu a okolí

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 

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

mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, 
uvědomovat si, že jakým způsobem se dítě i ostatní v jeho 
okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí
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iniciativou může situaci ovlivnit
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

vytvoření povědomí o mezilidských 
morálních hodnotách

být citlivý ve vztahu k živým bytostem i k přírodě

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

seznamování s pravidly chování ve 
vztahu k druhému

rozlišovat společensky nežádoucí chování

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

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

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.)
všímat si změn a dění v nejbližším okolí

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

uvědomění si vlastního těla 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
zachovávat správné držení těla
uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky)

rozvoj úcty k životu ve všech jeho 
formách

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

    
6.1.6.   Dělání, dělání, všechny smutky zahání. Aneb, když chtějí ruce pracovat, mnoho dokážou. 
Název integrovaného bloku VI. Dělání, dělání, všechny smutky zahání. Aneb, když chtějí ruce pracovat, mnoho dokážou.
Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Charakteristika integrovaného bloku Integrovaný blok se opírá o polytechnickou výchovu, blíže děti seznamuje s profesemi dospělých. Dítě 

má získat kladný vztah k práci a poznat její důležitost.   Tento blok dále děti seznámí s významem 
Svátku matek a způsobem jejich prožití.
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Návrhy dílčích témat pro realizaci 1. Máme ruce na práci, nejsou jen pro legraci
    -  Důraz je kladen na význam lidské práce. Děti se praktickým a nenásilným způsobem seznamují s 
různými oblastmi lidské činnosti a poznávají význam rčení "Bez práce nejsou koláče". Téma prohlubuje
vzájemnou spolupráci a vztahy ve skupině.
2. Profese - kde pracuje máma s tátou
    - děti získají poznatky z profesní oblasti života lidí, pochopí, že každý ve společnosti má svoji roli, 
podle které je třeba se chovat.
3. Pokusy
   - děti se formou prožitkového učení seznámí s vlastnostmi okolního světa.
4. Maminčiny ruce
    - Upevnit rodinné pouto formou řízených rozhovorů o rodičích, sourozencích, prarodičích. Seznámit 
se s významem Svátku matek a způsobem jeho prožití.

   
Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

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

rozvoj interaktivních a komunikativních 
dovedností verbálních i neverbálních

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

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

osvojení si věku přiměřených praktických 
dovedností

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

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

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

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

rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, 
rozvíjet je a city plně prožívat

porozumět běžným neverbálním projevům citových 
prožitků a nálad druhých
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.)
domluvit se slovy i gesty, improvizovat
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porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým 
záměrem, ale také dokáže měnit cesty a 
přizpůsobovat se daným okolnostem

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

popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)

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

vytvoření povědomí o mezilidských morálních 
hodnotách

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

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

rozvoj a užívání všech smyslů 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)
řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, 
předkládat „nápady“

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

rozvoj komunikativních dovedností (verbálních
i neverbálních) a kultivovaného projevu

naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si 
zapamatovat a vybavit

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

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

mít  přiměřeně  bohatou  slovní  zásobu,  dokázat
osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, správně určovat
a pojmenovávat věci a jevy ve svém okolí

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

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

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

    

• 6.1.7.  Cestujeme, letem světem za pohádkou, za příběhem. Aneb, jak objevujeme svět. 

Název integrovaného bloku VII. Cestujeme, letem světem za pohádkou, za příběhem. Aneb, jak objevujeme svět.
Oblast Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Charakteristika integrovaného bloku V rámci integrovaného bloku se děti seznámí s pravidly vedoucími k jejich bezpečnosti. Učí se reagovat
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na dopravní situace a orientovat se v základních pravidlech silničního provozu. Seznámí se s pojmem 
"Planeta Země" utvoří si ucelenou představu o naší různorodé planetě i o existenci vesmíru. Část 
bloku je také zaměřená na přípravu budoucího školáka k zápisu do ZŠ.

Návrhy dílčích témat pro realizaci 1. Jak se chovat na ulici, na hřišti a na silnici
   - Seznamování děti s různými druhy dopravních prostředků,  místem jejich pohybu, vědět, kdo je řídí.
Děti dále získají povědomí o pravidlech bezpečného pobytu v blízkosti komunikace, seznámí se s 
pravidly chování na chodníku a na silnici. Dozví se o možnosti úrazu v dopravě a způsobu, jak mu 
předcházet. Vědět, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc.
2. Cestujeme do vesmíru
    - Téma dětem usnadňuje pochopit existenci vesmíru. Seznamují se s pojmem planeta, slunce, 
vesmír..apod. Učí se zákonitosti existence života (voda, světlo, vzduch).
3. Cestujeme do světa
   - Cílem tématu je především seznámit děti s jednotlivými kontinenty na zeměkouli.  Děti získají 
povědomí o živé a neživé přírodě, o existenci různých národních kultur. 
4. Chystáme se do školy
   - Děti se hravou formou připraví nejen k zápisu, ale také na vstup do ZŠ. Osvojí si věku přiměřené 
vědomosti, praktické dovednosti. Téma rozvíjí u dětí schopnost přizpůsobovat se přirozenému vývoji a
běžným změnám. Pomůže dětem získat sebevědomí, sebedůvěru a relativní citovou samostatnost.

   
Klíčové kompetence Dílčí cíle Očekávané výstupy

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

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

postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

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.)
záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
utvořit jednoduchý rým
sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky 
ve slovech
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sledovat očima zleva doprava
sledovat a vyprávět příběh, pohádku
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

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

vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její 
dokončení

ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných 
větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, 
sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, 
slovně reaguje a vede smysluplný dialog

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

vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, 
pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných 
větách
vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý 
dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova,
kterým nerozumí)
poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a 
antonyma
pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, 
slovně reagovat
poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

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

poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů 
ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní 
identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, 
osobní spokojenosti)

uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní 
názory a postoje a vyjadřovat je
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a 
vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky

má elementární poznatky o světě lidí, kultury, osvojení si poznatků a dovedností rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, 
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přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho 
rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu 
a dění v prostředí, ve kterém žije

potřebných k vykonávání jednoduchých 
činností v péči o okolí při spoluvytváření 
zdravého a bezpečného prostředí a k 
ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy

orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.)
a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci

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

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

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

vytváření základů pro práci s informacemi spolupracovat s ostatními
nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí 
a uvažuje, také vyjádřit
poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

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

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

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.)
postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
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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

činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu 
o učení

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.)
záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
utvořit jednoduchý rým
sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky 
ve slovech

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

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

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

ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 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)

poznat napsané své jméno
poznat některá písmena a číslice, popř. slova
projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat 
četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon

sledovat očima zleva doprava
sledovat a vyprávět příběh, pohádku

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

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

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

rozvoj řečových schopností a jazykových 
dovedností receptivních (vnímání, 

vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, 
pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných 
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naslouchání, porozumění) i produktivních 
(výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního 
projevu, vyjadřování)

větách
vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý 
dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova,
kterým nerozumí)
poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a 
antonyma

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, 
slovně reagovat
poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

se spolupodílí na společných rozhodnutích; 
přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; 
dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a 
přizpůsobuje se jim

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

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)

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

vytváření základů pro práci s informacemi spolupracovat s ostatními
nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí 
a uvažuje, také vyjádřit
poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

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

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

odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
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)
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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.
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)
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)

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

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

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

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

vytváření povědomí o existenci ostatních 
kultur a národností

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

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

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

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

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

mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního
zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat 
pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem 
apod.)
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.)
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6.2 Popis zpracování třídního vzdělávacího programu
 Vzdělávací obsah je zpracován na tři roky. Skládá se ze sedmi témat. Součástí každého tématu jsou obsaženy – klíčové kompetence, vzdělávací cíle a 
očekávané výstupy.
Každé hlavní téma je dále obsahově rozděleno na několik časově neomezených podtémat. Podtémata jsou volena podle potřeb či aktuální situace. 
Vzdělávací činnosti v průběhu celého dne, týdne, měsíce, školního roku směřují k naplnění konkretizovaných očekávaných výstupů rámcového 
vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

• Systém evaluace 
Oblast Cíle a kritéria Nástroje Časové 

rozvržení
Zodpovědnost

Koncepce a rámec školy MŠ 
má jasně formulovanou vizi 
a realistickou strategii 
rozvoje, které pedagogové 
sdílejí a naplňují. MŠ 
vypracovala ŠVP, který 
vychází z vize a strategie 
rozvoje školy a je v souladu s
RVP PV.

Zjištění, zda ŠVP PV je v souladu s požadavky 
aktuálního RVP PV.

Komparační analýza Při inovaci a 
aktualizaci ŠVP
PV po 3 letech.
V případě 
aktualizace 
RVP PV ihned.

Ředitelka školy

Pedagogické vedení školy 
Vedení školy aktivně řídí, 
pravidelně monitoruje a 
vyhodnocuje práci školy a 
přijímá účinná opatření.

Zjištění, zda jsou naplňovány vize a dlouhodobé 
cíle stanovené v ŠVP PV.

Analýza dokumentů, analýza 
výsledků vyplývajících z evaluace 
průběhu pedagogického procesu, 
diskuze na jednání ped. rady. 
Písemné zpracování.

Na konci 
školního roku.

Ředitelka

Kvalita pedagogického sboru
Pedagogové jsou pro svoji 
práci kvalifikovaní a odborně

Zjištění kvality pedagogického procesu, se 
zaměřením na efektivní uplatňování metod a 
forem práce formulovaných v ŠVP PV.

sebereflexe učitelů hospitace Písemně po 
skončení 
tematické 

ředitelka, učitelé

38



zdatní a ke své práci 
přistupují profesionálně, 
aktivně spolupracují a 
poskytují si vzájemně 
podporu a zpětnou vazbu a 
spolupracují na svém 
profesním rozvoji.

části. 1x ročně 
sebehodnocen
í pedagogů.

Vzdělávání pedagogové 
systematicky promýšlejí a 
připravují vzdělávání v 
souladu s vědomostními, 
dovednostními a 
postojovými cíli 
definovanými v kurikulárních
dokumentech školy a 
individuálními potřebami 
dětí.

Zjištění, jak jsou v ŠVP realizovány integrované 
bloky.

Kontrola průběžného plánování 
koncepcí.

Čtvrtletně Učitelé

Vzdělávací výsledky Výsledky
vzdělávání dětí odpovídají 
očekávaným výstupům 
podle vzdělávacího 
programu.

Zjištění, zda jsou naplňovány vize a dlouhodobé 
cíle stanovené v ŠVP PV 

analýza výsledků vyplývající z 
evaluace průběhu pedagogického 
procesu, diskuze na pedagogických 
radách.

Ředitelka, učitelka

Podpora dětí při vzdělávání 
(rovné příležitosti) Mateřská 
škola věnuje patřičnou 
pozornost osobnostnímu 
rozvoji dětí, rozvíjí u nich 
otevřenost, toleranci a 
respekt vůči jinakosti a dbá 
na to, aby žádné dítě nebylo 
vyčleněno z kolektivu.
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