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1. Identifikační údaje o škole                  
 

 

Název:                    Mateřská škola, Jeníkovice 

 

Sídlo:                           Jeníkovice 25 

                              Třebechovice pod Orebem 

                                         503 46 

 

Právní forma:           Příspěvková organizace 

 

Email:                     MsJenikovice@seznam.cz 

WWW:                    www.skolkajenikovice.cz 

 

Tel.:                              704 437 159 

 

Jméno ředitelky:         Bc. Romana Tomková 

 

Zřizovatel:                    obec Jeníkovice 

Sídlo:                          Jeníkovice 25, 50346 

 

Název programu:  ,, POZNÁVÁME SVĚT S KOZLÍKY ˮ 

 

 
 

Zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu  

pro předškolní vzdělávání 

Tvůrci programu: ředitelka školy s učitelkami 

 

mailto:MsJenikovice@seznam.cz
http://www.skolkajenikovice.cz/
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2. Obecná charakteristika školy                   

 

Budova mateřské školy se nachází ve středu obce vedle kostela sv. Petra a Pavla.  

Naše mateřská škola je rodinného typu o dvou třídách. Kapacita mateřské školy 

je 50 dětí. 

 

O děti se starají 3 učitelky, 1 ředitelka MŠ, 1 pracovnice obchodního úseku,  

2 uklízečky, školní asistent hrazen z evropských fondů. 

 

Mateřská škola byla v roce 1980 adaptována z národní školy, provozována je 

obcí od roku 1981. Za tuto dobu došlo k mnoha stavebním úpravám. 

Do roku 2010 zde byla jedna třída pro 27 dětí. 

Od školního roku 2010/2011 byly otevřeny dvě třídy pro 50 dětí. Od té doby 

byla zmodernizována sociální zařízení, výdejní místnost, opravena fasáda celé 

budovy, proběhla výměna všech oken za plastová, máme nové vchodové dveře, 

bezpečnostní systém, nové koberce, linoleum a nový nábytek ve všech 

místnostech. 

 

Vnitřní vybavení tříd odpovídá požadavkům hygienickým a materiálním. Třídy 

jsou rozdělené koberci a linoleem na pracovny, herny, víceúčelové koutky. 

Nábytek a uspořádání umožňuje dětem volný pohyb, uspokojuje jejich přirozené 

potřeby. Ve třídách a hernách jsou běžně dostupné hračky v regálech a policích. 

Pomůcky a materiál je stále přístupný k pracovní, výtvarné a jinak tvořivé 

činnosti.  

 

Pro stravování dětí je zde výdejna. Svačiny a obědy na základě dohody o 

stravování dováží ŠJ ZŠ Třebechovice pod Orebem. 
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Mateřská škola má jižní a severní zahradu. Jižní zahrada má velké pískoviště, 

vrbičkový domeček, pružinová houpadla a velkou multifunkční hrací sestavu. 

Děti zde pěstují bylinky, maliny, jahody, rybíz, borůvky a květiny. Chodník ze 

zámkové dlažby je hojně využíván pro koloběžky, šlapadla a odstrkovadla. 

Severní zahrada má také pískoviště, terč Medvěda s košem, pružinová 

houpadla, smyslový chodníček, vahadlové houpačky, spojené hrazdičky a hrací 

věž s průlezem. Je zde i dřevěný altán, kde děti mohou malovat, skládat puzzle, 

dřevěné kostky, tisknout a modelovat. Na této zahradě jsou instalovány ptačí 

budky, domečky pro hmyz a kompostér. Nachází se zde samostatný výběh a 

domeček pro kozlíky. Část zahrady se neseká a je využívána na pozorování 

hmyzu a pastvu pro kozlíky. Kozlíky zde chováme od srpna 2020. Jedná se o 

kozlíky holandského typu Karlíka a Jeníčka, kteří se stali nedílnou součástí 

života ve školce i v obci. Na této zahradě se děti starají o paletové záhony se 

zeleninou. Děti ji pěstují nejen pro sebe, ale i pro kozlíky. 

 

Dopravní dostupnost školy je převážně automobilem. Autobusové spojení je 

minimální a vlakové spojení není žádné.  

 

 

3. Podmínky pro vzdělávání                              

Řídí se školským zákonem, vyhláškami a dalšími souvisejícími předpisy. 

 

3.1. Věcné podmínky 

Již zmíněné vybavení tříd vyhovuje potřebám provozu, bezpečnostním a hygie-

nickým normám. Vše se pravidelně obměňuje a doplňuje. 

Ve třídách jsou klavíry (pianina) i elektrické varhany. 

V každé třídě je k dispozici TV sestava s DVD přehrávačem. 
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V obou třídách mají učitelky k dispozici PC a ve třídě Kuřátek je samostatný 

stolní počítač pro děti. 

Na výzdobě tříd a venkovní nástěnky se podílí děti. 

V šatnách a na chodbě jsou nástěnky s aktuálními informacemi pro rodiče, vý-

stavky prací dětí, jídelníček a dokumenty školy. 

Na budovu navazují dvě oplocené zahrady se 2 pískovišti, jež umožňují dosta-

tečný prostor ke hře. Písek je každý rok obměňován. Každá zahrada má svůj 

domeček na uložení hraček. 

Odpolední odpočinek – děti odpočívají na lehátkách. Na každém lehátku je pe-

řinka a polštářek. Zakoupeny byly deky a polštáře z dutého vlákna, aby bylo 

možné praní a předešlo se alergiím. Děti v posledním předškolním roce docház-

ky odpočívají krátce na matracích v oblečení.  Mohou si přinést svůj polštářek a 

lehkou deku.  

Stolování – máme k dispozici porcelánové nádobí, nerezové příbory, porceláno-

vé hrnečky a skleničky. Pro nejmenší děti máme skleničky, misky a talíře z me-

laninu (hmota je barevná, nerozbitná a lze ji mýt v myčce). 

O pořádek pečují uklízečky a školnice, které dodržují sanitární řád. Čistící pro-

středky jsou uloženy mimo dosah dětí.  

3.2. Životospráva 

Jídlo dětem dovážejí ze ŠJ v Třebechovicích pod Orebem. 

Dětem je poskytována pestrá a velmi chutná strava. Mají dostatek ovoce a zele-

niny. Pokrmy jsou nejen chutné, ale i vkusně upravené. Děti se často samy ob-

sluhují při svačině, odklízejí nádobí, samy si chodí na přidanou, nabízí ovoce a 

zeleninu kamarádům. Svačina i oběd jsou tak velké, jak si dítě určí, nápoje též. 

Jsou respektovány chutě dětí. V poledne nalévá polévku kuchařka, druhé jídlo se 

vydává v okénku od výdejny. Mezi přesnídávkou, obědem a odpolední svačinou 

je respektován přiměřený interval, činí dvě a půl až tři hodiny. Děti nejsou do 

jídla nuceny. Pitný režim je zajištěn čaji, obyčejnou vodou, šťávou, mlékem a 



6 

 

děti mají možnost výběru. Každé dítě má svou lahvičku s pitím, která je kdyko-

liv doplněna vodou. Při pobytu venku mají děti pitný režim též zajištěn.  

 

3.3. Psychosociální podmínky 

Pedagogové respektují potřeby dětí, nepřetěžují je - střídání aktivit, relaxace.  

Všechny děti se podílejí na výzdobě a úpravě prostředí – je umožněna všem 

svoboda v rozhodování, volnost ve výběru činností, usměrňována agresivita, 

opakujícími se prvky jsou děti vedeny k určitému řádu dodržování pravidel 

slušného chování a pravidel třídy, bezpečnosti a zdraví, ke kterému slouží pikto-

gramy, které jsou umístěny ve třídách. Děti dostávají zřetelné a srozumitelné 

pokyny. S dítětem v žádném případě není manipulováno. Učitelka děti chválí a 

povzbuzuje. Všechny děti mají rovnocenné postavení. Třída je pro děti kama-

rádským společenstvím. 

Náš chov holandských zakrslých kozlíků na severní zahradě je prostředkem 

k povzbuzení duševního vývoje dítěte správným směrem, k utváření vhodných 

postojů a potlačování těch nežádoucích. Děti jsou vedeny ke každodenní zodpo-

vědnosti a povinnosti ve vztahu k živému tvoru a k přirozenému osvojování 

hodnot při kontaktu se zvířetem. U dětí je rozvíjena environmentální senzitivita 

a základy přírodovědné gramotnosti. 

Mateřská škola je otevřená rodičům i ostatním partnerům. 

 

3.4. Organizace chodu 

Provoz mateřské školy, Jeníkovice začíná v 6.45 hod. a končí v 16.15 hod.. Rá-

no jsou děti spojeny do 7: 30 hod. ve třídě Kuřátek. Děti mají dostatek času a 

prostoru pro spontánní hravé aktivity, nebo se zapojují do řízených skupinových 

či individuálních činností.  Adaptace probíhá různými způsoby.  Denní řád je 

dostatečně pružný. Děti se mohou scházet do 8:00 hodin. Poměr řízených a 

spontánních činností je pokud možno vyvážený. Při řízené činnosti vycházíme z 

prožitků, zájmů a přání dětí. Využíváme samostatných aktivit, pokusů, do čin-
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nosti děti nenutíme, spíše nabízíme vhodnou motivací, pozorováním, experi-

mentem…Pobyt venku probíhá zpravidla 2 hodiny během dopoledne. V době 

příznivého počasí se přesunují činnosti ven již po svačině. Po návratu a hygieně 

nastává oběd, při kterém si děti mohou zvolit velikost porce, nebo přídavek.  

Odpočinek ve třídách je volen podle potřeb dětí. Je možný spánek, nebo kratší 

odpočinek při pohádce nebo relaxační hudbě. Po odpočinku se průběžně podává 

odpolední svačina.  

Odpoledne se děti spojují v 15:20 hod. opět ve třídě Kuřátek, pokud je vhodné 

počasí děti chodí i odpoledne na školní zahradu.  

Ostatní viz. – ŠKOLNÍ ŘÁD. 

 

3.5. Řízení mateřské školy 

Povinnosti a pravomoci všech pracovnic jsou jasně vymezeny - viz. Organizační 

řád školy, Školní řád.  

Statutárním zástupcem školy je ředitelka Bc. Romana Tomková, která MŠ řídí a 

je oprávněna ji zastupovat a jednat ve všech záležitostech.  

Ředitelka společně s pedagogickými pracovnicemi vytvářejí Školní vzdělávací 

program. Dílčí úkoly na určitý časový úsek stanovuje ředitelka po vyhodnocení 

uplynulého období. Všichni společně vytvářejí pracovní tým, spolupracují s ro-

dinami, s dalšími orgány / zřizovatelem, krajem/. Ředitelka vytváří podmínky 

pro další studium zaměstnanců, snaží se respektovat názory a náměty spolupra-

covníků, být spravedlivá v hodnocení lidí. 

Vnitřní informační systém -většina informací a pokynů je oboustranně předávána 

na pravidelných poradách, případně podle potřeby operativně – vyvěšením na 

informativní nástěnce, ústní formou, přes WhatsApp nebo e-mailem. 

Vnější informační systém- informace o vzdělávání a pokrocích dětí jsou rodičům 

předávány formou informativních schůzek. O dění v MŠ se rodiče dovídají pře-

devším z nástěnek, z mobilního rozhlasu, osobních pohovorů a z webových 

stránek školy. Všem zákonným zástupcům dětí je k dispozici Školní řád a Školní 
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vzdělávací program, informace o dění ve škole na webových stránkách a také v 

tištěné podobě umístěny v šatnách jednotlivých tříd. Současně je široká veřej-

nost informována o akcích chystaných i proběhlých na stránkách časopisu Halo.  

Spolupráce s dalšími partnery - ředitelka školy napomáhá při zajišťování odbor-

né pomoci dětem (např. Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně peda-

gogické centrum). Současně prohlubuje spolupráci se zřizovatelem školy, rozvíjí 

vztahy se základními školami v okolí i se školskými zařízeními, které poskytují 

neformální vzdělávání, se Základní uměleckou školou, Základní školou, s MAS 

Kosteleckou, s DDM. Organizujeme návštěvy s různým tematickým zaměřením 

např. Knihovna, Hasiči, Policie, místní chovatelé... 

 

3.6. Personální zajištění 

Pedagogický personál se skládá ze 4 plně kvalifikovaných učitelek, dvě z nich 

mají vysokoškolské vzdělání. Provozní zaměstnanci mají SŠ a SOUŠ vzdělání. 

Od září 2020 je zde na 50% úvazek školní asistent, který je hrazen z ESF a 

MŠMT. 

Výčet činností, při kterých je zajištěna přímá pedagogická činnost učitelů každý 

den (minimálně v rozsahu 2,5 hodiny):  

osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku, oběd, osobní hygiena 

 

Pedagogičtí zaměstnanci MŠ: 

Bc. Romana Tomková- 1. třída Včeličky 

SPgŠ v  Litomyšli- pedagogika volného času 

Univerzita Palackého v Olomouci -obor Školský management  

 

Bc. Eva Špriňarová- 1. třída Včeličky 

Střední pedagogická škola v Nové Pace- učitelství na mateřských školách 

Univerzita Palackého v Olomouci -obor Školský management  

 

Eva Balcarová- 2. třída Kuřátka 

Střední pedagogická škola v Nové Pace- učitelství na mateřských školách 
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Lucie Antošová- 2. třída Kuřátka 

Střední pedagogická škola v Nové Pace- učitelství na mateřských školách 

 

3.7. Spolupráce rodičů 
 

Rodiče mají možnost podílet se na tvorbě ŠVP ve formě podnětů, návrhů na dě-

ní v MŠ a účastnit se všech akcí pořádaných mateřskou školou. Jsou informová-

ni o dění v MŠ na nástěnkách v šatnách. Veškeré informace jsou aktuálně zobra-

zovány na webových stránkách školy a rozesílány službou mobilní rozhlas. Dle 

potřeby pořádáme rodičovské schůzky, ukázkové hodiny pro rodiče, besedy, 

přednášky a tvoření s dětmi. Pro rodiče nejstarších dětí jsou dvakrát ročně pořá-

dány individuální konzultace, kde s třídními učitelkami určí individuální cíl, kte-

rého chtějí za dané období společně u dítěte dosáhnout.  Rodiče nových dětí ma-

jí možnost využití adaptačního režimu, dle dohody.  

Ve školce ctíme tradice, významné dny (Den Země, MDD…) oslavy narozenin 

na úrovni třídních aktivit, účasti na výtvarných soutěžích, vystoupení pro občany 

obce, výlety apod.  

MŠ pomáhá rodičům v péči o dítě, ale respektuje výchovu v rodině. 

Stížnosti se podávají písemně ředitelce školy, připomínky formou dotazníků 

nebo vkládáním do boxu na dotazy. 

 

4. Organizace vzdělávání                                       

Druh provozu školy- celodenní 

 

4.1. Vnitřní uspořádání 

V přízemí budovy se nachází jídelna, výdejna, WC a sociální zařízení se 

sprchovým koutem, šatny. V patře jsou dvě třídy, ředitelna spojena s kabinetem 

na pomůcky, WC a sociální zařízení se sprchovým koutem. V patře se nachází 

plynová kotelna. 
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4.2. Charakteristika jednotlivých tříd 

Počet tříd, charakteristiky tříd: 

1. Třída Včeličky     

25 dětí ve věkové skupině 2 – 5 let smíšená třída - děti nově přihlášené a děti již 

znalé života v MŠ. 

Děti nově přicházející do MŠ, se učí sžívat s chodem a pravidly v MŠ v kolekti-

vu vrstevníků. Úkolem je získání pocitu jistoty a bezpečí a zvládnutí odloučení 

od rodičů. Cílem učitelky je pomoci dětem se přirozeně adaptovat na nové pro-

středí, kolektiv v MŠ, osvojit si pravidla MŠ, zdokonalovat děti v sebeobsluze a 

rozvíjet u nich přirozené schopnosti při dramatizacích pohádek a písní. V rámci 

školy je dětem nabídnut kroužek solná jeskyně, minidance.  

 

 

 

2. Třída Kuřátka   

26 dětí ve věkové skupině 5 - 7 let, děti již znalé života v MŠ. 

(1 dítě v režimu individuálního vzdělávání) 

 Zaměření na rozvíjení talentu, estetického cítění s využitím všech estetických 

oblastí - výtvarné, hudební, literárně dramatické. Již třetí školní rok budou mít 

všechny děti jednou týdně Přírodovědný kroužek. Pro předškolní děti jsou 

intenzivně realizovány programy vedoucí k přípravě na vstup do základní školy. 

V nabídce jsou také kroužky solná jeskyně, minidance. 

Frontální a verbální metody jsou zařazovány v oprávněných případech při 

rozvíjení pozornosti dětí. Prožitkové učení, individuální. Kooperativní učení 

hrou. Spontánní sociální učení. Pro všechny děti jsou připravované logopedické 

chvilky.  

 

Pravidla pro zařazování do jednotlivých tříd: rozdělení dle věku nebo přání 

rodičů a dětí. 
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Výčet činností, při kterých je zajištěna přímá pedagogická činnost učitelů každý 

den (minimálně v rozsahu 2,5 hodiny):  

osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku, oběd, osobní hygiena 

 

Kritéria pro přijímání dětí: 

Dokument se nachází jako příloha organizačního řádu MŠ. 

Elektronicky je vyvěšen na www stránkách školy. 

Jeden měsíc před vyhlášením zápisu do MŠ jsou kritéria vyvěšena na nástěnce 

v MŠ. 

Kritéria jsou tvořena ve spolupráci se zřizovatelem školy. 

 

Popis pravidel organizace individuálního vzdělávání:  

Individuální vzdělávání:  

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro 

dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li 

být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný 

zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem 

školního roku. 

V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdě-

lávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte 

doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělá-

vání.  

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte.  

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých 

oblastech a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. 

Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a 

náhradní termíny na první polovinu prosince. Přesný termín bude zákonným zá-

stupcům sdělen individuálně, nebo s nimi dohodnut.  
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Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit 

účast dítěte u ověření. Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k 

předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný 

zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu. 

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního 

vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání 

dítěte nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat. 

 

4.3. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potře-

bami 

Za dítě se speciálními vzdělávacími potřebami je považováno dítě, které k napl-

nění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv potře-

buje poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné posky-

tování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona.  

Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení 

do pěti stupňů a realizuje je mateřská škola.  

Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje mateřská škola i bez doporučení 

školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP) 

a nemají normovanou finanční náročnost.  

Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením 

školského poradenského zařízení. Začlenění podpůrných opatření do jednotli-

vých stupňů stanoví vyhláška č. 27/2016 Sb.  

Stanovené rámcové cíle i očekávané výstupy školního vzdělávacího programu 

jsou pro všechny děti společné. Cílem podpory vzdělávání těchto dětí je plné 

zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého dítěte s ohledem 

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

vzdělávacími potřebami pedagog zahrnuje jak do plánování, tak i samotných 

vzdělávacích strategií stanovená podpůrná opatření. Důležitou podmínkou 
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úspěšnosti výchovně vzdělávacího procesu je volba vhodných vzdělávacích me-

tod a prostředků.  

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracuje učitel 

úzce s rodiči, psychologem školy a případně dalšími odborníky a využívá služby 

školských poradenských zařízení.  

Podpůrná opatření 1. stupně Plán pedagogické podpory 

•Má-li dítě obtíže při vzdělávání, škola zpracuje plán pedagogické podpory dítě-

te (PLPP), který zahrnuje mj. popis obtíží a speciálních vzdělávacích potřeb dí-

těte a podpůrná opatření prvního stupně; plán pedagogické podpory bude vy-

hodnocen nejpozději po třech měsících.  

Podkladem pro zpracování je školní vzdělávací program.  

•Nebude-li poskytování podpůrných opatření prvního stupně postačující, dopo-

ručí škola vyšetření dítěte ve Speciálním pedagogickém centru nebo Pedagogic-

ko-psychologické poradně. Zprávu z vyšetření obdrží zákonní zástupci dítěte, 

škola dostane doporučení a na jeho základě sestaví individuální vzdělávací pro-

gram, který obsahuje mj. podpůrná opatření druhého až pátého stupně (dle dopo-

ručení školského poradenského zařízení).  

•Nejsou-li podpůrná opatření dostačující, školské poradenské zařízení vydá do-

poručení stanovující jiná podpůrná opatření, případně stejná podpůrná opatření 

vyššího stupně.  

Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovu-

je vyhláška č. 27/2016 Sb. Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od 

druhého stupně je podkladem pro zpracování individuálního vzdělávacího plánu 

(IVP) doporučení školského poradenského zařízení. V tomto plánu se vzdělávací 

obsah upraví tak, aby byl zajištěn soulad mezi vzdělávacími požadavky a sku-

tečnými možnostmi dětí a aby vzdělávání směřovalo k dosažení jejich osobního 

maxima. Individuální vzdělávací plán  

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole  
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•tvorba, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické podpory u dětí je prová-

děno pedagogy školy na základě pokynu ředitelky školy a za spolupráce s psy-

chologem, popř. jinými odborníky;  

•tvorba, realizace a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů u dětí je 

prováděna učiteli školy na základě pokynu ředitelky školy a za spolupráce s lo-

gopedkami, psychologem, asistentkou pedagoga, popř. jinými odborníky.  

Pokud zákonný zástupce dítěte přes opakovaná upozornění a vysvětlení důsled-

ků nenavštívil školské poradenské zařízení za účelem nastavení podpůrných 

opatření ve vzdělávání dítěte a způsobil tak dítěti obtíže při vzdělávání (protože 

škola sama dostatečná podpůrná opatření vytvořit nemůže) může se škola obrátit 

na zástupce orgánu veřejné moci (OSPOD) a v souladu se zákonem o sociálně 

právní ochraně dětí požádat o součinnost.  

Dalším opatřením pro rozvoj dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je zříze-

ní funkce asistenta pedagoga, které škola na základě doporučení školského po-

radenského zařízení využívá.  

Prostředí mateřské školy je maximálně bezpečné s ohledem na potřeby dítěte se 

SVP. V mateřské škole jsou k dispozici kompenzační (technické a didaktické) 

pomůcky dle potřeb konkrétního dítěte. Podle stupně přiznaného podpůrného 

opatření je přítomen asistenta pedagoga. 

 

4.4. Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

Děti-cizinci a děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, 

potřebují podporu učitele mateřské školy při osvojování českého jazyka. Učitel 

bude věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby dětem s nedostatečnou znalostí 

českého jazyka začala být poskytována jazyková podpora již od samotného ná-

stupu do mateřské školy. K tomu budou využity didaktické postupy při nichž dě-

ti budou cíleně podporovány v osvojování českého jazyka.  

Pokud  jsou alespoň 4 cizinci v povinném předškolním vzdělávání bude zřízena 

skupinu pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do 
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základního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním 

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

přípravu bude v rozsahu 1 hodiny týdně, tato hodina bude rozdělena do dvou 

nebo více bloků v průběhu týdne. Ředitel mateřské školy může na základě po-

souzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit do skupiny pro jazykovou 

přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném předškolním vzdělávání, 

pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy.  

Pokud má mateřská škola v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělání 1 až 3 

děti cizince v povinném předškolním vzdělávání, bude jim poskytována indivi-

duální jazyková podpora v rámci běžných vzdělávacích činností. 

 

4.5. Vzdělávání dětí mimořádně nadaných 

Škola prostřednictvím kvalitního vyhodnocování pokroku dětí vyhledává mimo-

řádně nadané děti a formou integrovaného vzdělávání a individualizované výuky 

podporuje rozvoj jejich talentu. Snažíme se odhalit u dětí mimořádné schopnosti 

či nadání a rozvíjet je formou rozmanité vzdělávací nabídky. 

Rozvoj a podpora mimořádných schopností a nadání dítěte je zajišťována:  

•  předkládáním vyššího stupně složitosti nabízených činností  

•  využíváním vhodných didaktických pomůcek, materiálů  

•  volbou nestandardních metod, forem výuky  

•  individuálním přístupem  

•  nabízenými specifickými činnostmi 

•  rozvojem i ostatních složek z důvodu harmonicky vyváženého rozvoje 

celé osobnosti  

 

4.6. Vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Podmínky pro vzdělávání  
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Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let je 

třeba ve škole přijmout jistá opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygie-

nických, prostorových i materiálních podmínek, včetně přizpůsobení organizace 

vzdělávání. Tato opatření se pak promítají do vnitřních předpisů, školního vzdě-

lávacího programu, školního řádu apod.  

Věcné podmínky  

V oblasti věcných (materiálních) podmínek je třeba zvážit vhodnost některých 

stávajících hraček (věková hranice vhodnosti použití hračky je uvedena na obalu 

výrobku), didaktických pomůcek a vybavení pro děti ve věku od 2 do 3 let v da-

né třídě mateřské školy (záleží na tom, zda je věkové složení dětí ve třídě homo-

genní nebo heterogenní a podle toho eliminovat nebo odstupňovat přístupnost 

některého vybavení – uzavíratelné skříňky, vyšší police apod.), zajistit využívání 

pouze odpovídajícího zahradního vybavení školy (průlezky, skluzavky a další 

prvky) vzhledem k věku, potažmo výšce dětí, nebo např. zajistit sedací nábytek, 

který zohledňuje menší tělesnou výšku dvouletých dětí a podporuje správné dr-

žení těla při sezení.  

Ergonomické parametry školního nábytku upravuje vyhláška č. 410/2005 Sb.,  

o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro vý-

chovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, a dále je 

upraveno ČSN EN 1729-1.  

Prostředí musí být takové, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb  

i hru dětí a zároveň bezpečí a klid pro odpočinek v průběhu celého dne, jak je 

uvedeno v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání (dále 

RVP PV).  

Hygienické podmínky  

Stávající hygienické předpisy pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let jsou již 

zohledněny (viz vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na pro-

story a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladist-

vých, ve znění pozdějších předpisů).  
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Životospráva  

V oblasti životosprávy je vhodné zvážit úpravu denního režimu (zejména v sou-

vislosti s individuální potřebou aktivity, odpočinku nebo spánku jednotlivých 

dětí). V oblasti ochrany veřejného zdraví není třeba iniciovat další změny v 

právních předpisech, s ohledem na děti ve věku od 2 do 3 let, neboť ve stávají-

cích předpisech je toto již ošetřeno.  

Personální podmínky  

Je žádoucí, aby ředitelé škol optimálně využili maximální možné výše úvazků 

pedagogických pracovníků. Zároveň by měli přizpůsobit rozpis přímé pedago-

gické činnosti pedagogů tak, aby bylo možné co největší souběžné působení pe-

dagogů v rámci třídy mateřské školy v organizačně náročnějších částech dne.  

Podmínky vzdělávání  

• Stálý pravidelný režim  

• Dostatek emoční podpory  

• Zajištění pocitu bezpečí  

• Podnětné prostředí  

• Individuální péče  

• Srozumitelná pravidla  

• Podnětné a bezpečné hračky  

• Hračky jsou uloženy v uzavíratelných skříňkách  

• Ve třídě je dostatek prostoru pro pohyb a hru a odpočinek  

• Součástí umývárny je sprcha, nočníky, sedátka na WC  

• Vyhovující režim  

• Vzdělávání je realizováno v malých skupinách  

• Stálý pravidelný režim  

• Dostatek emoční podpory  
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• Zajištění pocitu bezpečí  

• Podnětné prostředí  

• Individuální péče  

• Srozumitelná pravidla  

• Podnětné a bezpečné hračky  

• Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb 

a hru dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo mož-

nost naplnění potřeby průběžného odpočinku.  

 

5. Charakteristika vzdělávacího programu      

5.1. Zaměření školy 

Náš celoroční vzdělávací program s názvem ,, Poznáváme svět s kozlíky ˮ vy-

chází z podmínek a prostředí, ve kterém se mateřská škola nachází a jejího cho-

vu holandských zakrslých koz. Dítě rozvíjí v oblasti psychické, biologické, soci-

ální… 

Je v souladu se školským zákonem a RVP PV a je psán tak, aby byl srozumitel-

ný rodičovské veřejnosti, a je možné si jej zapůjčit a pořizovat výpisky. 

Integrované bloky jsou spjaty s motivačním názvem školního programu „ Po-

znáváme svět s kozlíky “ - každý má svou návaznost v tematických celcích pro 

určitý časový úsek.  

Integrované bloky jsou v obouch třídách identické, rozpracované do Třídních 

vzdělávacích programů a jsou zpracovány tak, aby zasahovaly všechny vzdělá-

vací oblasti. Integrované bloky doplňují projekty a programy, které se zařazují 

do plánu v rámci tříd. 
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5.2. Dlouhodobé cíle  

Naší vizí je dosáhnout, aby dítě bylo vybaveno takovými znalostmi, vědomostmi 

a kompetencemi, které mu zajistí úspěšný start v životě i ve škole a bude u něj 

rozvíjena environmentální senzitivita a základy přírodovědné gramotnosti.  

Prioritou zůstává skutečnost, aby od nás odcházely děti rozvinuté po stránce - 

fyzické, psychické a sociální. Snažíme se o rozvoj osobnosti dítěte. Vychovat 

jedince zdravého, samostatného a sebevědomého, s kladným a empatickým ci-

tovým postojem vůči ostatním lidem, práci, rodině, přírodě. 

Cílem jsou výstupy a očekávané klíčové kompetence podle RVP PV.  

 

Celkový rozvoj dítěte, jeho učení a poznání  

- dokončit zadanou práci  

- při kladné motivaci pracovat s chutí  

- učit se nejen spontánně, ale vyvinout úsilí a soustředit se  

- rozšiřování slovní zásoby  

- pracovat podle pokynů a instrukcí  

 

Osvojování si základních hodnot  

- učí se řešit konflikty dohodou  

- zajímá se o druhé, o to, co se děje kolem něho  

- dokáže se bránit a najít pomoc při projevech násilí  

- uvědomuje si, že za své chování a jednání musí nést důsledky  

 

Získávání osobní samostatnosti  

- dbá na své zdraví a bezpečnost  

- učí se rozpoznávat své slabé a silné stránky  

- chápe, že o tom, co bude dělat se rozhoduje svobodně  
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5.3. Formy a metody vzdělávání 

Učitelka myslí na to, že nejlépe se děti učí od sebe navzájem, takže jim dává 

dostatečný prostor, kdykoliv to situace dovoluje.  

Dále:  

- respektuje individualitu každého dítěte  

- každému dítěti poskytne pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebu-

je, v kvalitě, která mu vyhovuje  

- vychází ze znalostí aktuálního rozvojového stavu dítěte  

- za všech okolností jde příkladem dětem 

- spolupracuje s rodiči a zajišťuje pohodovou atmosféru  

- dává přednost emočním prožitkům dětí před získanými  

- věnuje velkou pozornost pozorování a poznávání každého dítěte (diagnostice)  

- pro realizaci cílů využívá metod prožitkového a kooperativního učení hrou a 

činnostmi dětí  

- podporuje dětskou zvídavost a potřebu objevovat  

- preferuje experimentaci a volnou hru, psychomotorická cvičení, námětové hry, 

ruční práce s různými materiály, výlety, exkurze, hudebně pohybové chvilky  

- uplatňuje tyto metody – prožitkové učení, tvořivou dramatiku, komunitní kruh, 

využití přirozených situací, řízené skupinové činnosti, spontánní činnosti  

- podporuje radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové  

- zvyšuje u dětí environmentální senzitivitu 

- uplatňuje aktivity spontánní i řízené a dbá o jejich vyváženost  

- připravuje prostředí a nabízí dítěti příležitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat 

a porozumět sobě i všemu kolem sebe stále účinnějšími způsoby  
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5.4. Klíčové kompetence předškolního vzdělávání  

V naší mateřské škole si děti osvojují klíčové kompetence tím, že:  

1. kompetence k učení  

- pojmenovávají věci kolem sebe, všímají si rozdílů, umí zacházet s počítačem  

- malují, lepí, stříhají, vyrábějí dárečky k různým příležitostem, pracují s pra-

covními listy podle pokynů učitelky a procvičují grafomotoriku  

- využívají komunikativního kruhu  

- experimentují se sněhem a ledem, klíčení semen  

- pozorují zvířata, změny v přírodě, dopravní situace a získané znalosti uplatňují 

v praxi  

- pozorují a poznávají práci dospělých ve svém okolí  

- často a vhodně jsou chváleny  

 

2. kompetence k řešení problémů  

- hrají společné hry s dotyky těla (pohlazení), udržují čistotu ve svém okolí  

- řeší labyrinty a hádanky  

- rozpoznají a ohodnotí vhodné a nevhodné oblékání, chování a vztahy, umí 

zhodnotit a poznat hlavní charakterové vlastnosti jednotlivých postav v pohád-

kách  

- dokončují vyprávěný příběh, malování obrázku  

- překonávají přírodní překážky a prolézačky  

- zvládají číselnou řadu, rozlišují vlevo x vpravo, nahoře x dole, porovnávají po-

čet  

- snaží se samostatně řešit konflikty mezi dětmi (pravidla chování ve třídách)  

 

3. komunikativní kompetence  

- rytmizuje slova a říkadla, vymýšlí rýmy, poznává hlásky  
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- umí ovládat počítačové programy, orientovat se v dětských encyklopediích a 

vyhledává obrázky v knihách  

- využívají komunikativního kruhu 

- bez ostychu vypráví o svém prožitku s kamarády, či dospělými  

- napodobují správnou výslovnost podle vzoru – reedukace výslovnosti  

- dramatizují pohádky, zpívají písně, hrají na rytmické nástroje, rozpoznávají ná-

ladu skladby (ukolébavka, pochod, tanec, veselý, smutný)  

 

4. sociální a personální kompetence  

- umí se chovat obezřetně a s nedůvěrou k cizím lidem – hrají hry s bezpečnostní 

tematikou  

- dokáží přiznat svůj omyl či chybu a omluvit se kamarádovi  

- umí vyřídit vzkaz  

- pomáhají kamarádovi, umí vyjádřit sympatie a antipatie  

- poprosí, poděkují, počkají, až druhý domluví a neskáčí do řeči, pozdraví  

- hrají společné námětové hry, určují jednotlivé role a napodobují chování do-

spělých ve svém okolí (na domácnost, školu, dopravu)  

 

5. činnostní a občanské kompetence  

- dokončí započatou práci (výkres, výrobek) zadaný úkol  

- neničí práci druhých (nebouráme stavby, nekreslíme kamarádovi do výkresu 

apod.)  

- dokáže odhadnout svoje síly a schopnosti při překonávání přírodních překážek 

a při hře na průlezkách  

- ví, jak chráníme přírodu a co jí škodí  

- pomáhá při úklidu hraček a umí je uložit na správné místo  

- projevuje radost ze hry, z práce, umí pochválit, neubližuje kamarádovi  

- dodržuje dohodnutá pravidla chování ve třídě  
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- myje si ruce dle hygienických zásad, umí používat kapesník a toaletu, správně 

používá zubní kartáček a pastu, jí příborem  

 

5.5. Zajištění vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a 

dětí nadaných 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP:  

Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) jsou zajištěna podpůrná 

opatření, která mají vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého 

dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními. Vzdělávací obsah denních činností u 

těchto dětí je přizpůsoben vzdělávacím možnostem a předpokladům dětí s při-

znanými podpůrnými opatřeními v rámci PLPP či IVP. Pravidla, průběh tvorby, 

realizace a vyhodnocení podpůrných opatření pro dítě se SVP.  

Systém vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními  

• Snažíme se vytvořit přiměřené podmínky k rozvoji každého dítěte v rámci na-

šich možností.  

• Všechny děti projdou po období adaptace diagnostikováním učitelkami na tří-

dách.  

• Pokud je zjištěno, že dítě potřebuje 1. stupeň PO /podpůrného opatření 

/např. dítě s drobnými problémy, lehkou logopedickou vadou, po nemoci, trau-

matu, kterému nestačí vzdělávání v rámci ŠVP/, třídní učitelka zpracuje PLPP 

/plán pedagogické podpory/ a seznámí s ním rodiče. Dále se s dítětem podle to-

hoto plánu individuálně pracuje.  

Po třech měsících se plán vyhodnocuje a pozmění dle potřeby. Pokud nedojde 

ke zlepšení, jsou rodiče vyzváni k návštěvě ŠPZ /Školního pedagogického zaří-

zení/, tedy SPC /Speciálně pedagogické centrum/ nebo PPP /Pedagogicko – psy-

chologická poradna/.  

• Děti s 2. – 5. stupněm podpůrného opatření diagnostikuje SPC nebo PPP a 

spolu s rodiči a školou vypracovává návrh podpůrných opatření pro začlenění 
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dítěte do vzdělávání v mateřské škole, na které škola dostane navýšený norma-

tiv. Součástí PO je i IVP /Individuální vzdělávací plán/, jehož realizaci ŠPZ kon-

troluje.  

Pro úspěšné vzdělávání je zapotřebí: uplatňování principu diferenciace a indivi-

dualizace vzdělávání procesu při plánování a organizování činností, včetně ob-

sahu, forem metod vzdělávání. Zaměřit se na dovednosti, které vedou k samo-

statnosti, sebeobsluze a k zvládání hygienických návyků v úrovni odpovídající 

věku dítěte a jeho postižení. Je nutné snížení počtu dětí na třídě v souladu s 

právními předpisy.  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení IVP:  

• Plán pedagogické podpory i individuální vzdělávací plán dle stupně podpůr-

ného opatření vytváří na začátku školního roku třídní učitel spolu s poraden-

ským zařízením, se zákonným zástupcem dítěte i s vedoucí učitelkou MŠ.  

• Plány jsou čtvrtletně vyhodnocovány a konzultovány všemi zapojenými stra-

nami. Třídní učitel je zodpovědný za plnění plánu a navrhuje další postupy dle 

výsledků vzdělávání dítěte.  

• Plán pedagogické podpory je zpracováván i pro děti s odkladem školní do-

cházky (IVP) se zaměřením na posílení jejich slabších stránek, které probíhá ve 

spolupráci s rodinou a pedagogickou poradnou.  

Pravidla pro zapojení další subjektů: MŠ spolupracuje s SPC Duha a s Lo-

gáčkem, který 2x ročně dělá logopedickou depistáž. 

 

5.6. Zajištění průběhu vzdělávání dětí od 2 do 3 let 

Dominantní a nezastupitelnou úlohu má v tomto období stále rodinná výchova. 

Úkolem mateřské školy je tuto výchovu doplňovat a zajistit dítěti podnětné pro-

středí k jeho dalšímu rozvoji. V zájmu dosažení harmonického rozvoje tělesných 

i duševních schopností je nutné každé dítě dobře znát. 

Nelze totiž působit na všechny děti stejně, neboť se liší nejen věkovými, nýbrž  
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i individuálními zvláštnostmi.  

Proto je již zde nutné sledovat pokroky konkrétního dítěte a neprovádět vzájem-

né srovnávání dětí. Výchova a vzdělávání dětí v batolecím věku se tedy maxi-

málně přizpůsobuje vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a emo-

cionálním potřebám tak, aby byla vývojová specifika v plné míře respektována. 

Každému dítěti se poskytuje pomoc a podpora v takovém rozsahu, který indivi-

duálně potřebuje a v kvalitě, jež mu vyhovuje. 

 

6. Vzdělávací obsah                                             

 

Integrované bloky jsou spjaty s motivačním názvem školního programu „ Po-

znáváme svět s kozlíky “. Každý má svoji návaznost v tematických celcích pro 

určitý časový úsek. Vychází z podmínek, vizí, koncepce školy, jejího prostředí, 

ve kterém se mateřská škola nachází a jejího chovu kozlíků. 

Dva integrované bloky jsou v obouch třídách identické, rozpracovávané do 

Třídních vzdělávacích programů jednotlivých tříd, mají 10 témat a 39 podtémat. 

Časový plán se stanovuje přibližně 1 - 4 týdny, je volný a přizpůsobuje se zájmu 

dítěte, rozsahu a okolnostem. Všechna podtémata nemusí být vyčerpána, peda-

gog si může vybírat. 

Důraz je kladen na prožitkové učení, interaktivní proces.  

Vzdělávací obsah je zpracován ve 2 integrovaných blocích, které jsou rámcové, 

s názvy: 

 

1. My a kozlíci 

2. My, kozlíci a svět 
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1. MY A KOZLÍCI 

Časový rozsah: ZÁŘÍ- LEDEN 

 

1. Začínáme…                                                  2.  Barvy podzimu 

Mateřská škola a já                                             Podzimní plody 

Moji kamarádi                                                    Draci ve větru 

Prozkoumáváme okolí                            

 

3. Počasí je na draka                                       4. Vánoční zvonění 

Rýma, kašel, bacil mě našel                              Je čas Vánoc 

Podkůvky cinkají 

První vločky 

Čert, Mikuláš a Anděl 

 

5. Zimní čas  

          Potkali se mudrci 

          Zimní hrátky 

          Zvířata a ptáčci v zimě 
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2. MY,  KOZLÍCI A SVĚT 

Časový rozsah: ÚNOR- ČERVEN 

1. Čas pohádek                                           2. Sluníčko, popojdi maličko 

Z pohádky do pohádky                                Jarní probuzení 

                                                                     Můj přítel kniha 

                                                                     Máme rádi zvířata  

 

3.  Duben ještě tam budem 

Připravujeme se na zápis do ZŠ 

Hody, hody, doprovody 

Čarodějnice už letí 

          Co plave, jezdí, létá- doprava a cestování bezpečně 

 

4.  Máme se rádi 

Planeta ZEMĚ a vesmír 

Voda kolem nás 

      Máme rádi maminku 

      Všechny barvy duhy 

 

5.   Hurá léto! 

Všechny děti mají svátek 

Co děláme celý den 

Pasujeme předškoláky 

Výletujeme           
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Integrovaný blok č. I  MY A KOZLÍCI 

Záměry: 

- seznámit děti s novým prostředím, do kterého přišly 

- seznámit děti s našimi kozlíky 

- odloučit se na určitou dobu od rodičů 

- naučit se znát svou značku, orientovat se ve třídě, v jídelně, v šatně  

- naučit se vnímat režim dne 

- seznámení s pravidly třídy  

- rozvoj environmentální etikety 

- seznámení s prostředím zahrady a okolím obce 

- vést děti k projevování svých potřeb 

- vést děti k vnímání přírody a života v ní 

- rozvíjet sebeobslužné dovednosti 

- vést děti k zdravým životním návykům a postojům 

- zlepšovat tělesnou zdatnost na školní zahradě 

- rozvíjení všech smyslů 

- účastnit se tradic a svátků, těšit se z vánočního času a zajišťovat pohodu 

vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému 

- rozvíjet zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu při zimních sportech, těšit 

se ze sněhu 

- rozvoj citlivosti k přírodě 

- založit u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, seznámit a 

objevovat svět zvířat, ptactva a lidí na naší planetě Zemi 

- podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost dítěte 

- umožnit dětem aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém 

sociálním prostředí 

- rozvíjet sebevyjádření 
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Vzdělávací oblasti: 

1) Dítě a jeho tělo 

Nabídka činností: 

- manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty a pomůckami 

- chůze, běh, lezení, skoky, míčové hry, využití školních zahrad a lesa 

- zdravotně zaměřené činnosti (prvky jógy, protahování, relaxace, dechová 

cvičení) 

- společné pořádání hry pro děti- Šipkovaná HON ZA POKLADEM 

- smyslové a psychomotorické hry 

- Dlabání dýní 

- Drakiáda na poli 

- pečení podkov pro martinovského koně 

- pečení perníkových čertů 

- sezónní činnosti na sněhu a ledu 

- hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

- lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), 

nelokomoční pohybové činnosti ( změny poloh a pohybů těla na místě) 

 

Očekávané výstupy: 

- vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle 

pokynů 

- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, 

pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové 

práce, práce na zahradě apod.) 

- zvládat 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.) 
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- pojmenovat části těla a některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich 

funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji (o narození, růstu těla a jeho 

proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, pohybem a 

sportem 

- rozlišovat co zdraví prospívá a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích 

pro dítě běžných a je  mu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu 

svou a ani druhých 

- mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního 

pohybu a zdravé výživy 

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

- zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, 

drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a 

materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními 

pomůckami 

 

2) Dítě a jeho psychika 

Nabídka činností: 

- spontánní hra, volné hry  

- využití maňáskového divadla v MŠ 

- smyslové a psychomotorické hry 

- seznámení s péčí o kozlíky 

- činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů 

(značky, piktogramy, písmena, číslice) 

- společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění 

zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, 

podle vlastní fantazie, sdělování slyšenému druhým apod.) 

- motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností 

- činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a 

pohodu 
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- cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a 

v sebeovládání (zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.) 

 

Očekávané výstupy: 

- poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

- domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, 

naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, 

mluvního projevu a vyjadřování)  

- odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní bez jejich pod-

pory 

- uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje, vyja-

dřovat je 

- chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, 

nad, u, vedle, mezi apod.) 

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

- učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, 

zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.) 

- popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

- vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a 

úsudky ve vhodně zformulovaných větách 

- sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

- vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si 

(nového, změněného, chybějícího) 

- učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat a vybavit 

- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 

(konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve 

slovních výpovědích k nim 
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- řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat ,, nápady “ 

- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

- zorganizovat hru 

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

- vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a dokončení 

- uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, 

radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy 

v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí 

- 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.) 

- zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, 

hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.) 

- utvořit jednoduchý rým 

- chápat slovní vtip a humor 

- formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 

 

3) Dítě a ten druhý 

Nabídka činností: 

- aktivity podporující sbližování dětí, navázání kamarádských vztahů 

- výtvarné hry 

- běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s 

dospělým  

- pracovní činnosti 

- činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije- 

mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi) 

- společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému 
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- hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti druhému, k ochotě rozdělit se 

s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný 

spor apod.) 

- hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své a druhých 

- četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením 

 

Očekávané výstupy: 

- 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 

- dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování 

doma, v MŠ, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

- odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

 

4) Dítě a společnost 

Nabídka činností: 

- aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí MŠ 

-  běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování  

- spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel sou-

žití ve třídě a v jídelně (dodržování pravidel při hrách apod.)  

- Přípravy a realizace společných zábav a slavností (slavnosti v rámci zvyků a 

tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.) 

- Hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života 

a práce (využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry 

seznamující dítě s různými druhy řemesel, zaměstnání a povolání, s různými 

pracovními činnosti a pracovními předměty, praktická manipulace 

s některými pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních 

úkonů a činnosti apod.) 
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- Loutkové divadlo, návštěva Sletu sokolníků, vystoupení pro důchodce v obci, 

vánoční jarmark ve školce, návštěva Betléma 

- Činnosti podněcující tvořivost a nápaditost 

 

Očekávané výstupy: 

- pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) 

svou roli, podle které je třeba se chovat 

- začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich roz-

dílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti 

- adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí 

z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla v jednání 

ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, 

přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spo-

luvytvářet v tomto společenství prostředí pohody 

- vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně naslouchat, sledovat se zájmem 

literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co 

bylo zajímavé, co je zaujalo) 

- utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských 

normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících 

situacích se podle této představy chovat (doma, v MŠ i na veřejnosti) 

- 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, agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých 

možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se 

takto chovají) 

- zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomoci 

různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, 
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konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, 

z přírodnin aj.) 

- vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, 

zvládat základní hudební dovednosti, vokální i instrumentální (zazpívat 

píseň, zacházet s jednoduchými nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus) 

 

5) Dítě a svět 

Nabídka činností: 

- aktivity přiměřené k získávání praktické orientace ve vesnici 

- hry s kozlíky pod dozorem učitelky 

- přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm  

- návštěva Mikuláše 

- kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problé-

mem, vyprávění, poslech, objevování)  

- Sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé 

- Spolupráce se ZŠ a jinou MŠ 

- Návštěva tří králů 

- Ekologicky motivované hravé aktivity (krmení ptactva a volné zvěře) 

 

Očekávané výstupy: 

- orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (do-

ma, v budově MŠ, blízkém okolí) 

- mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i tech-

nickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných 

praktických ukázek v okolí dítěte 

- porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, 

vyvíjí, pohybuje a proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počí-

tat, přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v MŠ 
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- rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které 

je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně 

- zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické 

situace, které se doma a v MŠ opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma 

i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.) 

 

Integrovaný blok č. II MY, KOZLÍCI A SVĚT 

Záměry: 

- seznámení s klasickými a moderními pohádkami, bajkami 

- rozvíjet dramatický projev 

- rozvoj slovního projevu 

- prohlubovat znalosti o domácích zvířatech a jejich mláďatech 

- rozvíjet čtenářskou gramotnost 

- přiblížit dětem tradice jarních svátků 

- rozvíjet psychickou i fyzickou zdatnost 

- prohlubovat pravidla o bezpečnosti na chodníku i silnici 

- budeme podporovat schopnost žít ve společenství ostatních lidí 

- budeme posilovat schopnost záměrně řídit svoje jednání a chování 

- umožňovat dětem co nejvíce pobývat venku 

- užívat ke hrám materiály jako je voda, písek a klacíky s rozvojem grafomoto-

riky a dalších dovedností  

- podnikat výlety po okolí 

- vnímat přírodu a život v ní 

- stimulovat a podporovat růst a neurosvalový vývoj dítěte 

- vést děti ke zdravým životním návykům a postojům 

- zvyšovat environmentální senzitivitu 
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Vzdělávací oblasti: 

1)Dítě a jeho tělo 

Nabídka činností: 

- na vycházkách budeme poznávat domácí zvířata a jejich nově narozená 

mláďata 

- hrajeme si na řidiče a chodce 

- odemykání zahrady 

- jiné pohybové činnosti (turistika, míčové hry) 

- příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohy-

bových činnostech a dopravních situacích, při setkání s cizími lidmi), k pre-

venci nemoci, nezdravých návyků a závislostí  

- činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu 

prostředí  

 

Očekávané výstupy: 

- zachovávat správné držení těla 

- ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet 

s předměty denní potřeby, z drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a 

materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. stužkami, 

barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými 

hudebními nástroji apod.) 

- mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o 

tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, 

jakým způsobem apod.) 

- sledovat očima zleva doprava 

- poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 

- sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 
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- zvládat 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 ve vodě, 

v písku) 

- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, 

zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, 

chutě, vnímat hmatem apod.) 

 

2)Dítě a jeho psychika 

Nabídka činností: 

- grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen a dopravních značek 

- prohlížení a čtení knížek 

- hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest 

- činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (no-

viny, časopisy, knihy, audiovizuální technika) 

- činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematic-

kými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické 

tvary, množství apod.) a jejich smysluplné praktické aplikaci 

- činnosti nejrůznějšího zaměření umožňující samostatné vystupování, vyja-

dřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení 

- hry na téma rodiny, přátelství apod. 

- estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, 

pohybové atd.) 

- artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, 

vokální činnosti 

- komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 

- přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí 

dítěte, rozhovor o výsledku pozorování  

- motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností  
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- hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a lo-

gické, obrazné a pojmové) 

- činnosti zajištující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu 

- výlety do okolí 

 

Očekávané výstupy: 

- respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a 

zdůvodněné povinnosti 

- 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) 

- vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku, 

sledovat řečníka i obsah, ptát se) 

- záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

- rozlišovat některé obrazné symboly, piktogramy, orientační a dopravní značky, 

označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní 

funkci 

- poznat některá písmena a číslice, popř. slova 

- poznat napsané své jméno 

- projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat 

divadlo, film, užívat telefon 

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

- postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

- vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci ,,ne,, v situacích, které to vyžadují 

(ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích) odmítnou se podílet na 

nedovolených či zakázaných činnostech apod. 

- ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat 

svoje city a přizpůsobovat jim své chování 
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- těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i 

setkávání se s uměním 

- rozhodovat o svých činnostech 

- přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit 

se hodnotit svoje osobní pokroky 

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

- chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické 

souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a 

třídit soubor předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním 

počtu cca. do 6, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, 

stejně, méně, první, poslední apod.) 

- nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

 

3)Dítě a ten druhý 

Nabídka činností: 

- činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije- rodina 

(funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve 

světě zvířat) 

- kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

- aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, 

přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.) 

- společná setkání, povídání, aktivní naslouchání druhému  

- společenské hry a aktivity nejrůznějšího zaměření 

 

Očekávané výstupy: 

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

respektovat je 

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

- porozumět běžným projevům emocí a nálad 

- 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 

- 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.) 

 

4)Dítě a společnost 

Nabídka činností: 

- hry zaměřené na poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, 

dospělý, rodič, učitelka, žák) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně 

dostává 

- aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, 

ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, 

spravedlnost, pravda apod.) v jednání lidí 

- setkávání se s literárním, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou 

školu, návštěva kulturních a společenských míst 

- aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat 

rozmanitost kultur (sportovní aktivity, zábavy) 

- různorodé společné hry a skupinové aktivity umožňující dětem spolupodílet 

se na jejich průběhu a výsledcích 

 

Očekávané výstupy: 

- uplatňovat návyky v základních normách společenského chování ve styku 

s dospělými i dětmi (zdravit známe děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, 
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poděkovat, vzít si slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc 

vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn) 

- dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově 

- zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní 

potřeby, knížkami, s penězi apod. 

- vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném 

řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí) 

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

druhé 

- porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých 

- 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 

 

5)Dítě a svět 

Nabídka činností: 

- hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních 

situacích, kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného 

chování některých dalších situacích, které mohou nastat 

- přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování 

rozmanitostí a změn v přírodě (příroda živá a neživá) 

- využívání přirozených předmětů, situací a praktických ukázek v životě a v 

okolí dítěte, k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými po-

jmy  

- činnosti přispívající k péči o životní prostředí, pracovní činnosti, pěstitelské a 

chovatelské činnosti (péče o školní zahradu) 

- pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání 

ekosystému (les, louka, rybník apod.) 
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- praktický činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními 

i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím 

získává zkušenosti s jejich vlastnostmi 

- výlety 

 

Očekávané výstupy: 

- osvojovat 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 

- 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.) 

- 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.) 

- 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) 

- všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

- mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro 

člověka, uvědomovat si, že způsobem jakým si dítě i ostatní v jeho okolí 

chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí 
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7. Nabídka rozšířených aktivit                                             

Naše mateřská škola se snaží připravovat všem dětem pestrou a vyváženou na-

bídku činností po celý den. 

 

Nabídka aktivit v rámci vzdělávání: 

- Logopedické chvilky 

- Logopedická depistáž 

- Přírodovědný kroužek (třída Kuřátka) 

- Preventivní zdravotní cvičení 

- Solná jeskyně Černilov (placeno rodiči) 

- péče o kozlíky (i mimoškolní aktivita rodičů s dětmi) 

- Celoroční ekologický projekt MŠ- spolupráce s rodiči 

- Rema systém- spolupráce s rodiči 

- tancování Minidance 

- příprava předškoláků na školu- pomůcka Klokanův kufr ( komplexní metodika 

pro diagnostiku  a práci s dětmi a žáky se speciálními vzdělávací potřebami 

v předškolním věku ) 

 

 

 

8. Evaluace                                                           

 

Na úrovni třídy:  

- diagnostika třídy (hodnocení třídy na konci školního roku) 

- diagnostika dítěte (3-4x do roka) 

- hodnocení TVP (průběžně) 
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- hodnocení IVP (2x do roka) 

- sebereflexe učitelky ( 1x až 2x za školní rok) 

zodpovídají všechny učitelky, ředitelka, průběžně 

 

Na úrovni školy:  

- hodnocení MŠ za školní rok  

- vlastní hodnocení školy za 3 leté období 

- hospitace pedagogických pracovnic  

- kontrola práce personálu  

- hodnocení ŠVP a TVP  

- hodnocení pedagogů na základě autoevaluace  

- hodnocení spolupráce s ostatními subjekty  

zodpovídají učitelky, ředitelka, průběžně  

 

Vnější evaluace:  

- názory rodičů  

- názory vedení a pedagogů školy  

- pedagogicko- psychologická poradna  

- Obecní úřad  

- Česká školní inspekce  

- Krajský úřad  

- Hygienická stanice  

 

Nástroje evaluace:  

- analýza (SWOT) 

- pozorování  

- rozhovory  
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- hodnocení a sebehodnocení žáků  

- dotazníky, ankety  

- hospitace  

- autoevaluace učitelů  

- sebereflexe učitelů  

- diskuse, porady, rozhovory  

- stanovování a hodnocení plnění plánů  

- rozbor školní dokumentace  

- pedagogická tvořivost  

 

 

Evaluace podmínek školy  

 

Materiální, technické, sociální, podmínky školy  

- analýza a zhodnocení výchozích podmínek školy na začátku školního roku  

- budova, technický stav  

- vybavení tříd  

- pomůcky, hračky  

- zahrada, zahradní náčiní  

zodpovídají všechny pracovnice dle místa pracovní působnosti 1x ročně 

 

 

Evaluace integrovaného bloku  

- vyvozování praktických závěrů pro svou další práci – nač navázat, v čem po-

kračovat, k čemu se vrátit, nač se příště zaměřit, co udělat jinak  

- krátké záznamy, postřehy a zkušenosti do plánů, průběžně  
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- vyhodnocování výstupů, jejichž naplnění se v rámci bloku očekávalo celku  

zodpovídají učitelky na konci tematického bloku 

 

 

 

 

Hodnocení pedagogů  

- vyhodnocování stylu, forem a metod práce pedagoga, promyšlenost cílů a po-

stupů práce - viz. plán kontrol  

- pedagogické rady  

- orientační vstupy, podílení se na práci s dětmi, kdy vedoucí úlohu hraje učitel-

ka, zapojení do různých aktivit podněcovaných učitelkou (besídky, třídní slav-

nosti) průběžně  

- diskuse, porady, průběžně viz. plán porad  

- kontrola pedagogické dokumentace  

- pozorování situace s požadavky danými RVP PV na začátku školního roku, 

průběžně  

zodpovídá ředitelka 

 

 

Pedagogický styl, vzdělávací nabídka, plán aktivit, spolupráce s 

rodiči 

- pedagog. zaměstnankyně školy, rodiče  

- rozhovory, diskuse, schůzky s rodiči, průběžně  

- porady – viz plán porad  

- hospitace – viz plán hospitací  

- vyhodnocování formou dotazníku od rodičů na konci školního roku  

zodpovídají učitelky  
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Evaluace školního programu  

Návaznost na požadavky RVP PV, funkčnost programu, porovnávání skutečnos-

ti s obsahem programu.  

- ředitelka školy na základě informací od učitelek  

- diskuse, pozorování, průběžně  

- porady – viz. plán porad, pololetně  

- hospitace – viz plán hospitací  

- vyhodnocování vzdělávacího obsahu školního programu, do jaké míry je pro-

gram vyhovující, do jaké míry jej škola splnila, na konci školního roku na zá-

kladě písemného vyhodnocení výsledků na třídách  

zodpovídá ředitelka 2 x ročně  

 

 

Vyhodnocování svých postupů, forem a metod práce, sledování 

výsledků 

Zjišťování dosažené úrovně vědomostí, dovedností, návyků, získaných informa-

cí z uplynulého života dítěte  

- pedagogická diagnostika a záznam do formuláře na začátku školního roku  

- anamnéza dítěte, nebo rodinná při potřebě objasnit současný stav dítěte, při vý-

skytu problému, či nerovnoměrnosti vývoje dítěte  

zodpovídají učitelky v průběhu celého roku 

 

 

Hodnocení individuálního přístupu a pokroku dítěte v učení  

- pedagogické pracovnice  

- pozorování dítěte s následným záznamem do přehledu o dítěti – průběžně, dle 

potřeby  

- portfolio dítěte, průběžné shromažďování dětských prací  



49 

 

- analyzování výsledků činností – na konci školního roku  

zodpovídají učitelky v průběhu celého roku 
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