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1.Identifikační údaje 

Název školy:   Mateřská škola Počátky, okres Pelhřimov 
Právní norma:                      příspěvková organizace 
Adresa:                                  Komenského sady 556 ,   39464 Počátky 
Identifikační číslo:               70985014 
IZO ředitelství:                     600 060 969 
Krajský úřad:                        Jihlava 
Ředitelka MŠ Počátky:  Eva Ficková 
                Telefon: 561 034 919 
    e-mail: ms@pocatky.cz 

 

Zřizovatel:              Město Počátky 
Sídlo zřizovatele                 Palackého náměstí 1,  39464 Počátky 
E-mail                                   podatelna@pocatky.cz 
Telefon                                 561 034 901 
 
     
Kapacita školy:              105 dětí 
Počet tříd:   5 
Provoz školy:              6,15 – 16,30 hod. 
Součást školy:                     Školní výdejna stravy 
Název ŠVP PV:              SLUNCE V SRDCI 
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1. Obecná charakteristika školy 

Mateřská škola Počátky je součástí malého města na rozhraní kraje Vysočiny a Jihočeského kraje. 

Má dlouholetou tradici. Už název města prozrazuje, jaké je okolí města. Jsou zde počátky pramenů 

vody obklopené lesy a loukami. Toto prostředí přímo vybízí k pohybu a způsobu života splynout 

s přírodou a stát se její součástí i hluboko ve svém srdci. 

Mateřská škola je umístěna v parku uprostřed města v blízkosti Základní školy. Okolo se rozprostírá 

rozlehlá zahrada s mohutnými stromy, které zajišťují stinná místa pro hru s dětmi. Je zde mnoho 

herních prvků pro děti. Škola má strategické místo pro vycházky do lesa, na louky nebo k potokům 

a rybníkům. To vše umožňuje dětem a učitelkám využít toto prostředí k výchovně vzdělávacímu 

programu.  

             Ve dvou budovách spojenými chodbou je umístěno 5 tříd. Čtyři z nich mají k dispozici 2 

prostorné místnosti. Třída v prvním patře budovy B je tvořena třemi velkými místnostmi 

s balkónem. Děti mají pro pobyt v MŠ dostatek prostoru a světla. 

 

Všichni pracovníci školy svým profesionálním a individuálním přístupem přispívají ke komplexnímu 

a zdravě sebevědomému rozvoji osobnosti dítěte. Vytvářejí bezpečné sociální klima na základě 

důvěry, úcty a vzájemné spolupráce. Vzdělávání je plně v souladu s RVP PV. 

 

Snažíme se, aby naše mateřská škola byla místem, kam se děti těší, jsou spokojené a cítí se 

bezpečně. Jen v takovém prostředí můžeme zajistit jejich osobnostní růst. Chceme vytvořit takové 

podmínky a prostředí, kde bude dostatek podnětů pro rozvoj všech stránek osobnosti.  

 

Filosofie školy 

Touha malých dětí hýbat se je stejně přirozená, jako jejich touha po poznávání nových věcí. 

Prostřednictvím pohybu objevují a vnímají svůj životní prostor a nová místa. Naší filosofií je 

podporovat pohyb ve své přirozené a všeobecné podobě. 

„Veškeré učení má být pro děti hrou a sportem.“ —  John Locke 
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3. Podmínky vzdělávání 

Vzdělávání v Mateřské škole Počátky probíhá v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro 

předškolní vzdělávání. Ctíme práva a potřeby dětí a upřednostňujeme osobnostně orientovaný 

model výchovy. 

3.1   Věcné podmínky 
Budova 
 

 
Samostatně stojící 2 dvoupodlažní budovy spojené chodbou s kapacitou 105 dětí. V budově A / 
starší budově/ se nachází 4 třídy. Každá třída je tvořena 2 místnostmi, kabinetem, umývárnami pro 
děti a přípravnou kuchyňkou. Každé patro je vybaveno šatnou a sociálním zařízením pro personál. 
V této budově je umístěna i ředitelna a kancelář pro účetní. Druhá, budova B / novější stavba/ má 
v 2. patře rozlehlou třídu se třemi místnostmi a veškerým zázemím jak pro děti, tak i pro personál. 
Nachází se zde i knihovna a didaktické kabinety pro učitelky. Spodní patro není využíváno. Je před 
rekonstrukcí. 
Do objektu je možný vstup třemi brankami a třemi vstupními dveřmi. 
Z bezpečnostních důvodů je přístup do obou budov k jednotlivým třídám opatřen venkovním 

kamerovým otevíracím systémem. Všechny vnitřní i venkovní prostory jsou pravidelně 

kontrolovány z hlediska bezpečnostních a hygienických norem dle platných předpisů a splňují 

jejich požadavky. 

K budovám školy patří zahrada vybavena hygienickým zázemím a herními prvky, umožňující dětem 

pohybové aktivity. 



 

6 

 

Stravu dovážíme do mateřské školy ze školní kuchyně Základní školy Otokara Březiny v Počátkách. 

Dovoz zajišťuje město Počátky dle platných hygienických pravidel. V mateřské škole máme pouze 

výdejnu stravy. 

Třídy 
 

 
Všechny třídy mateřské školy jsou vybaveny kvalitním nábytkem odpovídajícím antropometrickým 

požadavkům i počtu dětí. Věcné vybavení všech tříd mateřské školy je na odpovídající úrovni, 

přesto je nutné pravidelné doplňování metodickými pomůckami, hračkami a literaturou. Třídy jsou 

pracovně označeny 1. třída, 2.  – 5. třída, pro děti a rodiče jsou pojmenovány podle zvířátek. 

Chceme, aby byly třídy barevné a odrážely momentální práci dětí. Děti se samy svými výtvory 

podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Dětské práce jsou přístupné dětem i jejich rodičům. 

Prostorové a materiální podmínky mateřské školy vyhovují veškerým nárokům na pobyt dětí 

v předškolním zařízení. Většina hraček je umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je 

samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Jsou stanovena pravidla pro jejich využívání.  

Dlouhodobý záměr 

Rozšířit kapacitu mateřské školy o 1 třídu, ve 2. třídě vybudovat větší šatnu a umývárnu. Snažit se o 

zkvalitnění zázemí pro pedagogy a provozní personál. Vytvořit projekt na dovybavení zahrady tak, 

aby vznikly pro děti koutky podporující fantazii a tvořivost. Bylo by vhodné vytvořit terénní 

nerovnosti a další herní prvky, které podpoří pohybové dovednosti dětí. Vybudovat malou 

zahrádku pro pěstování.  
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3.2. Životospráva 

Při přípravě pokrmů a nápojů je dodržována odpovídající technologie, dětem je poskytována 

plnohodnotná a vyvážená strava, jídelníček obsahuje dostatečné množství ovoce a zeleniny, a mezi 

jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány 3 hodinové intervaly. Děti mají ve třídě stále 

k dispozici dostatek tekutin. Nabízíme vodu, čaj, šťávu. Respektujeme individuální stravovací 

nároky dětí. Všechny děti mají možnost si přidat podle své chuti, do jídla a k dojídání je nenutíme. 

V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, 

aby umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám dětí a aktuální situaci. 

Děti mají dostatek volného pohybu, jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, s ohledem na 

aktuální počasí a kvalitu ovzduší. Pohybové aktivity probíhají na školní zahradě, při pobytu ve volné 

přírodě, ale i v interiéru mateřské školy. Dále využíváme tartanové hřiště základní školy a sportovní 

halu. 

V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku 

jednotlivých dětí. Všechny děti po obědě odpočívají při pohádce. Všem dětem zajišťujeme klidový 

režim. Jeho délka je u každého dítěte individuální. Do spánku děti nenutíme. Starší nebo nespavé 

děti se mohou po krátkém odpočinku věnovat klidovým činnostem ve třídě. Aktivity jsou voleny 

tak, aby nerušily spící děti. 

Příchod a odchod dětí je přizpůsoben po domluvě s učitelkami potřebám rodičů.  

Součástí třídních programů jsou turistické vycházky, celodenní výlety, sportovní a sezónní činnosti 

venku. Plavání a bruslení je organizováno pro starší děti podle zájmu rodičů.  

Učitelé se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor 

Dlouhodobý záměr 

Podporovat pohyb dětí ve všech podobách, spolupracovat s rodinami po stránce praktické/ tvořivé 

dílny, společná odpoledne, společné sportovní aktivity/, tak i po stránce poradenské. Nabídnout 

rodinám zajímavé přednášky a besedy zaměřené na zdravý vývoj dětí a zdravý životní styl. 

3.3. Psychosociální podmínky 

Škola se snaží o vytvoření příjemného klimatu, dbá na bezpečí dítěte i dospělých tak, aby se cítili 

spokojeně a jistě. Nově příchozímu dítěti jsou poskytovány vhodné podmínky pro adaptaci.  

Mateřská škola vychází ze základních lidských potřeb podle Maslowa a potřeb dítěte podle 

Matějíčka. Pyramida potřeb podle Maslowa:  
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Potřeby dítěte podle Matějčka: 

• Potřeba určitého množství, proměnlivosti a kvality vnějších podnětů 

• Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech, tj. smysluplného světa 

• Potřeba prvotních emocionálních a sociálních vztahů 

• Potřeba jistoty, že je dítě potřebné pro druhé 

• Potřeba otevřené budoucnosti nebo životní perspektivy 

 

Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. 

Děti jsou vedeny k dodržování školního řádu a učí se pravidlům soužití ve společnosti. Pedagog 

neomezuje jejich svobodnou volbu a volnou aktivitu. Dětem se dostává jasných a srozumitelných 

pokynů a škola je pro děti kamarádským společenstvím.  

Pedagog dítěti naslouchá, podporuje ho, svým chováním vylučuje nezdravou soutěživost a 

negativní slovní komentáře. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte, jeho 

individuálním potřebám a možnostem. Pedagog děti podporuje, sympatizuje s nimi, projevuje se 

přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací. Je uplatňován pedagogický styl s 

nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Ve vztahu mezi 

dítětem a pedagogem panuje důvěra, tolerance, ohleduplnost, zdvořilost, solidarita, vzájemná 

pomoc a podpora. Vzdělávání je přizpůsobeno věku dětí a jejich potřebám. 

 

 

Dlouhodobý záměr 

Pečovat o vztahy na pracovišti, vytvářet příjemné klima v mateřské škole. Umožňovat a nabízet 

pedagogům možnost dále se vzdělávat v této oblasti a stát se tak pro rodiče dětí kvalitním 

pomocníkem a poradcem. Navazovat přátelské vztahy s rodinami a podporovat tak komplexní 

vedení dětí ve výchovně vzdělávacím procesu. 

3.4. Organizace chodu školy 

Organizace je dána Školním řádem MŠ Počátky, Provozním řádem MŠ Počátky, Organizačním 

řádem MŠ Počátky a Provozním řádem výdejny stravy 

• MŠ je v provozu od 6,15 hod. do 16,30 hod. 

• Po předchozí dohodě s učitelkou mohou rodiče vodit a vyzvedávat děti kdykoli během dne. 

• Ve vzdělávacích činnostech (frontální, skupinové, individuální) je dbáno na to, aby děti 

nebyly přetěžovány, je brán zřetel na soulad nároků vzdělávací činnosti s vývojovými 

zvláštnostmi dětí. 

• Pracujeme podle integrovaných bloků, které jsou tematicky rozděleny, týdenní plány jsou 

přizpůsobeny potřebám dětí, a respektují jejich zájmy. 

• Nově příchozí děti se zde mají možnost postupně adaptovat na nové prostředí. 
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• Denní režim je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí, 

přizpůsobuje se aktuálním podmínkám. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány 

řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity. Organizační řád je přizpůsoben věku dětí a 

individuálním potřebám. 

• Organizace dne podporuje soukromí a volnost dětí, děti mají dostatek času i prostoru pro 

spontánní hru. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní 

aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým 

tempem. Zároveň však nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí.  

• Pedagogický přístup rozvíjí dítě do jeho maximálních možností, dbá na individuální rozvoj 

dítěte a při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený 

adaptační režim. Řízená činnost probíhá v individuální, skupinové i frontální formě a 

pedagog při výuce využívá aktivizující podněty. Pro realizaci plánovaných činností jsou 

vytvářeny vhodné materiální podmínky.  

Denní program zahrnuje:   

• Volnou hru 

• Pohybové aktivity 

• Výchovně vzdělávací aktivity 

• Spontánní hru vyváženou s řízenou činností 

• Pobyt venku 

• Stravu 

• Pitný režim 

• Hygienu 

• Klidový režim 

 

Dlouhodobý záměr 
Usilovat o jednotné působení učitelek ve třídě, podporovat jejich další odborné vzdělávání. 

V organizaci flexibilně reagovat na potřeby dětí i rodičů. Při organizaci provozu v jednotlivých 

třídách vytvořit pohodu. Děti vždy pečlivě připravit na jakoukoli změnu. Dopřát jim vždy 

dostatečný časový prostor pro další činnosti. 

 

3.5. Personální zajištění 

 
Kapitola „Personální zajištění“ je součástí ŠVP jako příloha č. 1. Každý školní rok je podle aktuální 

situace doplněna a aktualizována. 

3.6. Spoluúčast rodičů, spolupráce s dalšími institucemi 

Spolupráce s rodiči 

Snahou mateřské školy je, aby byl vztah s rodiči založen na partnerských vztazích, kde mezi rodiči, 

učitelkami i správními zaměstnanci panuje oboustranná důvěra, otevřenost, porozumění, 

vstřícnost, respekt a ochota spolupracovat. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské 
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škole a účastnit se různých programů, jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v 

mateřské škole děje. Pedagogové pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte, o jeho 

individuálních pokrocích v rozvoji, v učení, domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho 

výchově a vzdělávání. Škola respektuje individuální potřeby rodin a chrání jejich soukromí. 

Spoluúčast rodičů na plánování vzdělávacího procesu probíhá také na základě dotazníků, anket a 

především rozhovorů. 

Během roku probíhají schůzky s rodiči, nabízíme společné akce, tvořivé dílny, tematické vycházky, 

besídky, sportovní akce, zapojujeme se do dění obce. Je vypracován plán akcí na každý školní rok, 

který vychází z potřeb a zájmů dětí i celých rodin. Zpětná reflexe od rodičů formou dotazníků nám 

napomáhá při dalším plánování těchto akcí. 

Každý rodič má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte, kdykoli v 

průběhu roku má možnost nahlédnout do portfolia svého dítěte, prohlédnout si jeho výtvarné 

práce či jiné výrobky ve třídě, v šatně. 

Rodičům poskytujeme poradenský servis, osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání 

předškolních dětí. 

Průběžné informace pro rodiče o aktuálním dění v MŠ probíhají prostřednictvím nástěnek a 

konzultací nebo na webových stránkách školy 

Zaměstnanci zachovávají diskrétnost v jejich svěřených vnitřních záležitostech, jednají s rodiči 

ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi.  V případě zájmu pedagogové 

poskytují rodičům poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání předškolních dětí, poradenský servis, 

zapůjčení odborné literatury, setkávání s odborníky.  Informace o dění v mateřské škole rodiče 

získávají rozhovorem s učitelkami, na třídních schůzkách, na webových stránkách školy a na 

informačních nástěnkách v mateřské škole. 

Mateřská škola spolupracuje a podílí se společně na organizaci dalších aktivit se zapsaným spolkem 

SRPDŠ při mateřské škole Počátky.  

Dle možností vítáme sponzorské dary, materiální pomoc od rodičů na základě darovací smlouvy. 

 

Spolupráce s dalšími institucemi 

Mateřská škola spolupracuje i s dalšími institucemi nacházejícími se ve městě Počátky a jeho 

blízkém okolí, čímž se snaží významně přispívat ke kulturnímu a společenskému životu města a 

zároveň přiblížit dětem jednotlivé instituce, firmy a soukromníky, kteří působí v našem městě. 

V projektu Řemesla děti poznávají a mohou si samy vyzkoušet práci s nejrůznějšími materiály. 

Kovář, truhlář, sklář, zemědělec, košíkář, dřevořezbář, farmář… apod. Projekt Řemesla je 

zpracován v příloze ŠVP. 

Spolupráce se školou probíhá intenzivně pro budoucí předškoláky. Společně s ředitelstvím základní 

školy je vypracován plán společných aktivit, které usnadňují dětem adaptaci a přechod do základní 

školy. Tato spolupráce probíhá i na úrovni pedagogické, kdy dostáváme zpětnou vazbu jak 

zkvalitnit vzdělávání dětí v mateřské škole 
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Dále spolupracujeme se zřizovatelem městem Počátky, knihovnou, KZM Počátky, SPC Jihlava a PPP 

Pelhřimov. 

LDN-Domov se zvláštním režimem, Chráněná dílna Jeřabina, Dům s pečovatelskou službou jsou 

instituce, ke kterým chováme zvláštní úctu. Tvoříme společně se seniory a handicapovanýmí 

spoluobčany. Tato dopoledne jsou vždy plná emocí.  Odtud pochází i název našeho ŠVP. V příloze 

uvádíme projekt „Slunce v srdci“ jehož cílem je začlenit děti do soužití s lidmi v našem městě, 

všímat si i věkově rozdílných spoluobčanů, chovat k nim úctu a mít hřejivý pocit pomoci druhému. 

Do těchto činností zapojujeme nejstarší děti mateřské školy po dohodě s nimi. Akceptujeme 

individuální přístup každého dítěte k této spolupráci. 

Dlouhodobý záměr 

Učit děti rozhlížet se kolem sebe, poznávat, kdo s námi v našem městě žije. Naučit je pomoci 

druhým, být užitečný a pocítit radost z této pomoci. Společně s rodiči a všemi našimi spoluobčany 

podporovat sebevědomí dítěte, aby z něj vyrostla osobnost, která ví, kým je a kam patří. 

3.7. Vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami 

Do běžných tříd je možné integrovat i děti se speciálními vzdělávacími potřebami a to na základě 

doporučení poradenského zařízení.  Podmínky pro vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými 

opatřeními stanovuje školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb.  a škola přizpůsobuje podmínky pro 

vzdělávání  individuálním potřebám dětí. Při vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 

je nutná úzká spolupráce s rodiči a s odborníky. Mateřská škola využívá asistenty  pedagoga, kteří 

poskytují podporu učitelce mateřské školy při vzdělávání dítěte v rozsahu podpůrného opatření, 

nebo pracují podle potřeby s ostatními dětmi podle pokynů učitelky. Učitelky vypracovávají, 

realizují a vyhodnocují PLPP (plán pedagogické podpory) , případně IVP (individuální vzdělávací 

plán ) a zodpovídají za něj. 

Podpůrná opatření, která realizuje mateřská škola se člení podle organizační, pedagogické a 
finanční náročnosti do pěti stupňů. 

1. Podpůrná opatření prvního stupně škola nebo školské zařízení i bez doporučení   
školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). 

2. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením 
ŠPZ. 

• Dbáme na vytvoření vhodných podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke 

komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. 

• Cíle a záměry předškolního vzdělávání, které jsou obsaženy v ŠVP PV jsou pro vzdělávání 

všech dětí společné. Všechny aktivity a vzdělávací činnosti jsou přizpůsobovány tak, aby 

maximálně vyhovovaly dětem, jejich možnostem a potřebám. 

• Řídíme se pravidly pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením, které 

stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb. 

Systém péče o děti s přiznaným podpůrným opatřením na pracovišti: 
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1. PLPP prvního stupně tvoří třídní učitelky, jsou odpovědny za pravidla, průběh 
tvorby, realizaci a vyhodnocování. Podkladem pro jejich zpracování je ŠVP PV. 

2. IVP pro děti s přiznaným podpůrným opatřením od druhého stupně tvoří třídní 
učitelky pod vedením speciálního pedagoga na základě doporučení ŠPZ, jsou 
odpovědny za jeho pravidla, průběh tvorby, realizaci a vyhodnocování. Podkladem pro 
jejich zpracování je ŠVP PV a zpráva z vyšetření ŠPZ. 

 

Podmínky pro vzdělávání dětí s přiznaným podpůrným opatřením. 

• Dítě s podpůrným opatřením je zařazeno do běžné třídy, kde jsou obě učitelky zodpovědné 
za jeho péči. 

• Při plánování a organizaci činností uplatňujeme princip diferenciace a individualizace 
vzdělávacího procesu. 

• Učitelky se průběžně v dané oblasti vzdělávají. 

• Všichni zaměstnanci jsou seznámeni s daným omezením, opatřeními a organizačními 
změnami, které se daného dítěte dotýkají a postupují v součinnosti. 

• Vždy volíme vhodné formy a metody vzdělávání, které pomohou dítěti při realizaci 
stanovených podpůrných opatření. 

• průběhu vzdělávání dítěte učitelky vedou záznamy o jeho pokrocích, případně podávají 
návrhy na další řešení. 

• Napomáháme osvojovat specifické dovednosti odpovídající jeho individuálním potřebám 
(vedeme jej k samostatnosti, základním hygienickým návykům, sebeobsluze v úrovni 
odpovídající věku dítěte a stupni jeho postižení). 

• U dítěte, které má podpůrné opatření prvního stupně, a které během roku jeví známky 
pokroku, učitelky doporučují zákonným zástupcům vyšetření dítěte u školského 
poradenského zařízení. 

• Spolupracujeme se zákonnými zástupci dítěte, se školskými poradenskými zařízeními, v 
případě potřeby spolupracujeme s odborníky mimo oblast školství. 

• Dále podle stupně stanoveného podpůrného opatření: 

snížíme počet dětí ve třídě v souladu s právními předpisy 

umožníme přístup asistenta pedagoga 

zajistíme nejvhodnější kompenzační pomůcky, hračky a vzdělávací pomůcky 

3.8. Vzdělávání dětí nadaných 

Mateřská škola vytváří podmínky pro mimořádně nadané děti a snaží se využít potenciálu každého 

dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. Vzdělávání dětí probíhá takovým způsobem, aby 

byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve 

škole projevit, uplatnit a dále rozvíjet. Učitelky, které pracují s nadaným dítětem se pravidelně 

proškolují a vzdělávají 
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Nadání u dítěte bývá naznačováno, když: 

• je velice zvědavé, chce znát, jak věci fungují, snadno se začne nudit 

• má na svůj věk velice široký slovník, vyjadřuje se jasně a plynule 

• dostane příležitost, má sklony k ovládnutí druhých 

• má velmi dobrou fyzickou koordinaci těla 

• má smysl pro humor 

• je impulzivní, dříve jedná, než myslí 

• v konkrétní oblasti výrazně vyniká nad ostatními dětmi přibližně stejného věku 

• má rádo věci pro dospělé a chce být se staršími lidmi 

 

3.9. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Při nižším počtu přijatých dětí mohou být do MŠ zapsány i děti mladší tří let. Tato možnost je 

definována v kritériích pro přijímání dětí. Měly by zvládat základní hygienické návyky a měly by být 

schopné plnit požadavky, které jsou stanoveny RVP PV. Škola přizpůsobuje podmínky pro 

vzdělávání individuálním potřebám dětí. 

Dětem mladších tří let je poskytován co největší prostor pro pohybové aktivity a hru, činnosti se 

častěji opakují a trvají kratší dobu, upevňují se hygienické a sociální návyky. Dítě má v tomto věku 

silnější potřebou vazby na dospělou osobu, učitel tedy zastává velmi významnou pozici, stává se 

zástupcem rodiče, jistotou a oporou dítěte v běžném dění i v budování vztahů s vrstevníky. 

Důležitý je pravidelní řád a empatický a srdečný přístup pedagoga.  

 

 

V případě přijetí dětí od dvou do tří let ke vzdělávání, pro děti vytváříme vhodné podmínky: 

• Volíme dostatečné množství podnětů, bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro 

dvouleté děti. 

• Děti od dvou let jsou zařazeny ve třídě s dětmi ostatních věkových kategorií, ve třídě je pro 

ně zajištěna bezpečnost a jsou jim znepřístupněny pro ně nebezpečné či ohrožující 

předměty. 

• Ve třídě jsou dětem nastavena srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a 

pomůcek. 

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

také je zajištěno zázemí pro hygienu dítěte (šatna; umývárna) 

• Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení. 

• Režim dne je flexibilní a respektuje potřeby dětí. 

• Vytváříme podmínky pro adaptaci každého dítěte v souladu s jeho individuálními 

potřebami a v adaptačním období pravidelně spolupracujeme s rodiči. 
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4. Organizace vzdělávání 

• Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti po dovršení tří let věku do sedmi let. 

• Zápis dětí do mateřské školy vyhlašuje ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem a koná se 

zpravidla v květnu. 

• Do mateřské školy jsou přednostně přijímány děti poslední rok před vstupem do základní 

školy. 

• Vzdělávání je organizováno tak, aby vedlo k dosažení rámcových cílů ze všech pěti oblastí a 

vedlo k rozvoji klíčových kompetencí.  

• Je zajištěn pravidelný denní rytmus, který je však současně flexibilní a přizpůsobuje se 

aktuálně vznikajícím potřebám školy či dětí. 

• Vzdělávací proces je organizován v pěti třídách. Tři třídy jsou heterogenní a dvě jsou podle 

konkrétní situace zpravidla homogenní. Zde jsou zařazeny nejstarší děti, které se připravují 

na vstup do základní školy. Složení tříd je flexibilní podle věkového složení zapsaných dětí. 

Složení a názvy jednotlivých tříd jsou součástí ŠVP v příloze č. 2 podle aktuální skutečnosti 

ve školním roce. 

 

5. Charakteristika vzdělávacího programu 

 

Náš ŠVP vychází z RVP PV. 

Školní vzdělávací program „Slunce v srdci“ umožňuje dětem poznávat svět, který je obklopuje v 

jeho barevnosti a pestrosti. Je zpracován do 4 integrovaných tematických bloků. 

• TEPLO 

• KOŘENY 

• SVĚTLO 

• SÍLA A ENERGIE 

Tak jako slunce, které vyzařuje mnoho příjemného tepla, dává přírodě potřebnou energii, svítí nám 

na cestu a je tu od pradávna, tak chceme prostřednictvím ŠVP vést děti. V každém z nás je malé 

slunce a je jen na nás a na našem okolí jestli budeme mít možnost objevit v sobě pocit tepla, být 

silní a znát a ctít své kořeny. I my si přejeme, aby z dětí vyrostly silné osobnosti, které budou znát 

svou cestu, svůj cíl, budou umět pomoci druhému, nezapomenou na svůj domov. Aby dokázaly 

využít všech poznatků a dovedností, zkušeností a prožitků ze své cesty k tomuto cíli. My 

pedagogové jsme tu pro ně, abychom jim posvítili na cestu. Nechali je vše vyzkoušet, objevit a 

prožít.  

U každého bloku jsou uvedeny kompetence, dílčí cíle a očekávané výstupy. (okruhy činností si volí 

učitelky ve svých TVP) Jednotlivé bloky nejsou chronologicky seřazeny. Učitelky si mohou podle 

potřeb vybírat dílčí úkoly z jednotlivých oddílů vzhledem k ročním obdobím, tradicím a dění kolem 

nás. Podporujeme tak tvořivost učitelek. 
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Téma učitelky volí dle ŠVP, na jehož základě zpracovávají TVP, který obsahuje konkrétní nabídku 

témat a činností propojených s konkrétními cíli a záměry a očekávanými výstupy bloku. Součástí 

může být zásobník prostředků (básničky, písničky, texty, výrobky, pracovní listy…). Učitelky se při 

plánování inspirují různými metodickými a didaktickými materiály. Zpracování tématu je na 

učitelkách jednotlivých tříd, volba podtémat záleží jen na jejich kreativitě, tvořivosti a momentální 

situaci ve třídě.  

Obsah celků je stanoven tak, aby byl dětem srozumitelný, prakticky využitelný, zajímavý a 

přínosný. 

ŠVP vychází z potřeb dětí, výsledků evaluace předchozího školního roku, předchozího ŠVP, z analýz 

absolvovaných vzdělávacích seminářů, studií odborné literatury a postupně získávaných vlastních 

zkušeností. 

Je přizpůsoben možnostem a podmínkám školy. 

 

5.1. Vzdělávací cíle a záměry 

Naše práce směřuje k dosažení rámcových cílů: 

Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení a poznání 

Předpokladem naplňování tohoto cíle je: 

• Systematicky rozvíjet řeč dítěte. 

• Podporovat tělesný rozvoj zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost. 

• Podporovat chápání okolního světa, motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat 
jeho chuť k učení, projevovat zájem poznávat nové a objevovat neznámé. 

• Rozvíjet schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi. 

• Rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a kreativní 
schopnosti dětí, jejich zájmy, nadání a fantazii. 

• Rozvíjet děti v oblastech funkčních gramotností, environmentální výchovy, multikulturní, 
polytechnické a dopravní výchovy, logopedické prevence, prevence proti dětským 
úrazům,… 

 

Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

Předpokladem naplňování tohoto cíle je: 

• Poskytovat dítěti možnost poznávat lidské hodnoty – rovnost všech lidí, soucítění a 
solidarita se slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné, hodnoty spojené se 
zdravím, životem a životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi. 

• Rozvíjet schopnost spolupracovat, komunikovat, spolupodílet se na činnostech a 
rozhodnutích. 
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• V rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, jazyka, 
tradic a poznání. 

• Vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti, k tomu, 
aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro jejich 
rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování. 

 

 

Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na 

své okolí. 

Předpokladem naplňování tohoto cíle je: 

• Vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry. 

• Rozvíjet poznávání sama sebe, vlastních zájmů, potřeb a možností. 

• Vést děti k poznání, že mohou svou životní situaci ovlivňovat, že mohou jednat svobodně, 
ale zároveň si uvědomovat svou odpovědnost a umět nést následky svých rozhodnutí. 

• Vést děti k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině učit je 
spolupracovat, tolerovat a akceptovat druhé. 

 

5.2. Vzdělávací oblasti 

Předškolní vzdělávání je rozděleno na oblast biologickou, psychologickou, interpersonální, sociálně 

kulturní a environmentální, v RVP je najdeme jako: 

 

Dítě a jeho tělo 

Dítě a jeho psychika 

Dítě a ten druhý 

Dítě a společnost 

Dítě a svět 

 

DÍTĚ A JEHO TĚLO oblast biologická – Podporovat a stimulovat růst a neurosvalový vývoj dítěte, 

zlepšovat fyzickou zdatnost, rozvoj hrubé motoriky (pohyb) i jemné motoriky (manipulační 

dovednosti), učit se sebeobsluze a vést děti ke zdravému životnímu stylu a postoji.  

DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA oblast psychologická – Podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost, 

rozvoj intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, rozvoj emoční stability, citů a vůle. 

Stimulovat rozvoj vzdělávacích dovedností, sebeuplatnění, kreativity a povzbuzovat dítě v dalším 

rozvoji, poznání a učení.  
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DÍTĚ A TEN DRUHÝ oblast interpersonální – Podporovat utváření vztahů dítěte k vrstevníkům či 

dospělému. Kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto 

vztahů. 

DÍTĚ A SPOLEČNOST oblast sociálně-kulturní – Uvést dítě do společnosti ostatních lidí, pravidel 

soužití s ostatními, do světa kultury a umění. Přijmout základní všeobecně uznávané, morální a 

etické hodnoty a aktivně se podílet na utváření společenských hodnot.  

DÍTĚ A SVĚT oblast environmentální – Založit povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu 

člověka na jeho přeměnách a vytvořit základy pro odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. 

 

5.3. Metody a formy práce, které při své pedagogické činnosti volíme 

• Metody a formy vzdělávání přizpůsobujeme sociálním a emocionálním potřebám dětí.  

• Respektujeme vývojová specifika, individuální potřeby a možnosti dítěte.  

• Vzdělávací působení pedagoga vychází z pozorování jedince a respektování jeho potřeb a 

zájmů.  

• Dítě tak může dosahovat optimálních pokroků vzhledem k jeho možnostem.  

Využíváme metody: 

• Metody prožitkového učení (hry a činnosti jsou založeny na přímých zážitcích dětí, 

podporou zvídavosti vedeme děti k zájmu poznávat nové, podněcujeme radost z učení a z 

ovládání dalších dovedností). 

• Metody spontánního a didakticky zacíleného učení se uplatňuje většinou individuálně 

nebo v menší skupině (vzdělávání je založeno většinou na principu nabídky a individuální 

volby, uplatňujeme individuální přístup na základě integrovaných bloků, které nabízejí 

dítěti vzdělávací obsah). 

• Metody slovní – učitelky a děti vypráví, vysvětlují, pracují s obrázky a knihou, vedou 

rozhovory 

• Metody názorně-demonstrační – učitelky a děti předvádí a pozorují, vnímají obrazy, 

předměty 

• Metody dovednostně-praktické – učitelky a děti napodobují, manipulují a experimentují, 

vytváří díla a výtvory 

• Metody diskusní – diskutujeme o konkrétním problému, vedeme děti k filozofii 

• Metody řešení problému – děti se učí odhalovat, objevovat, klást problémové otázky 

• Metody situační – učitelky a děti řeší reálné události 

• Metody inscenační – kombinujeme hraní rolí a řešení problému, dramatizace 

• Didaktické hry – děti si svobodně volí aktivity, posilují prosociální vztahy a oblast emočního 

cítění 

• Kooperativní učení 

S dětmi pracujeme střídavě dle náročnosti a organizaci dané činnosti podle komplexních 
výukových metod: 

Individuálně – realizují si vlastní nápady, učitelka respektuje jejich individuální potřeby, schopnosti 
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Skupinově – zařazujeme kooperativní činnosti, mladší děti se učí spolupracovat ve dvojicích, 
trojicích…, starší ve skupinách, učí se řešit problémy, dělit práci, prosociálně se chovat, odpovídat 
za výsledky společné práce 

Frontálně – zařazujeme také společné aktivity dětí s učitelkou, uplatňují se především při přednesu 
básní a zpěvu písní, při dramatických aktivitách a společného řešení situací 

Dramatem – děti hrají divadlo, sledují divadelní nebo literární představení 

Učení v životních situacích – děti prožívají autentické příběhy, řeší reálné problémy, účastní se 
výletů, exkurzí, výstav, muzeí 

Výuka podporovaná počítačem – děti si mohou jako doplněk prostřednictvím PC procvičovat daný 
tématický okruh aktivit, ve 2 třídách jsou také využívány interaktivní tabule, které se využívají k 
daným tématickým celkům 

Umožňujeme volnou hru dětí – děti si svobodně vybírají s kým a s čím si budou hrát, domlouvají 
se na spolupráci, na pravidlech, na organizaci her, učí se podřizovat organizaci druhých, 
podporujeme jejich první přátelství 

Dbáme na vyváženost spontánních a řízených činností 

Vzdělávací formy: 

• Hlavní vzdělávací formou je nezávazná volná dětská hra, ve které je využíváno okamžitých 
nápadů dětí a je jim poskytován dostatek prostoru na jejich vlastní plány, učební aktivity 
probíhají především na základě zájmu a vlastní volby dětí. 

• Didakticky zacílená činnost, při které je zastoupeno spontánní a záměrné (cílené a 
plánované) učení, tyto činnosti probíhají zpravidla v menší skupině či individuálně, méně 
často frontálně. 

• Didaktický styl vzdělávání dětí je založen na principu vzdělávací nabídky, na individuální 
volbě a aktivní účasti dítěte. 

• Vzdělávání je podporování formou individualizace tj. vytváření nabídky aktivit s ohledem na 
potřeby, schopnosti a dovednosti jednotlivých dětí, rozvíjení jejich silných stránek a 
napomáhání v rozvoji jejich dalších zájmů. 

Činnosti směřují k výstupům – klíčovým kompetencím (úroveň kompetencí bývá u dětí různá). 

• kompetence k učení  

• kompetence k řešení problémů 

• kompetence komunikativní  

• kompetence sociální a interpersonální 

• kompetence činnostní a občanské 
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6. Vzdělávací obsah 

6.1. Plánování 
 

Učitelky si z daného integrovaného bloku připraví konkrétní vzdělávací nabídku pro děti s ohledem 
na jejich schopnosti a dovednosti. Vyhotoví motivační bloky s aktivitami, které dětem nabídne a ze 
které si děti vybírají činnosti, která je zaujmou anebo je učitelka nabídne pro skupinovou či 
frontální činnost. Vzdělávací nabídka je volena podle funkčních gramotností a jednotlivých výchov 
s přihlédnutím na oblasti „Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a 
společnost, Dítě a svět“ a tím je zajištěno naplňování obecných i dílčích cílů RVP PV. Naplánované 
aktivity podle gramotností a výchov se při realizaci v praxi vzájemně prolínají a prostupují napříč 
všemi oblastmi. 

Týdenní a měsíční plánování obsahuje aktuální akce třídy, nabídku společných a samostatných 
výběrových činností, které souvisí s daným tématem. 

Při realizaci je pro děti důležitá motivace a nadchnutí pro plnění vzdělávacího záměru. Aktivity 
učitelky plánují a nabízí pro individuální, skupinové i frontální činnosti a nechávají dostatečný 
prostor pro volnou hru. 

Role učitelky je na úrovni partnera a pozorovatele, nechává dětem prostor pro jejich vlastní 
aktivitu a realizaci. Místo pokynů děti nabádá k nalézání různých řešení, možností pokusů a omylů, 
učí je pracovat s chybou a nalézat akceptující výsledek. Děti jsou podněcovány k projevování 
vlastního názoru, respektování druhých, diskutování o problematice. 

 

6.2. Vzdělávací nabídka 

V souladu s daným tématem dětem nabízíme námětové hry, hudební a hudebně-pohybové 
činnosti, výtvarné a pracovní aktivity, prvky tvořivé dramatiky, napodobování, předmatematické a 
logické hry, předčtenářské dovednosti, hry z oblasti dopravní výchovy, eko hry, pohybové hry, 
cvičení s náčiním, konstruktivní hry, didaktické hry, kooperativní činnosti, prosociální dovednosti, 
hry na posilování osobnosti, pokusy a zkoumání, vyhledávání informací a práce s nimi, grafické 
záznamy, návštěvy kulturních akcí, vycházky do okolí MŠ, práce na interaktivní tabuli,… 

6.3. Záznam průběhu vzdělávání 
 

Diagnostické záznamy 

Učitelky vedou každému dítěti diagnostický list, ve kterém zaznamenávají posun v jeho vývoji 
podle očekávaných kompetencí, zakládají o dítěti např. výsledky z pozorování, kresby, popř. 
Fotografie apod. a dále shromažďují pracovní listy s datem, kdy byly dětmi vytvořené. 

 

Portfolia 

Děti si vedou vlastní portfolia/ sešity v kroužkové vazbě/, do kterých si zakládají své materiály, 
které jsou uloženy na místě v jejich dosahu. Samy si rozhodují o jejich významu a délce uložení. Učí 
se rozhodovat o důležitosti výtvoru. Spolupodílejí se na sebereflexi – zaznamenávají si formou 
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razítek, co již umí zvládnout samy. Dále si zakládají záznamy o sobě (co mají rády, jak rostou, co už 
umí,…). 

 

Zápisy do třídní knihy 

Učitelky každý den zapisují do třídní knihy činnosti, které s dětmi dělaly, aby bylo patrno, které 
gramotnosti se činnostmi plnily. Průběžně zapisují poučení o bezpečnosti dětí vzhledem k jejich 
mravnímu a mentálnímu vývoji. 

 

6.4. Hodnocení výsledků vzdělávání 

 

Evaluace tématických bloků 

Po ukončení tématického bloku zhodnotí dosažení úrovně dětí vzhledem k očekávaným 
kompetencím. Učitelky zaznamenávají, co se podařilo, na co se příště zaměřit, a to jednak ve 
vztahu k dětem a také ve vztahu k vlastní osobě (sebereflexe práce učitelky) Učitelka předá 
informace o dosažení cílů své kolegyni, aby bylo působení ve výchovně- vzdělávacím procesu 
komplexní 

 

Průběžné vyhodnocování je podkladem pro další plánování. 

 

 

 

6.5. Integrované bloky 

TEPLO 

Podtéma: Vím, kam patřím 

Charakteristika: 

V tématu TEPLO se děti seznamují s novým prostředím a s novou rolí. Učí se orientovat 
v prostorách mateřské školy a jejím okolí. Navazují nové sociální kontakty s dětmi, učitelkami a 
dalšími pracovníky mateřské školy. Vytvářejí a upevňují si pravidla společného soužití (zdravení, 
děkování, zdvořilé chování). Osvojují si režim dne. Společně vytváříme pravidla chování, které si 
děti osvojují. Získávají nové zkušenosti a poznatky ve vztahu k vlastnímu já (moje značka, moji 
kamarádi, moje tělo), utváří si identitu ve vztahu k druhým lidem (společenství mateřské školy, 
moje rodina), ve vztahu ke svému okolí (kde bydlím, město, vesnice, planeta Země). Děti vedeme 
k tomu, aby si uvědomily, že je důležité se o sebe starat (hygiena, péče o vlastní věci), být zdraví. 
Rozlišovat, co je zdraví prospěšné (pohyb, jídlo) a co zdraví škodí.  

 



 

21 

 

KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

Dítě v rámci svých možností: 

Kompetence k učení 
 

• 1. 2. uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení 

• 1. 6. odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých 
 

Kompetence k řešení problémů 
 

• 2. 2. řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně 
(na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého 

• 2. 5. zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá 
elementární matematické souvislosti 

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

 
 
Komunikativní kompetence 

 

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

• 3. 5. ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 
 

Sociální a personální kompetence 
 

• 4. 1. samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

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

• 4. 4. dokáže se 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 

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

Činnostní a občanské kompetence 
 

• 5. 1. učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 

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

• 5. 8. má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými 
hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat 

• 5. 9. spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe 
potřebu je zachovávat 
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• 5. 12. dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na 
zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

 

5.1 Dítě a jeho tělo 
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE  

• 5. 1. 1. uvědomuje si vlastí tělo 

• 5. 1. 4. rozvíjí fyzickou a psychickou zdatnost 

• 5. 1. 6. osvojuje si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě 
 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 
 

• 5. 1. 1. zachovávat správné držení těla 

• 5. 1. 4. vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

• 5. 1. 5. ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

• 5. 1. 6. vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově 
rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem 
apod.) 

• 5. 1. 8. 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.) 

• 5. 1. 9. zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, 
uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě 
apod.) 

• 5. 1. 10. pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít 
povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní 
pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a 2sportem 

• 5. 1. 12. mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a 
zdravé výživy 

 
 
 

5.2 Dítě a jeho psychika 
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE 
Jazyk a řeč 

• 5. 2. 1. 2. rozvíjí komunikativní dovednost (verbální i neverbální) a kultivovaný projev 
Poznávací schopnosti a funkce 

• 5. 2. 2. 4. vytváří si pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj    
zájmu o učení 

• 5. 2. 2. 5. osvojení elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkcích 
(abeceda, čísla) 

Sebepojetí, city, vůle 

• 5. 2. 3. 1. poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si 
vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

• 5. 2. 3. 2. získání relativní citové samostatnosti 
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 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

 
Jazyk a řeč 

• 5. 2. 1. 1. správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

• 5. 2. 1. 4. vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat 
řečníka i obsah, ptát se) 

• 5. 2. 1. 11. popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

• 5. 2. 1. 13. sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

• 5. 2. 1. 18. poznat některá písmena a číslice, popř. slova 

• 5. 2. 1. 19. poznat napsané své jméno 
Poznávací schopnosti a funkce 

• 5. 2. 2. 1. vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si 
(nového, změněného, chybějícího) 

• 5. 2. 2. 2. záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

• 5. 2. 2. 6. vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení 

• 5. 2. 2. 7. postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

• 5. 2. 2. 8. chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické 
souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory 
předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, 
chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední 
apod.) 

• 5. 2. 2. 11. řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“ 
Sebepojetí, city, vůle 

• 5. 2. 3. 1. odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory 

• 5. 2. 3. 3. rozhodovat o svých činnostech 

• 5. 2. 3. 6. uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky) 

• 5. 2. 3. 8. prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

• 5. 2. 3. 10. respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a 
zdůvodněné povinnosti 

• 5. 2. 3. 11.  zorganizovat hru 

• 5. 2. 3. 13. prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), 
snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, 
tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.) 

 
 

 5.3 Dítě a ten druhý 
  DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

• 5. 3. 1. seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

• 5. 3. 3. posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské 
škole, v dětské herní skupině apod.) 

• 5. 3. 7. ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 
 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

• 5.3. 1. navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, 
komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho 
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• 5. 3. 3. přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat 
dětská přátelství 

• 5. 3. 8. spolupracovat s ostatními 

• 5. 3. 9. dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v 
mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

• 5. 3. 10. respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, 
rozdělit si úkol s jiným dítětem apod. 

• 5. 3. 11. vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a 
ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, 
nabídnout mu pomoc apod.) 

• 5. 3. 12. bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. 
 

 

4.5 Dítě a společnost 
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

• 5. 4. 1. poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci 
přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální 
komunikace obvyklým v tomto prostředí 

• 5. 4. 2. rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet 
se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a 
přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané 

• 5. 4. 3. rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, 
rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně 
se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny 

 
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

• 5. 4. 1. uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s 
dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si 
slovo, až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn 
apod.) 

• 5. 4. 2. pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou 
roli, podle které je třeba se chovat 

• 5. 4. 3. chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé 

• 5. 4. 4. začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné 
vlastnosti, schopnosti a dovednosti 

• 5. 4. 6. adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí 
školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na 
nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, 
spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody 

• 5. 4. 9. chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez 
předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

• 5. 4. 10. dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově 

• 5. 4. 15. vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, 
zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s 
jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus) 
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5.5 Dítě a svět 
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

• 5. 5. 1. seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního 
vztahu k němu 

• 5. 5. 5. osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých 
činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně 
dítěte před jeho nebezpečnými vlivy 

• 5. 5. 8. vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou 
přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí 

 
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 

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

• 5. 5. 2. zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě 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.) 

• 5. 5. 6. vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a 
různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci 
různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.) 

• 5. 5. 8. porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, 
vyvíjí, pohybuje a proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat, 
přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole 

• 5. 10. rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je 
mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně 

 

KOŘENY 

Podtéma: Zvyky a obyčeje 

Charakteristika: 

V tématu KOŘENY se děti budou seznamovat se společenskými rituály (se zvyky a tradicemi), které 
se váží na období podzimu, zimy a jara. U dětí vzbuzujeme zájem o lidovou kulturu a budujeme 
vztah k tradicím našeho města. Seznámíme se a vysvětlíme si svátky, obyčeje a slavnosti, které se 
v průběhu celého roku odehrávají. Děti přirozeně poznávají, jak lidé žili, čím se bavili, co jedli. Děti 
se s těmito společenskými rituály seznamují prostřednictvím tvůrčích činností (výtvarných, 
hudebních, pracovních, dramatických činností, hrou, říkadly) 
 
KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

 
Dítě v rámci svých možností: 
Kompetence k učení 

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

• 2. 3. 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 

• 2. 8. nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za 
snahu 

Komunikativní kompetence 

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

• 3. 6. průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci 
s okolím 

Sociální a personální kompetence 

• 4. 4. dokáže se 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 

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

Činnostní a občanské kompetence 

• 5. 6. zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění 

• 5. 8. má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými 
hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat 

 
5.1 Dítě a jeho tělo 
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

• 5. 1. 5. osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 
 
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

• 5. 1. 3. koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 

• 5. 1. 7. ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní 
potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a 
výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, 
zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.) 

 

5.2 Dítě a jeho psychika 
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE 
Jazyk a řeč 

• 5. 2. 1. 3. osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, 
rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, 
hudební, pohybové, dramatické) 

Poznávací schopnosti a funkce 

• 5. 2. 2. 2. rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 
Sebepojetí, city, vůle 

• 5. 2. 3. 5. rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a 
prožitky vyjádřit 
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• 5. 2. 3. 6. rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 
 
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 
Jazyk a řeč 
 

• 5. 2. 1. 3. vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky 
ve vhodně zformulovaných větách 

• 5. 2. 1. 4. vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat 
řečníka i obsah, ptát se) 

• domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

• 5. 2. 1. 7.  formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 

• 5. 2. 1. 9. učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 
jednoduchou dramatickou úlohu apod.) 

• 5. 2. 1. 12. chápat slovní vtip a humor 
Poznávací schopnosti a funkce 

• 5. 2. 2. 4. přemýšlet, vést jednoduché úvahy a také vyjádřit to, o čem přemýšlí a uvažuje 

• 5. 2. 2. 5. zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné 
znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy 
předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi) 

• 5. 2. 2. 7. postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

• 5. 2. 2. 10. učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat a vybavit 

• 5. 2. 2. 13. vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 
výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 

 
Sebepojetí, city, vůle 

• 5. 2. 3. 2. uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat 
je 

• 5. 2. 3. 9. vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 

• 5. 2. 3. 12. uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, 
spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a 
cizím prostředí 

• 5. 2. 3. 16. zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně 
pohybovou či dramatickou improvizací apod.) 
 

5.3 Dítě a ten druhý 
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

• 5. 3. 5. rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 
 
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

• 5. 3. 2. porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

• 5. 3. 4. odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

• 5. 3. 8. spolupracovat s ostatními 
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5.4 Dítě a společnost 
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

• 5. 4. 4. vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

• 5. 4. 8. rozvoj společenského i estetického vkusu 
 
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

• 5. 4. 5. porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých 

• 5. 4. 11. uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat 
neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat 
společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či 
agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům 
(vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají) 

• 5. 4. 13. vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem 
literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, 
co je zaujalo) 

• 5. 4. 15. vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat 
základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s 
jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus) 
 

5.5 Dítě a svět 
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

• 5. 5. 7. rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 
 
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

• 5. 5. 7. všímat si změn a dění v nejbližším okolí 
 
 

SVĚTLO 
 
Podtéma: Svět a věci kolem nás 

 
Charakteristika: 

V tématu „SVĚTLO“ se budeme s dětmi seznamovat se vznikem Vesmíru, povíme si, jak vznikla 
Sluneční soustava i naše Země. Zjistíme, že na Zemi existují různé kontinenty, státy a seznámíme se 
s jinými kulturami. Prozkoumáme druhy materiálů, které jsou kolem nás, a vysvětlíme si, proč je 
důležité některé materiály třídit a recyklovat. Vyzkoušíme s dětmi zajímavé pokusy, které nám 
poodhalí různé fyzikální zákonitosti a vlastnosti látek. Dále se seznámíme s věcmi kolem nás, 
povídáme si o povoláních, které lidé kolem nás vykonávají, a co k jejich výkonu potřebují. U profesí 
nesmíme opomenout povolání, které nám v případě různých potíží pomáhají (na hasiče, policii a 
záchranáře.) Seznámíme se s dopravními prostředky, bezpečností kolem silnice a mimo ní a 
budeme si osvojovat důležitá pravidla silničního provozu. Čteme a prohlížíme si knihy, které nás 
provází napříč různými tématy. Díky nim se učíme hledat informace a poznávat svět a věci kolem 
nás. 
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE 
 
Dítě v rámci svých možností: 
 
Kompetence k učení 

• 1. 3. má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, 
o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 

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

Kompetence k řešení problémů 

• 2. 4. 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 

• 2. 7. chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé 
řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci 
ovlivnit 
 

Komunikativní kompetence 

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

• 3. 4. komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že 
být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

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

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

Sociální a personální kompetence 

• 4. 2. si uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 

• 4. 5. napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve 
svém okolí 

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

Činnostní a občanské kompetence 

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

• 5. 7. chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou 
přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje 
nepříznivé důsledky 

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

 
 
 



 

30 

 

5.1 Dítě a jeho tělo 
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

• 5. 1. 7. osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní 
pohody i pohody prostředí 

• 5. 1. 8. vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 
 
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

• 5. 1. 13. mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, 
kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem 
apod.) 

• 5. 1. 14. zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými 
nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými 
hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami 
 

5.2 Dítě a jeho psychika 
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE 
Jazyk a řeč 

• 5. 2. 1. 1. rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, 
naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, 
vyjadřování) 

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

• 5. 2. 2. 1. rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně 
názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, 
přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti 
a fantazie 

• 5. 2. 2. 6. vytváření základů pro práci s informacemi 
Sebepojetí, city, vůle 

• 5. 2. 3. 3. rozvoj schopnosti sebeovládání 

• 5. 2. 3. 4. rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat 
 
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 
Jazyk a řeč 

• 5. 2. 1. 2. pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

• 5. 2. 1. 6. porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a 
zopakovat jej ve správných větách) 

• 5. 2. 1. 10. sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

• 5. 2. 1. 14. utvořit jednoduchý rým 

• 5. 2. 1. 16. rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, 
označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci 

• 5. 2. 1. 20. projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat 
divadlo, film, užívat telefon 

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

• 5. 2. 2. 3. poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

• 5. 2. 2. 9. chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, 
vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, 
léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase 
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• 5. 2. 2. 12. nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 
Sebepojetí, city, vůle 

• 5. 2. 3. 4. ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje 
city a přizpůsobovat jim své chování 

• 5. 2. 3. 5. vyjadřovat 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. 

• 5. 2. 3. 16. zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně 
pohybovou či dramatickou improvizací apod.) 
 

5.3 Dítě a ten druhý 
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

• 5. 3. 2. osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro 
navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 

• 5. 3. 4. vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, 
přizpůsobivosti apod.) 

 
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

• 5. 3. 5. uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a 
respektovat je 

• 5. 3. 6. chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak 
vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní 
odlišnosti jsou přirozené 

• 5. 3. 7. uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat 
svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, 
řešit konflikt dohodou 

 
 
 

 

5.4 Dítě a společnost 
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

• 5. 4. 5. seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o 
prostředí, v němž dítě žije 

• 5. 4. 6. vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 

• 5. 4. 7. vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře 
a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 

 
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

• 5. 4. 8. utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských 
normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se 
podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti) 

• 5. 4. 12. zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s 
knížkami, s penězi apod. 
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5.5 Dítě a svět 
• 5. 5. 2. vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém 

prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

• 5. 5. 3. poznávání jiných kultur 

• 5. 5. 4. pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a 
zlepšovat, ale také poškozovat a ničit 

 
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

• 5. 5. 3. uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí 
o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby 
obrátit o pomoc) 

• 5. 5. 4. 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 

• 5. 5. 9. mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, 
uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní 
zdraví i životní prostředí 

SÍLA, ENERGIE 
 
Podtéma: Příroda čaruje 

 
Charakteristika: 

V bloku „SÍLA A ENERGIE“ budeme pozorovat změny, které se v přírodě pravidelně dějí, krásy 
všech ročních období (vůni jara, krásu léta, barevnosti podzimu a čarování zimy) a charakteristiku 
měsíců. V dětech upevňujeme postoj, že i my jsme součástí přírody a že jí můžeme pozitivně, ale i 
negativně ovlivňovat. Snažíme se vnímat přírodu všemi smysly, budeme poznávat svět zvířat 
(volně žijící zvířata, zvířata v ZOO, hmyz, ptáky a vodními živočichy) svět rostlin (okrasné i užitkové 
plodiny). Seznámíme se také s přírodními živly (oheň, voda, vítr, země). Nejrůznějšími pokusy 
prozkoumáme, co vše se v přírodě děje. Protože chceme u dětí vytvořit základy zdravého životního 
stylu, nabídneme jim co nejvíce pohybových aktivit, sezonních sportů a radosti z pohybu venku. 
S každou vycházkou se pokusíme u dětí vzbudit pocit volnosti, svobody, ale také respektu ke 
svému okolí. 

 
KLÍČOVÉ KOMPETENCE 
Dítě v rámci svých možností: 
Kompetence k učení 

• 1. 5. učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si 
zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a 
pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům 

• 1. 7. učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění 
 

Kompetence k řešení problémů 

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

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

 
Komunikativní kompetence 

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

• 3. 5. ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

• 3. 6. průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci 
s okolím 

 
Sociální a personální kompetence 

• 4. 2. uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 

• 4. 9. chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se 
nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí 
jiného dítěte, ponižování a ubližování 

 
Činnostní a občanské kompetence 

• 5. 2. dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky 

• 5. 6. zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění 

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

 

5.1 Dítě a jeho tělo 
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

• 1. 3. rozvoj a užívání všech smyslů 
 
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

• 5. 1. 2. 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 na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 

• 5. 1. 11. rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě 
běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 
 

5.2 Dítě a jeho psychika 
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ  CÍLE 
Jazyk a řeč 

• 5. 2. 1. 1. rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, 
naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, 
vyjadřování) 

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

• 5. 2. 2. 1. rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně 
názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, 
přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti 
a fantazie 
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• 5. 2. 2. 3. posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování 
apod.) 

Sebepojetí, city, vůle 

• 5. 2. 3. 7. získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 
 
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

• 5. 2. 1. 8. formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 

• 5. 2. 1. 15. utvořit jednoduchý rým 

• 5. 2. 2. 6. vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení 

• 5. 2. 2. 13. vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 
výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 

• 5. 2. 3. 7. přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se 
hodnotit svoje osobní pokroky 

• 5. 2. 3. 14. být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

• 5. 2. 3. 15. těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání 
se s uměním 
 

5.3 Dítě a ten druhý 
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

• 5. 3. 6.  rozvoj kooperativních dovedností 
 
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

• 5. 3. 8. spolupracovat s ostatními 

• 5. 3. 13. chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v 
případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) 
 

5.4 Dítě a společnost 
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

• 5. 4. 5. seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o 
prostředí, v němž dítě žije 

 
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

• 5. 4. 7. vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v 
jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí) 

• 5. 4. 14. zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 
výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z 
papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) 
 

5.5 Dítě a svět 
DÍLČÍ VZDĚLÁVACÍ CÍLE 

• 5. 5. 1. seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního 
vztahu k němu 

• 5. 5. 2. vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém 
prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

• 5. 5. 6. rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 
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• 5. 5. 7. rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

• 5. 5. 8. vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, 
lidmi, společností, planetou Zemí 

 
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

• 5. 4. 7. vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v 
jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí) 

• 5. 4. 14. zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 
výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z 
papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) 

• 5. 5. 4. 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 

• 5. 5. 5. mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém 
prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v 
okolí dítěte 

• 5. 5. 10. rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je 
mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně 

• 5. 5. 11. pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat 
vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit 
přírodu v okolí, živé tvory apod.) 

 

7. Evaluační systém 

7.1. Vnitřní evaluace 
 
Cíle na úrovni školy – zodpovídá ředitelka školy 

• prověřit kvalitu řízení pracoviště 

• prověřit a vyhodnotit průběh a výsledky vzdělávání 

• výsledky evaluace použít pro zkvalitnění školy a pro další plánování 

• průběžně monitorovat a sbírat informace jako podklad evaluace 

• porovnat soulad výsledků se stanovenými cíli školy 
 

Cíle na úrovni třídy – zodpovídají učitelky ve třídě 

            - kontroluje ředitelka školy 

• prověřit a vyhodnotit pedagogickou práci 

• prověřit a vyhodnotit dílčí průběh a výsledky vzdělávání 

• vyhodnotit vedení dokumentace 

• prověřit a vyhodnotit soulad ŠVP PV A TVP 
 

Kritéria evaluace 

• podmínky ke vzdělávání – materiální, psychohygienické, životospráva, organizační 
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• průběh vzdělávání 

• řízení 

• personální a pedagogické zajištění 

• výsledky vzdělávání 

• prezentace školy a spolupráce s partnery 
 

Metody evaluace 

• analýza dokumentace školy 

• analýza prací dětí, sledování dětí v jejich vývoji 

• pozorování záměrné, nahodilé – výstupem je podklad pro učitelku, jak má dále vést a  
             kam má směřovat vzdělávání dětí ve své třídě, na jakých znalostech dětí stavět 

• hospitační činnost, náhodné/cílené kontroly 

• ankety, dotazníky – písemné pro pracovníky, rodiče 

• rozhovory, diskuse s dětmi, s pedagogy, s rodiči, veřejností,… 

• sebereflexe učitelky, dětí 

• týdenní evaluace (záznamy do plánu co se podařilo, na co se zaměřit, kam směřovat) 

• portfolia dětí 

• vedení diagnostických záznamů o dětech 

• projektivní metody (kresby, hry) 

 
7.2. Vnější evaluace 
 

Cíle v oblasti spolupráce –zodpovídá ředitelka školy 

• vyhodnocovat podle kritérií stanovených ředitelkou školy 

• vyhodnotit spolupráci s rodiči, veřejností 

• vyhodnotit spolupráci s SPC, PPP, Z3 a dalšími institucemi 

• vyhodnotit spolupráci se zřizovatelem (účast na výstavách, soutěžích apod.) 
 

Metody evaluace 

• rodičovské schůzky (na počátku a na konci školního roku) – zpětná vazba, anketa, 
rozhovory 

• zapojení rodičů do chodu MŠ (účast na akcích) 

• každodenní rozhovory, přijímání návrhů na další zájmovou spolupráci s rodiči 

• kontrolní činnosti ze strany kontrolních institucí 

• evaluační ankety a dotazníky zaměřené na zjištění zájmu a spokojenosti rodičů 
 

 
7.3. Autoevaluace školy 
 

Provádíme ji jedenkrát za rok 

• na konci školního roku – výstup pro další plánování 
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Kritéria autoevaluace 

• vyhodnocení naplnění stanovených cílů 

• podmínky ke vzdělávání – materiální, psychohygienické, životospráva, organizační 

• průběh vzdělávání 

• řízení 

• personální a pedagogické zajištění 

• výsledky vzdělávání 

• prezentace školy a spolupráce s partnery 
Metody autoevaluace 

• analýzy, dotazníky, průzkumy u rodičů 

• rozhovory s dětmi, rodiči, s pracovníky 

• výsledky hospitační a kontrolní činnosti 

• prezentace na veřejnosti, zájem veřejnosti o školu 

• kvalita spolupráce s partnery 
 
 
 
 

7.4. Vyhodnocení organizace provozu pracoviště 
 
 Vyhodnocování organizace provozu pracoviště provádí ředitelka školy s provozními 
pracovníky. Cílem vyhodnocení je vykonaná práce vzhledem k pracovním úkolům, které mají 
pracovníci stanovené ve své náplni práce. 
 Kritériem hodnocení je kvalita plnění pracovních povinností, ochota k práci i nad rámec 
stanovených úkolů, flexibilita, samostatné a pohotové reakce na vzniklé situace, kladný a vstřícný 
přístup k dětem, jejich rodičům a ostatním lidem, které do MŠ vstoupí. 
 
ŠVP PV  byl projednán se zaměstnanci na pedagogické radě dne  4.6.2019 
 
 
 
 
V Počátkách 28.8. 2019 
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       Příloha č.1   Personální zajištění školní rok 2020/2021 

     Třídní učitelky pracující na úvazek 1,0                         40h týdně          31 hod přímá výchovná práce 
 

1.třída Berušky Bc.  Sabina Páralová  

 Bc.  Barbora Senderáková  

   

2. třída Krtci Kateřina Šustrová  

 Bc.  Miroslava Váňová  

   

3. třída u Ferdy Mravence Eva Ficková ředitelka školy 

 Ivona Kočovská  

   

4. třída Motýlci Mgr. Lucie Langová  

 Martina Voharčíková  

   

5. třída Koťata Mgr. Vendula Hronzová zástupce ředitelky 

 Bc. Blanka Vyhnálková  

   

6. třída Žabky Bc. Kateřina Zadáková  

 Nikola Kružíková  

   

Ostatní učitelky                                       Iva Třebícká  
/ zajišťuje překryv pobyt venku ve 3. a 5. třídě/ Pracovní úvazek 0,25  10 hodin týdně 

                                                                    Daniela Jonášová  nastupuje na MD 
 
 
 
 

   Další pracovníci 
 

Asistent pedagoga                 Eva Ryšavá Prac. úvazek 1,0 

Školní asistent                 Mária Chadimová Prac. Úvazek 0,5 

   

   

Výdejna stravy                 Silvie Tunková Prac. úvazek 1,0 

Školnice                 Radka Kubů Prac. úvazek 1,0 

                 Jana Kratochvílová Prac. úvazek 1,0 

   

Účetní                 Romana Zaňáková Prac úvazek 0,75 

   

Údržbář                 Miroslav Vichr DPP  
financ. z  rozpočtu města 
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Příloha č.2   Rozdělení tříd  školní rok 2020/2021 
 

název učitelky Věk dětí Počet  
k 1.9.2020 

budova 

1.třída 
BERUŠKY 

Bc.  Sabina Páralová 

Bc.  Barbora Senderáková 
 

2,5- 4 roky 17 A PŘÍZEMÍ VLEVO 

2.třída 
KRTCI 

Kateřina Šustrová 

Bc.  Miroslava Váňová 
 

2,5- 4 roky 17 A PŘÍZEMÍ VPRAVO 

3.třída 
FERDOVÉ 

Eva Ficková 

Ivona Kočovská 
 

5-7 let 20 A PRVNÍ PATRO 
VPRAVO 

4.třída 
MOTÝLCI 

Mgr. Lucie Langová 

Martina Voharčíková 
 

4-5 let 20 A PRVNÍ PATRO 
VLEVO 

5.třída 
KOŤATA 

Mgr. Vendula Hronzová 

Bc. Blanka Vyhnálková 
 

5-7 let 20 B PRVNÍ PATRO 

6.třída 
ŽABKY 

Bc. Kateřina Zadáková 

Nikola Kružíková 
Eva Ryšavá   AP 

 

4,5- 6 let 21 B PŘÍZEMÍ 
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Dodatek č.1 k ŠVP PV projednaný na pedagogické poradě dne 24.8. 2020 

Změny 

Identifikační údaje  počet tříd                   6  
                                    kapacita MŠ           125 dětí 
                                    počet učitelek          13   
Zapsáno v rejstříku škol s účinností od 1.9.2020  výpis správního řízení čj. KUJI 82710/2020 

 

6.třída se nachází v budově B v přízemí. Dříve zde bývala vývařovna, prostory byly 

pronajímány městem Počátky. V roce 2020 došlo k rekonstrukci mateřské školy z dotačního 

programu EU s názvem 

       „Navýšení kapacity MŠ Počátky“, reg. č.: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0009953. 

Stavba byla dokončena a předána do užívání v srpnu 2020. Veškeré práce probíhaly od 

března 2020 do srpna 2020. Stavební část byla oddělena od provozu MŠ a zabezpečena.  

Přestavbou mateřská škola získala 

• novou 6. třídu, zvýšení kapacity na 125 dětí 

• větší zázemí šatna a umývárna u Krtečků 

• zázemí pro pedagogy- sborovnu 

• nové zázemí pro výdejnu stravy 

• rekonstrukci ve sklepě, v prádelně a spojovacích chodbách. 

• nová třída je prostorná a může být využívána na tvořivé dílničky s rodiči a dětmi 

• široká škála nového zařízení, s kterým můžeme podporovat pohyb a kreativitu dětí při 

tvoření z keramiky 

• zabezpečení PO požárními čidly- poplachové zařízení a školní rozhlas 

• dovybavení školní zahrady o nové prvky- loď, vlak, housenka, domeček, lezací stěna a 

klouzačka 

• na zahradě byl opraven altán pro úschovu vozidel a pomůcek pro hraní na zahradě 

• probíhají rozlehlé terénní úpravy podporující u dětí procvičování hrubé motoriky 

 

Na pedagogické poradě 24.8.byl ŠVP hodnocen a ostatní části pro tento školní rok k 1.9.2020 

jsou beze změn. 

 

                   Dne 28.8.2020  

 

                                                                                                                    Eva Ficková 
                                                                                                                 ředitelka školy 
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Příloha č.3   Organizace dne v MŠ  školní rok 2020/2021 

 

ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
 

starší děti, třídy- FERDOVÉ, KOŤATA, ŽABKY 

  

  

  

  
  6:15 -   8:40  scházení dětí, aktivity podle volby a přání   

                                 dítěte, individuální práce s dětmi, skupinové  
                                 činnosti, komunikativní kruh, tělovýchovné  
                                 chvilky, hygiena, dopolední svačina 

 

  8:40 -   9:30   řízené didaktické činnosti, hry a činnosti se   

                                 zaměřením na zdravý rozvoj osobnosti dítěte,    
                                 pohybové chvilky/podle možností i v přírodě/ 
                                
  9:30 - 11:45  příprava na pobyt venku, pobyt venku   

                                /pobyt na zahradě, vycházky do přírody,výlety/ 
   
11:45 - 12:15  oběd, hygiena, příprava na odpočinek 

   
12:15 - 14:00   odpočinek dle individuálních potřeb/chvilky 

                                  s pohádkou, spánek nebo jiné klidové aktivity/ 
                                  postupné vstávání hygiena a odpolední svačina 

                                                                             
14:00 - 16:30  odpolední zájmové činnosti dětí, skupinové   

                                 a individuální hry/v příznivém počasí pobyt na  
                                 zahradě/postupné rozcházení domů  
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ORGANIZACE DNE V MATEŘSKÉ ŠKOLE 
 

mladší děti- třídy-  BERUŠKY, KRTEČCI, MOTÝLCI 
  

  

  

  6:15 -   8:40  scházení dětí, aktivity podle volby a přání   

                                 dítěte, individuální práce s dětmi, skupinové  
                                 činnosti, komunikativní kruh, tělovýchovné  
                                 chvilky, dopolední svačina 

 

  8:40 -   9:20   řízené didaktické činnosti, hry a činnosti se   

                                 zaměřením na zdravý rozvoj osobnosti dítěte,    
                                 pohybové chvilky 
                                
  9:20 - 11:30  příprava na pobyt venku, pobyt venku   

                                /pobyt na zahradě, vycházky do přírody,výlety/ 
   
11:30 - 12:15  oběd, hygiena, příprava na odpočinek 

   
12:15 - 14:15   odpočinek dle individuálních potřeb/chvilky 

                                  s pohádkou, spánek nebo jiné klidové aktivity/ 
                                  postupné vstávání a odpolední svačina 

                                                                             
14:15 - 16:30  odpolední zájmové činnosti dětí, skupinové   

                                 a individuální hry/v příznivém počasí pobyt na  
                                 zahradě/ rozcházení domů  
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Příloha č.4     Diagnostický list  dítěte   
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Příloha č.5   projekt 

 

ŘEMESLA 
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Celoroční tematický projekt 

 

1. ÚVOD DO PROJEKTU 

 

Řemesla, je celoroční školní tematický projekt, který je realizován v rámci výchovně 
vzdělávací činnosti v MŠ. 
 
Projekt „Řemesla“ je součástí ŠVP. Řemesla jsou rozdělena do celého roku (Řemesla na 
podzim, v zimě a na jaře). Řemesla jsou volena s přihlédnutím k přírodním změnám (sklizeň, 
na poli, ale i ke zvířatům a péčí o ně.), a k tradicím (Vánoce, Velikonoce). 
 
Projekt je realizován v rámci tematických exkurzí, výletů, ale i návštěvou řemeslníka v MŠ. 
Součástí projektu je i evaluační list, který slouží jako záznam z realizace. 
 
Cílem školního celoročního projektu je seznámit děti s různými povoláními, připomenout si 
stará řemesla. Při seznamovaní s těmito řemesly si děti osvojují věku přiměřené praktické 
dovednosti, v dětech budujeme úctu k práci ostatních lidí. U dětí podporujeme poznávání 
nových věcí, rozvíjíme schopnost vytvářet citové vztahy k lidem i věcem. Děti jsou vedeny 
k užívání pravidel společného soužití a ke zlepšování komunikačních dovedností. 
 
Řemesla významně podporují osobnostní a sociální výchovu. Chceme vést děti vést k obdivu 
a úctě k poctivé práci, k obdivu k mistrům řemesla a k touze pokračovat v jejich snažení. 
 
ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ 
 
Projekt „Řemesla“ obecně rozvíjejí klíčové kompetence, a to v různé míře podle 
individuálních možností dětí. 
 
Kompetence k učení: 
 

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

• uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení  

• má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, 
o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém 
žije  

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

• učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně 
si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle 
instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům  

• odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých  
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Kompetence k řešení problémů: 
 

• 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  

• 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 

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

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

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

Kompetence komunikativní: 
 

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

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

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

• komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že 
být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou  

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

 
Kompetence sociální a personální: 
 

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

• v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského 
styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy  

• napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve 
svém okolí dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim  

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

 
Kompetence činností a občanské: 
 

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

• 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  
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ŘEMESLA NA PODZIM 
Charakteristika: 
 
Cílem je prohlubovat poznatky o podzimní přírodě. Děti rozvíjí svou slovní zásobu a 
praktickou formou se dozvídají o druzích ovoce, zeleniny (houby), ale i obilovin. Seznámíme 
se s prací zemědělců a zahradníků, kteří se starají o sběr a uložení podzimních plodů. Na řadu 
také přijdou výpravy a procházky do okolní, při kterých si budeme všeho všímat.  
 
ZEMĚDĚLEC 
ZAHRADNÍK 
KOVÁŘ 
 
 
 
 
ŘEMESLA V ZIMĚ 
Charakteristika: 
 
Cílem je seznámit se s řemesly, které se pojí k období Adventu. Nastává také čas, kdy je 
nutné se postarat o zvířata, které naspí zimním spánkem. Je potřeba zajistit jim dostatek 
potravy, kterou si v zimě nejsou schopni sami obstarat. Pomalu také nastaví období 
Masopustu, které přímo láká k poznávání více či méně známých řemesel. 
 
RYBÁŘ 
ŘEZBÁŘ 
MYSLIVEC 
TRUHLÁŘ 
 
 
 
 
ŘEMESLA NA JAŘE 
Charakteristika: 
 
I nadále děti seznamujeme s více či méně známými řemesly. Blok je zaměřen na předávání a 
rozvoj základního povědomí o nejznámějších českých zvycích, tradicích a svátcích naší země, 
konkrétně na Velikonoce. Děti se aktivně podílejí na přípravě oslav svátků a učí se základním 
znakům a charakteristikám. Děti také pozorují proměnu jarní přírody. Pozorují, jak vzniká 
nový život, a uvědomují si začátek nového koloběhu přírody.  
 
 
SKLÁŘ 
KOŠÍKÁŘ 
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EVALUAČNÍ LIST 

DATUM: 

TŘÍDA: 

MÍSTO: 

ŘEMESLO: 

ZÁZNAM Z EXKURZE: 
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Příloha č.6   projekt 

 

SLUNCE v SRDCI 
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2. ÚVOD DO PROJEKTU 

Nejsme stejní. A právě o to jde. Žijeme v malém městečku spolu s mladými lidmi rodinami s dětmi 
potkáváme řemeslníky, prodavače řidiče popeláře… . Ale co se děje za dveřmi „těch velkých domů“ 
děti neznají. Neví, kdo všechno tu s námi žije. Rozhodli jsme se s nimi podívat za zavřené dveře, které 
pro ně skrývají tajemství. Je tam ukryto moudro, pokora, zkušenost, porozumění, očekávání ……. 
stáří. Pokusíme se dopřát dětem pocítit radost z obdarování, pocit pomoci druhému, potěšit jej, cítit 
teplo uvnitř sebe. 
V Počátkách máme ke splnění tohoto cíle jedinečnou příležitost. Navázali jsme spolupráci 
s chráněnou dílnou Jeřabina a jejich handicapovanými obyvateli, Domovem s pečovatelskou službou 
a také s LDN Domovem se zvláštním režimem trochu jinak než je běžné. Společně tvoříme, smějeme 
se cvičíme zpíváme a nebo besedujeme. Je hezké poslouchat pohádky přečtené dědečkem nebo 
pomoci vyrobit něco pěkného tomu, kdo už nedokáže to co my. A tak vznikl tento projekt. 
 
 

• Kdo se účastní učitelky mateřské školy s nejstaršími dětmi. V návštěvách v těchto institucích 
se střídáme. S vedením domovů připravujeme vhodný program, který bude všem vyhovovat.  

• Kdy se navštěvujeme  
Společné aktivity plánujeme postupně během roku podle potřeby 
Dělíme je na tvoření v těchto institucích a na kulturní aktivity / zpívání, tancování….. / 

• Jak vše probíhá 
Předchází přípravné aktivity v mateřské škole, diskutování, rozhovory o pomoci druhým, 
výměně zkušeností mezi dětmi. Pokud se společně rozhodneme pro tuto aktivitu, 
kontaktujeme vedení těchto domovů, naplánujeme akci společně s vedením těchto institucí. 
Preferujeme společné tvoření, které podporuje komunikaci dětí s ostatními občany. Tyto 
návštěvy jsou naším společným rozhodnutím, pomoci udělat radost, nezapomenout na 
ostatní. Hledáme vhodné formy této spolupráce tak, aby děti chápaly smysl těchto aktivit. 
 

ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ 
 
Projekt „Slunce v srdci“ obecně rozvíjejí klíčové kompetence, a to v různé míře podle 
individuálních možností dětí. 
 
Kompetence k učení: 
 

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

• uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení  

• má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, 
o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém 
žije  

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

• odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých  
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Kompetence k řešení problémů: 
 

• všímá si dění a problémů v bezprostředním okolí 

• 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  

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

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

• chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé 
řešení je naopak výhodou. Uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci 
ovlivnit 
 
 

Kompetence komunikativní: 
 

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

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

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

• komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že 
být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou  

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

 
Kompetence sociální a personální: 
 

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

• v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského 
styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy 

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

• Spolupodílí se na společných rozhodnutích, dodržuje dohodnutá pravidla 

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

• napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve 
svém okolí dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim  

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

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

• 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  

• 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 

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

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