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1. Identifikační údaje o mateřské škole 

→ Název dokumentu 

NÁZEV DOKUMENTU: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  

MOTIVAČNÍ NÁZEV: „SLUNCE V SRDCI“ 

ZPRACOVATELÉ: Eva Ficková a kolektiv pedagogických zaměstnanců MŠ Počátky 
 

→ Údaje o škole 

NÁZEV ŠKOLY: Mateřská škola Počátky, okres Pelhřimov 

PRÁVNÍ FORMA: příspěvková organizace 

SÍDLO: Komenského sady 556 

394 64 Počátky 

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO: 70985014 

IZO ŘEDITELSTVÍ: 600 060 969 

KRAJSKÝ ÚŘAD: Jihlava 

STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: 

(ŘEDITEL) 

Eva Ficková 

telefon: 561 034 919 

e-mail: ms@pocatky.cz 

WEBOVÉ STRÁNKY: www.mspocatky.cz 

 

→ Zřizovatel 

NÁZEV ZŘIZOVATELE: Město Počátky 

SÍDLO: Palackého náměstí 1 

394 64 Počátky 

KONTAKT: podatelna@pocatky.cz 

561 034 907 

 

→ Platnost dokumentu 

PROJEDNÁNO A SCHVÁLENO: 14.června 2021 

VYDÁNO: 15.června 2021 

PLATNOST DOKUMENTU: Od 1.září 2021 

VERZE DOKUMENTU: 2 

ČÍSLO JEDNACÍ: MSPOC 72/2021 

 

 

 

 

____________________        

        ředitelka školy       ____________________ 

          Eva Ficková         razítko školy 

mailto:ms@pocatky.cz
http://www.mspocatky.cz/
mailto:podatelna@pocatky.cz
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2. Obecná charakteristika školy 

KAPACITA ŠKOLY: 125 dětí 

POČET TŘÍD: 6 

PROVOZ ŠKOLY: 600 – 1630 hod. 

SOUČÁST ŠKOLY: Školní výdejna stravy 

 

→ Lokalita školy 

Mateřská škola Počátky je součástí malého města na rozhraní kraje Vysočina, Jihočeského a 

Jihomoravského kraje. Má dlouholetou tradici – již roku 1873 vznikl dobročinný spolek, který se 

zasloužil o zřízení opatrovny dětí. Jak název města prozrazuje, v okolí jsou počátky pramenů vody, 

které obklopují lesy a louky. Toto prostředí přímo vybízí k pohybu a způsobu života splynout 

s přírodou a stát se její součástí i hluboko ve svém srdci. Škola má strategické místo pro vycházky do 

lesa, na louky nebo k potokům a rybníkům.  

Mateřská škola je umístěna v parku, uprostřed města v bezprostřední blízkosti Základní školy 

Otokara Březiny. Okolo budovy se rozprostírá rozlehlá zahrada s mohutnými stromy, které zajišťují 

stinná místa pro hru. 

→ Charakter a specifika budovy 

Ve dvou dvoupodlažních budovách, spojenými chodbou je umístěno šest tříd. Třída v prvním patře 

novější budovy je tvořena třemi velkými místnostmi a balkonem. Pět ostatních tříd má k dispozici 

dvě prostorné místnosti. Celý komplex je zateplen, veškerá okna jsou plastová. Vnitřní prostory 

prochází postupnou modernizací. V roce 2020 prošla část naší mateřské školy rozsáhlou 

rekonstrukcí, díky níž se, mimo jiné, staly dvě třídy bezbariérovými.  
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→ Filosofie školy 

Naše motto: 

“Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mě udělat a 

zapamatuji si na celý život.” 
 

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

na cestu a je tu od pradávna, tak se snažíme i my v naší mateřské škole 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.  

Přejeme si, aby z dětí vyrostly silné osobnosti, které budou znát svou cestu, svůj cíl, budou umět 

pomoci druhému a nezapomenou na svůj domov. Aby dokázaly využít všech poznatků a dovedností, 

zkušeností a prožitků ze své cesty k tomuto cíli.  

My učitelky jsme tu pro ně, abychom jim posvítily na cestu, nechaly je vše vyzkoušet, objevit a prožít. 

 

3. Podmínky vzdělávání 

→ Věcné podmínky 

Ve starší budově se nachází čtyři třídy. Každá třída je tvořena dvěma prostornými místnostmi, 

kabinetem, umývárnou pro děti, šatnou a společnou přípravnou kuchyňkou pro dvě třídy. Každé 

patro je dále vybaveno šatnou a sociálním zařízením pro personál. V této budově je umístěna i 

ředitelna a kancelář pro účetní.  

Spodní patro novější budovy prošlo v roce 2020 rozsáhlou rekonstrukcí. Třída, která vznikla 

rekonstrukcí, je kompletně bezbariérová. Disponuje dvěma místnostmi, umývárnou pro děti, šatnou 

a přípravnou kuchyní. Také se zde nachází zázemí pro provozní pracovníky, místnost s keramickou 

pecí a úložný prostor pro venkovní hry, hračky a doplňky pro pobyt na školní zahradě. Ve druhém 

patře je rozlehlá třída se třemi prostornými místnostmi, kabinetem pro třídní učitelky, umývárnou, 

šatnou, balkonem, který může být v teplých dnech využíván ke stravování, cvičení nebo k dalším 

činnostem na čerstvém vzduchu, a přípravnou kuchyňkou. V této budově jsou učitelkami hojně 

využívané a plně vybavené sdílené kabinety, které poskytnou podporu ve výchovně vzdělávacích 

činnostech. Nachází se zde didaktický kabinet, výtvarný kabinet, sklad dekorací a kabinet 

tělovýchovný.  

V každé třídě máme několik koutků pro volné a námětové hry (kuchyňka s obýváčkem, obchůdek, 

koberec se silnicemi, domeček pro panenky…), ale také čtecí a relaxační koutky.  

 

V roce 2020 vznikla pro pedagogický personál nová sborovna, kde se z větší části nachází vybavení, 

které poskytuje nadstandardní podmínky ve výchově a vzdělávání dětí. Je zde prostorná knihovna 

s počítačovým programem, který usnadňuje vyhledávání jak dětských, tak didaktických titulů. Obsah 

knihovny je neustále doplňován a aktualizován. Dále je k dispozici barevná tiskárna s možností 

skenování a laminátor, nejen pro výrobu didaktického materiálu. Počítač s připojením na internet 



 

6 
 

ve všech třídách a možnost sdílených složek v každém počítači umožňuje snadnější komunikaci a 

přístup k informacím. 

 

Do naší mateřské školy můžeme vstupovat celkem třemi vchody. Z bezpečnostních důvodů je přístup 

do mateřské školy opatřen zvonkem s venkovním kamerovým systémem. Všechny vnitřní i venkovní 

prostory jsou pravidelně kontrolovány z hlediska bezpečnostních a hygienických norem dle platných 

předpisů a splňují jejich požadavky a normy. 

Celou mateřskou školu obklopuje prostorná zahrada, na které se nachází altánek s dětskou 

kuchyňkou a příslušenstvím pro námětové hry (na rodinu, na obchod, na opraváře, na cukrárnu...), 

velký prostorný domek pro uskladnění venkovních hraček, dopravních prostředků (odrážedel, 

traktorů, koloběžek, tříkolek…) a nářadí. Nechybí ani zahradnický koutek se záhony k pěstování 

bylinek a různých druhů zeleniny či ovoce. Máme také dopravní hřiště, čtyři pískoviště, houpačky, 

skluzavky, průlezky s různorodými prvky k rozvoji hrubé motoriky a přírodní kopečky, sloužící nejen 

k zimnímu bobování. Zahradu zpestřuje několik okrasných křovin a vzrostlých listnatých stromů, 

sloužících pro rozvoj a vzdělávání našich dětí. Děti si mohou na zahradě nejen hrát, ale i zkoumat 

přírodu z blízka. Veškeré herní prvky na zahradě splňují platné normy a jsou pravidelně 

kontrolovány. 

Záměry do budoucna: 

● Do tříd dokoupit notebooky, zdokonalit úložiště. 

● Postupně vyměnit starý nábytek za nový a funkčnější. 

● Dál pokračovat ve vybavení zahrady prvky pro námětové hry, dobudovat přírodní prvky na zahradě. 

● Zavést elektronické vedení dokumentace. 
 

→ Životospráva 

Strava 

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. 

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle stanovených předpisů. Mezi podávanými 

pokrmy je dodržován předepsaný časový interval. Během hlavního chodu je dětem poskytnut příbor 

i lžíce. Menší děti používají lžíci, pokud stravování příborem ještě neovládají. Respektujeme 

individuální stravovací návyky dětí. Děti do jídla nenutíme. Snažíme se samy chovat podle zásad 

zdravého životního stylu a poskytovat tak dětem přirozený vzor. To znamená, že se učitelka zpravidla 

stravuje ve třídě společně s dětmi. Při stolování dbáme na to, aby děti jedly v klidu a pohodě, bez 

ruchu. Učitelky se u dětí střídají a jsou jim stále nápomocné, je-li potřeba.  
 

Pitný režim  

Nápoj je ve třídách vždy na viditelném místě. Každé dítě si z domova přinese hrneček na samostatné 

pití během dne. Pitný režim dodržujeme i při pobytu venku. Nápoje střídáme (ovocný čaj, džusy, 

šťáva, mléko…), nabízíme i vodu. Učitelky dbají na připomínání důležitosti dodržovat pitný režim a 

jdou dětem příkladem. 
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Pohyb 

Děti mají dostatek času na volný a spontánní pohyb. Jsou každodenně a dostatečně dlouhou dobu 

venku. Pobyt venku je přizpůsoben počasí a kvalitě ovzduší. Podnikáme například pobyt na zahradě, 

procházky po okolí, v případě mírného deště objevujeme přírodu ve správném obutí a s pláštěnkou. 

Za nepříznivého počasí děti mají k dispozici i dostatek místa na pohyb v interiéru mateřské školy, 

přičemž vždy dbáme na dostatečný přísun čerstvého vzduchu. Využíváme tartanové hřiště základní 

školy a sportovní halu. Starší děti pak dle aktuálně možných podmínek navštěvují bazén či zimní 

stadion.  
 

Odpočinek, relaxace, případný spánek 

V denním programu je respektována potřeba spánku, relaxace a odpočinku. Děti do spánku 

nenutíme, ale je naším cílem děti naučit, aby alespoň chvíli relaxovaly a odpočinuly si. Dětem, které 

nemají potřebu spánku, nabízíme jiný klidový program, pokud tomu podmínky třídy dovolí. Učitelky 

poskytují dětem přirozený vzor. To znamená, že se během spánku, odpočinku a relaxace dětí, chová 

učitelka tak, aby sama svým jednáním a povinnostmi nerušila odpočívající/ spící děti. 
 

Záměry do budoucna: 

● Vybavit zahradu pítkem. 

● Úzce spolupracovat se školní kuchyní v ZŠ Počátky a dávat podmínky pro zdravou stravu pro děti.  

● Neustále rozšiřovat dětem poznatky o zdraví, bezpečnosti – spolupráce s policií, hasiči, nemocnicí… 

● V rámci zdravého životního stylu vést děti k potřebě aktivního způsobu života. 
 

→ Psychosociální podmínky 

Společně s dětmi vytváříme pravidla pro komunikaci a život v mateřské škole. Dbáme na bezpečí 

dětí i nás dospělých. Chceme, abychom se všichni cítili spokojeně a jistě a aby byl čas strávený 

v mateřské škole pro děti radostný a přínosný. Ke každému dítěti přistupujeme jako k jedinečné 

osobnosti. Všichni pracovníci mezi sebou jednají zdvořile, vzájemně si pomáhají, komunikují spolu o 

problémech a svým jednáním a chováním tak poskytují dětem pozitivní, přirozený vzor. 

Každý pracovník mateřské školy dodržuje tyto zásady: 

- vlídný a empatický přístup, 

- individuální přístup podle potřeby dítěte, 

- utváření pozitivního klima ve třídě a podpora zdravého sebevědomí dítěte, 

- rozvoj dítěte a jeho učení a poznávání formou zážitkového a prosociálního učení. 

Řídíme se podle modelu, který zpracovali psychologové Matějček a Langmeier1.  

1. Potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti podnětů 

Vytváříme takový program a předkládáme takovou vzdělávací nabídku, která je promyšlená 

a skýtá nabídku více činností, které zasahují do všech oblastí vzdělávání dítěte. Program pro 

děti je zaměřen na prožitkové učení se zpětnou vazbou (reflexí) dítěte. Do žádné činnosti děti 

nenutíme, mají možnost volby a rozhodně nezatěžujeme jejich organismus přemírou aktivit. 

Chceme, aby si děti z každého dne odnášely příjemné zážitky a vzpomínky. 
 

                                                           
1 Langmeier, J.; Krejčířová, D. (2013) Vývojová psychologie. 2. Vyd. Praha: Grada 
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2. Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech 

Děti jsou seznámeny s jasnými pravidly chování, které je nutné dodržovat a respektovat. 

Zároveň si svá pravidla společně ve třídě vytvářejí. Věnujeme se důkladně vztahům ve třídě, 

nenásilně tyto vztahy ovlivňujeme prosociálním směrem. Snažíme se vytvořit kolektiv 

dobrých kamarádů. Nenásilně s dětmi komunikujeme a vytváříme vztahy plné důvěry a 

spolupráce. Dětem nasloucháme, podporujeme je a svým chováním vylučujeme nezdravou 

soutěživost. Snažíme se v maximální možné míře využívat individuální přístup, který navozuje 

důvěru a rovnocenné partnerství, a to jak mezi učitelkou a dítětem, tak i mezi dětmi 

samotnými. Abychom mohly tuto zásadu individuálního přístupu naplňovat, snažíme se 

uzpůsobit chod tak třídy, aby se při dopoledních činnostech pracovní doby učitelek co nejvíce 

překrývaly. V dětech rozvíjíme prosociální cítění, vzájemný respekt a toleranci, ohleduplnost, 

zdvořilost. Klademe důraz na smysluplný a uspořádaný svět v očích dětí.  
 

3. Potřeba prvotních citových a sociálních vztahů 

Všichni zaměstnanci školy se snaží vytvářet dětem takové prostředí, aby se zde cítily 

bezpečně, spokojeně a jistě. Každému nově příchozímu dítěti jsou poskytnuty vhodné 

podmínky pro adaptaci, kdy rodiče mohou po předchozí domluvě pobývat nějaký čas ve třídě 

a účastnit se programu třídy. Dítě má možnost, nosit si z domova plyšovou hračku, fotografii 

nebo malou drobnost, která mu vytváří pojítko s domácím prostředím a napomáhá tak 

překonat novou situaci, kterou je stýskání a pocit odloučení od rodičů. Individuální přístup 

platí pro všechny děti ze strany všech zaměstnanců.  
 

4. Potřeba identity, společného uplatnění a společenské hodnoty 

Snažíme se všestranně rozvíjet dětskou osobnost a vnímat potřeby dětí. Věnujeme 

pozornost zájmům dítěte. Povzbuzujeme ho k zájmu do činností, oceňujeme kvality dítěte 

v různých situacích. Podporujeme děti v jejich spontánní i řízené činnosti, oceňujeme každý 

jejich pokrok a úspěch.  Jako učitelky si zakládáme na efektivní komunikaci. Učíme děti 

pravidla slušného a společenského chování. Pomáháme dětem nepřekračovat stanovené 

hranice.  
 

5. Potřeba otevřené budoucnosti neboli životní perspektivy 

Dětem poskytujeme takové zázemí, aby měly další možnost rozvoje. Snažíme se, aby děti 

prožily v mateřské škole důležitou životní etapu spokojeně a naplněně a mohly dále 

navazovat na získané zkušenosti, vědomosti a dovednosti. Vedeme je k rozdílům a shodám, 

které se objevují mezi námi. Učíme děti jednat racionálně a reálně. Rozvíjíme prosociální 

cítění. 

 

Záměry do budoucna: 

● Zařazovat více kooperativních her a činností. 

● Striktně se vyhýbat manipulaci s dětmi, i pozitivní (paušálním a prázdným pochvalám), působit na dítě tak, aby 

si uvědomovalo následky svého chování a v případě chyby se poučilo přirozeným důsledkem. 

● Vyšší počty dětí a velký věkový rozdíl ve třídě kompenzovat dělením na menší skupiny. 

● Seznamovat nové zaměstnance s filozofií naší školy. 
 



 

9 
 

→ Organizace chodu školy 

V současné době pracuje Mateřská škola Počátky podle Školního vzdělávacího programu „Slunce v 

srdci“. Orientační režim dne vychází z Rámcového vzdělávacího programu předškolní výchovy, 

charakteristiky naší školy a věkových a vývojových zvláštností dětí. Dále je organizace chodu školy 

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

a Provozním řádem výdejny stravy. 
 

Řídíme se integrovanými bloky, které jsou rozděleny svým zaměřením. Plány vzdělávání jsou 

přizpůsobeny potřebám dětí a vycházejí z Třídních vzdělávacích plánů. 

Denní režim je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální potřeby dětí, přizpůsobuje 

se aktuálním podmínkám.  

V průběhu celého dne mají děti vyvážený poměr spontánních a řízených činností. Děti mají dostatek 

času a prostoru pro spontánní hru a její pozdější dokončení nebo pokračování. 

Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální 

činnosti. Děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých 

skupinách. Umožňujeme dětem pracovat vlastním tempem podle jejich individuálních schopností. 

Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost být 

pozorovatelem a aktivně se neúčastnit společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní 

hygieně apod. 
 

Záměry do budoucna: 

● Pravidelně hodnotit a upravovat podmínky na jednotlivých třídách pro činnosti dětí. 

● V jednotlivých třídách neustále zdokonalovat materiální podmínky pro činnost učitelek.  

→ Řízení školy 

Atmosféra, ve které jsou děti vzdělávány je nesmírně důležitá, a proto se snažíme o přátelské a 

vstřícné prostředí.  

Každodenní vzájemná komunikace, předávání informací a zkušeností jsou základem úspěšné práce 

našeho kolektivu. Vytváříme si klima vzájemné důvěry a tolerance, bez obav vyjadřujeme své názory, 

které ostatní přijímají. Všichni máme spolurozhodující hlas a podílíme se na dění v mateřské škole. 

Motivujeme se k tomu, abychom pracovaly jako tým. O své nápady se rády podělíme a společně je 

zrealizujeme, vzájemně se podporujeme a inspirujeme.  

Ředitelka objektivně hodnotí práci všech zaměstnanců. Spolu se zástupkyní provádí hospitační 

činnost podle stanoveného plánu. Klade důraz na sebereflexi, pozitivně hodnotí jednotlivé úspěchy 

a tím motivuje k další kvalitní práci, která je řádně oceněna.  
 

K úspěšnému řízení mateřské školy napomáhá funkční informační systém: 

● Pedagogická rada se koná nejméně čtyřikrát ročně, podle potřeby i četněji. Probíhá ve 

sborovně školy a účastní se jí všechny učitelky školy. Rada se koná po pracovní době. 

● Organizační porady se zpravidla konají jednou týdně ve sborovně školy. 

● Provozní porady se konají podle potřeby. 
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Ředitelka školy ve spolupráci se zástupkyní:  

● Zpracovává pracovní náplně všech zaměstnanců.  

● Podle plánu kontrolní činnosti vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, včetně sebereflexe, 

pozitivně hodnotí jednotlivé dílčí úspěchy a tím motivuje ke kvalitě vykonávané práce, 

včetně ocenění.  

● Podporuje a motivuje všechny zaměstnance k týmové práci, na jakých dalších principech do 

budoucna stavět, aby byly postupně nastaveny předpoklady k úspěšnému rozvoji školy. 
 

→ Personální a pedagogické podmínky 

Kapitola „Personální a pedagogické podmínky “ je součástí ŠVP jako příloha č. 1. Každý školní rok je 

podle aktuální situace doplněna a aktualizována. 
 

Všechny učitelky jsou odborně kvalifikované. Sebevzdělávají se, čtou odbornou literaturu, časopisy, 

navštěvují odborné semináře. Ředitelka vytváří pro sebevzdělávání podmínky, pravidelně doplňuje 

odbornou literaturu, umožňuje výjezd na semináře apod. Finance na vzdělávání jsou spravedlivě 

rozděleny mezi všechny učitelky a směr, ve kterém se chtějí vzdělávat, je pak zcela v jejich 

kompetenci. Celý učitelský sbor absolvuje alespoň jedenkrát ročně společný seminář, na jehož 

zaměření se předem domluví. 

Pro začínající učitelky je zpracován adaptační plán a je poskytnuta podpora a vedení kolegyní. 

Obdobná podpora je poskytována také učitelkám po rodičovské dovolené. 

Všichni provozní pracovníci školy mají jasně vymezené povinnosti a jsou zodpovědné za stanovený 

úsek školy. Pracovní tým funguje na základě společně vytvořených pravidel, přístupných ve vnitřním 

řádu školy, vycházejících z morálních a pracovních kvalit každého člena týmu. 

→ Spolupráce s rodinou 

Spolupráce ředitelky školy, učitelek a provozních zaměstnanců s rodiči probíhá na úrovni více rovin 

(zážitková, informativní, hodnotící).  

V první řadě dbáme na to, aby byl vztah s rodinou dítěte založen na partnerských vztazích, kde mezi 

všemi panuje oboustranná důvěra, otevřenost, porozumění, vstřícnost, respekt a ochota 

spolupracovat. Hledáme neustále nové formy, jak zkvalitnit vzájemnou komunikaci. 
 

Jako nejhlavnější a nejdůležitější složku považujeme společné akce během roku (zážitková rovina), 

které se mohou konat dle možností a podmínek aktuálního školního roku: 

● adaptace dítěte na mateřskou školu; 
● zapojení rodičů do akcí, které pořádá nejen škola, ale i třída; 
● společné oslavy; 
● pouštění draků; 
● jarní/ podzimní / vánoční dílny; 
● jarní/ podzimní / vánoční jarmarky; 
● čarodějnický rej; 
● sportovní hry; 
● zahradní slavnosti… 
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Organizační a vzdělávací informace jsou rodičům poskytovány prostřednictvím (informativní 

rovina): 

● informačních vitrín;  
● nástěnek v šatnách jednotlivých tříd; 
● ústní formou (každodenní komunikace s rodiči, individuální schůzky); 
● schůzky s rodiči; 
● konzultační odpoledne; 
● webovými stránkami školy (www.mspocatky.cz); 
● e-mailovou komunikací; 
● skrze školní fotogalerii; 
● informačními letáky… 

 

Učitelé pravidelně informují rodiče o pokrocích dítěte (hodnotící rovina). 

● Domlouvají se s rodiči na společném postupu při vzdělávání a výchově dítěte. 

● Kdykoli v průběhu roku má rodič právo nahlédnout do portfolia svého dítěte.  
 

Především chráníme soukromí rodiny a dbáme jejich individuálních potřeb.  
 

Rodičům také nabízíme poradenský servis. Pořádáme besedy a semináře s odborníky k otázkám 

výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Spoluúčast rodičů na plánování vzdělávacího procesu 

probíhá také na základě dotazníků, anket, a především osobních rozhovorů. 

Naše mateřská škola se snaží hledat ty nejvhodnější a nejefektivnější formy, jak prostřednictvím 

spolupráce zkvalitňovat výchovně vzdělávací proces a zároveň se snaží oslovit co nejvíce rodičů. 
 

Záměry do budoucna: 

● Hledat nové formy spolupráce s rodinou. 

● Podporovat rodinnou výchovu. 

 

→ Spolupráce s dalšími institucemi a veřejností 
Naše mateřská škola se věnuje spolupráci s jinými organizacemi. Tuto spolupráci považujeme za 

velmi důležitou. Mateřská škola se podílí a významně přispívá ke kulturnímu a společenskému životu 

města Počátky. Zároveň dětem přibližuje jednotlivé instituce, firmy a soukromníky, kteří působí 

v našem městě. Projekt „Řemesla“ je přílohou č. 5 v ŠVP.  

Podle možností a podmínek v daném školním roce mohou probíhat například tyto spolupráce: 

Spolupráce se Základní 

školou Otokara Březiny 

Počátky 

Spolupráce se základní školou probíhá intenzivně zejména pro 
budoucí školáky. Společně se ředitelstvím základní školy je 
vypracován plán aktivit, které usnadňují dětem adaptaci a 
přechod do základní školy.  Jedná se o: 
o návštěvy nových prvňáčků zpět v mateřské škole; 
o setkání učitelek MŠ a ZŠ (beseda o úrovni znalostí a 

potřebě procvičování); 
o návštěvu dětí z MŠ v ZŠ; 
o den naruby; 
o zápis do ZŠ… 
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Spolupráce se speciálně 

pedagogickým centrem 

v Jihlavě 

o logopedická prevence; 
o pomoc v případě tvorby individuálního vzdělávacího 

plánu; 
o využívání poradenské služby… 

Spolupráce s pedagogicko – 

psychologickou poradnou 

v Pelhřimově 

o využívání metodické podpory; 
o konzultace a odborná pomoc (školní zralost, upozornění 

na odborné semináře, literatura, aj.); 
o spolupráce dle aktuální potřeby, průběžně při vzdělávání 

pedagogických pracovníků, průběžně a individuálně 
v oblasti vedení talentovaných, či nadaných dětí… 

Spolupráce s městem 

Počátky 

Zřizovatel mateřské školy. 
o spolupráce s Informačním centrem dle aktuálního dění ve 

městě Počátky; 
o návštěvy Městského muzea Počátky. 

Spolupráce s policií ČR 

o návštěvy policistů v MŠ; 
o návštěvy dětí Mateřské školy Počátky na stanici Policie ČR; 
o besedy se členy Policie ČR… 

Spolupráce s hasičským 

záchranným systémem 

kraje Vysočina (Jihočeského 

kraje) 

o exkurze dětí z naší mateřské školy na hasičské stanici 
(učebna s výukovým programem Záchranného kruhu, 
knihy, obleky, auta, ukázka výjezdové techniky); 

o projektové odpoledne v MŠ – vzdělávání zábavnou 
formou; 

o besedy se členy Hasičského záchranného sboru… 

Propagace naší mateřské 

školy na veřejnosti 

Dění v mateřské škole prezentujeme na veřejnosti různými 
způsoby: 

- besídky, tvořivá odpoledne s rodiči; 
- vystoupení dětí pro domov seniorů, Jeřabinu, LDN; 
- zdobení vánočních stromů na náměstí; 
- audio účast v místním rozhlase; 
- webové stránky; 
- pravidelná rubrika v počáteckém zpravodaji „Naše 

sluníčková školka“; 
- vitríny na autobusovém nádraží… 

Ostatní spolupráce 

o spolupráce s místním dětským lékařem; 
o spolupráce a podílení se na společné organizaci dalších 

aktivit se zapsaným spolkem SRPDŠ při MŠ Počátky; 
o spolupráce se subjekty z oblasti environmentálního 

vzdělávání (besedy, výukové programy); 
o spolupráce s LDN – Domov se zvláštním režimem (viz 

příloha č.6 - projekt „Slunce v srdci“); 
o spolupráce s chráněnou dílnou Jeřabina (příloha č.6); 
o spolupráce s domem s pečovatelskou službou (příloha 

č.6); 
o spolupráce s divadly a kiny; 
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o spolupráce s knihovou (viz příloha č.7 – projekt „Kouzelné 
čtení“) 

o spolupráce s plaveckou školou, se zimním stadionem 
(bruslení)… 

 

→ Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Věcné podmínky 
o speciální pomůcky pro podpůrná opatření2; 
o individuální plány vzdělávání; 
o bezbariérovost v příslušných třídách… 

Životospráva o dostatečný prostor a čas při stolování; 
o dopomoc při sebeobsluze… 

Psychosociální 

podmínky 

o adaptace dle potřeb dítěte; 
o srozumitelně formulovaná pravidla a komunikace pomocí 

piktogramů; 
o empatický přístup všech zaměstnanců… 

Organizace vzdělávání o individuální práce obsáhlá v třídním vzdělávacím plánu; 
o snížený počet dětí ve třídě… 

Personální a 

pedagogické podmínky 

o asistent pedagoga; 
o koordinace péče o děti ze strany Středisek výchovné péče, 

Společnosti pro ranou péči; 
o překrývání pracovní doby učitelek… 

Spolupráce s rodinou 
o blízká spolupráce, společná diskuse a konzultace; 
o souhlas s individuálním vzdělávacím plánem (případné 

spolupodílení se) … 
 

Záměr do budoucna: 

● Proškolovat učitelky v této oblasti.  

● Koupit další odbornou literaturu a výukové materiály. 

 

→ Podmínky pro 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 v této 

oblasti proškolují a vzdělávají. 

Věcné podmínky o metodiky pro rozvoj řečových dovedností, jednotlivých výchov, 
matematiky, přírodovědy pro děti s mimořádným nadáním; 

                                                           
2 Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami zahrnujeme do vzdělávacích strategií podpůrná opatření I. - 

V. stupně. S dětmi s přiznanými podpůrnými opatřeními I. stupně pracují učitelky podle Plánu pedagogické podpory 

(PLPP), s dětmi s přiznanými podpůrnými opatřením od druhého stupně podle Individuálního vzdělávacího plánu (IVP) 

zpracovaného na základě doporučení Školského poradenského zařízení (ŠPZ). 
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o estetické prostředí, kvalitní podnětový materiál, výukové 
programy (knihy s hádankami a rébusy, logickými hříčkami 
pro děti, logické hry od šachů po moderní deskové hry, dostatek 
podnětů a pomůcek pro rozvoj jednotlivých vzdělávacích oblastí… 

Životospráva o nabízet po krátkém odpočinku nebo odpočinkové činnosti 
rozvíjející aktivity… 

Psychosociální 

podmínky 

o bezpečné, chápající, přijímající, láskyplné prostředí; 
o neustálá motivace… 

Organizace vzdělávání o vzdělávání s převážně činnostním charakterem; 
o nabízet příležitosti objevit a vyzkoušet, pro co má předpoklady… 

Personální a 

pedagogické podmínky 

o snaha poznat jednotlivé děti a individuálně je rozvíjet; 
o zajistit kvalitní dialog mezi učitelkou a dítětem… 

Spolupráce s rodinou, 

odborníky 

o povědomí o zdrojích a institucích, na které se rodiče mohou 
obracet; 

o případná spolupráce s dalšími institucemi, podpora rozvoje dětí… 

 

Záměr do budoucna: 

● Proškolovat učitelky v této oblasti.  

● Koupit další odbornou literaturu a výukové materiály. 

 

→ Popis zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími 

potřebami, dětí nadaných 

Při vzdělávání v naší mateřské škole se snažíme vytvářet takové podmínky, které stimulují potenciál 

všech dětí ve všech oblastech. Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání 

všech dětí společné. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba jejich 

naplňování přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem.  

o Postup při poskytování podpůrných opatření I. stupně – Plán pedagogické podpory (PLPP) 

1. Před zahájením poskytování těchto podpůrných opatření naše mateřská škola sestavuje 

PLPP (dle platné legislativy), který je v písemné podobě a zahrnuje popis obtíží nebo 

dispoziční nadání dítěte a popis speciálních vzdělávacích potřeb. Stanovuje metody práce 

s dítětem, způsob kontroly osvojení potřebných dovedností, návyků a postojů. 

2. Ředitelka školy pověřuje učitelku sestavením PLPP a komunikací se zákonnými zástupci. 

3. S PLPP jsou seznámeni zákonní zástupci dítěte (zpravidla při společné schůzce) a následně 

i všechny učitelky. Seznámení se s dokumentem všichni zúčastnění stvrdí podpisem. 

4. PLPP učitelky průběžně aktualizují a vyhodnocují společně s ředitelkou školy, ta je 

odpovědnou osobou za systém péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami.  

5. Pokud nejpozději po třech měsících nevedou podpůrná opatření k naplnění cílů, doporučí 

zákonným zástupcům dítěte návštěvu školského poradenského zařízení (ŠPZ). 
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o Postup při poskytování podpůrných opatření II. – V. stupně – individuální vzdělávací plán 

(IVP) 

1. Před přiznáním těchto podpůrných opatření předá mateřská škola školskému 

poradenskému zařízení (ŠPZ) PLPP, pokud se dítě dle něho vzdělávalo. 

2. ŠPZ posuzuje speciální vzdělávací potřeby dítěte a doporučí podpůrná opatření pro jeho 

vzdělávání – materiální, personální zajištění, tvorbu IVP. 

3. Škola zpracuje IVP na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti 

zákonného zástupce dítěte. Třídní učitelky jsou odpovědny za průběh tvorby, realizaci a 

vyhodnocování. 

4. IVP je závazným dokumentem pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb dítěte, vychází 

ze školního vzdělávacího programu „Slunce v srdci“ a je součástí dokumentace dítěte ve 

školní matrice. S IVP jsou seznámeni všechny učitelky, což je stvrzeno podpisem. 

5. IVP je zpracován ve spolupráci se ŠPZ nejpozději do jednoho měsíce od jeho doporučení 

dle platné legislativy, je doplňován a upravován v průběhu roku s ohledem na potřeby dítěte. 

6. ŠPZ ve spolupráci se školou nejméně jednou ročně vyhodnocuje IVP. 

7. Škola ve spolupráci se ŠPZ vyhodnocuje poskytování podpůrných opatření. 

→ 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 a je plně v kompetenci ředitelky školy. V naší mateřské 

škole je zajištěno vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v heterogenních třídách, zpravidla ale s dětmi 

ve věkovém složení od 3 do 4 let. Učitelky, které působí ve třídě dvouletých až tříletých dětí, si 

doplňují znalosti a dovednosti, v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, ve 

vzdělávacích oblastech pro tuto věkovou skupinu. 

Věcné podmínky 

o dostatečný prostor pro volný pohyb i hru dětí a zároveň bezpečí a 
klid, pro odpočinek v průběhu celého dne; 

o uzpůsobená velikost nábytku; 
o častější střídání činností, které trvají kratší dobu; 
o dostatečné množství podnětů, hraček a pomůcek pro děti mladší 

tří let… 

Životospráva 

o denní režim upraven dle potřeb dětí (zejména v souvislosti s 
individuální potřebou aktivity, odpočinku nebo spánku jednotlivých 
dětí); 

o děti mladší tří let jsou zařazovány do skupiny strávníků (3–6 let), 
během stravování učitelky dětem dopomáhají a snaží se upevňovat 
základní návyky při stolování… 

Psychosociální 

podmínky 

o důležitý je pravidelný řád, empatický a srdečný přístup učitelky... 



 

16 
 

Organizace vzdělávání o individuálně přizpůsobený adaptační režim; 
o dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování… 

Personální a 

pedagogické podmínky 

o rozpis přímé pedagogické činnosti učitelek je stanoven tak, aby 
bylo možné co největší souběžné působení v rámci třídy... 

Spolupráce s rodinou 
o společná snaha o co nejpříjemnější zahájení docházky do 

mateřské školy, vhodně zvolený adaptační program; 
o komunikace… 

 

Záměry do budoucna: 

● Na základě analýzy potřeb a možností vybavit třídy dalšími pomůckami a hračkami pro děti raného věku. 

● Další vzdělávání všech učitelek v oblasti specifik práce s dvouletými dětmi. 

 

→ Popis zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Vzdělávací cíle, záměry vzdělávání i vzdělávací nabídka našeho školního vzdělávacího programu je 

vhodn i pro vzdělávání dětí od dvou do tří let. Je třeba zohlednit specifika související s vývojovým 

obdobím dítěte ve všech oblastech. 

Vzdělávání dětí od dvou do tří let v naší mateřské škole je založeno na: 

● chápajícím a láskyplném přístupu dospělých k dětem, dítě má v tomto věku silnější potřebu 

vazby na dospělou osobu, učitelka tedy zastává velmi významnou pozici, stává se zástupcem 

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

● přizpůsobení prostředí pro děti mladší tří let – bezpečné, strukturované pro jasnou orientaci 

a vhodné k učení základních návyků – pořádku a řádu, sebeobsluhy a také možnosti naučit 

se formou prožitků, pokusů, ale i omylů a chyb; 

● vzdělávacích činnostech s převahou individuální práce; 

● podmínkách pro sebeobsluhu dvou až tříletých dětí – přístup k dětským záchodům a 

umyvadlům, vše důležité ve výšce a velikosti pro malé děti, podpora samostatnosti a 

rozhodování; 

● dostatkem prostoru a času pro stravování a dostatkem prostoru k odpočinku během dne; 

● možnosti využití relaxačního koutku v herně dětí; 

● umožněním dětem používat specifické osobní pomůcky pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty. 

  

V rámci spolupráce s rodinou funguje se zákonnými zástupci dohoda ohledně systému přinášení 

hygienických potřeb a náhradního oblečení tak, aby byly vždy k dispozici v dostatečném množství. 

V souladu s právními předpisy zohledňujeme počet dětí ve třídě mateřské školy. 
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4. Organizace vzdělávání 

DRUH PROVOZU ŠKOLY: Celodenní 

 

→ Počet tříd včetně bližší charakteristiky 

Třídy jsou zpravidla věkově různorodé, pouze předškoláci jsou z důvodu přípravy pro školní 

vzdělávání eliminováni do samostatné třídy.  Vzdělávání je organizováno tak, aby vedlo k dosažení 

rámcových cílů ze všech oblastí vzdělávání a vedlo k rozvoji klíčových kompetencí dosažitelných 

v předškolním věku. Je zajištěn pravidelný denní rytmus, který je však současně flexibilní a 

přizpůsobuje se aktuálně vznikajícím potřebám dětí či školy. 
 

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

roce. 

 
 

→ Pravidla pro zařazování do jednotlivých tříd 

Při rozdělování dětí do tříd se ředitelka snaží, aby mělo dítě ve třídě rovnocenné partnery a současně 

zohledňuje přání rodičů a sourozenecké vazby. 

 
 

→ Činnosti se souběžným působení dvou učitelek 

Souběžné působení dvou učitelek ve třídě zkvalitňuje individualizaci vzdělávání. V naší mateřské 

škole během souběžného působení dochází k:  

o pedagogické podpoře při řízených, individuálních nebo spontánních činnostech; 

o rozdělení si dětí během řízené činnosti pro její uzpůsobení dle věkových požadavků; 

o dopomoci při sebe obslužných činnostech dětí (hygiena, stolování, oblékání…) – vytváření 

návyků; 

o doprovodu dětí při pobytu venku případně při jiných činnostech mimo prostory mateřské 

školy; 

o dohledu nad dětmi a jejich bezpečností; 

o komunikaci se zákonnými zástupci dětí; 

o tvorbě a reflexe portfolia dítěte; 

o jiným souvisejícím činnostem. 

 

→ Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy 

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

v květnu. 

Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti po dovršení tří let do sedmi let věku, ale přijímáme 

i děti dvouleté. Přednostně jsou přijímány děti, které se do mateřské školy hlásí poslední rok před 

vstupem do základní školy. Kritéria pro přijímání dětí jsou pro každý školní rok upravena a jsou 

součástí „Směrnice k zápisu do mateřské školy“. Jejich konkrétní podoba je zveřejněna před zápisem 

na úřední desce a webových stránkách.  
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→ Popis pravidel individuálního vzdělávání 

Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání. Pokud bude dítě touto 

formou vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce povinen tuto skutečnost 

oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. Plnění povinnosti 

předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit ředitelce školy i v průběhu 

školního roku. 

Oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat: jméno, příjmení, rodné číslo a trvalý pobyt 

dítěte, uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno a důvody pro individuální 

vzdělávání.  

Zákonní zástupci jsou informováni, ve kterých oblastech má být dítě vzděláváno. Úroveň osvojování 

očekávaných výstupů proběhne po domluvě se zákonným zástupcem. Bude ověřena formou 

rozhovoru s dítětem, didaktických her a pracovních listů. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast 

dítěte u ověření, ukončí ředitelka dítěti individuální vzdělávání, po ukončení individuálního 

vzdělávání nelze dítě opakovaně individuálně vzdělávat. 

→ Distanční vzdělávání 
Pokud jsou naplněny důvody a mateřská škola je uzavřena, je povinna zajistit dětem, pro které je 

předškolní vzdělávání povinné, vzdělávání distančním způsobem. Dítě, pro které je předškolní 

vzdělávání povinné, má povinnost se vzdělávání účastnit. 

Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků přizpůsobí škola podmínkám dítěte. 

Vzdělávání distančním způsobem mateřská škola uskutečňuje podle Rámcového vzdělávacího 

programu pro předškolní vzdělávání a Školního vzdělávacího programu “Slunce v srdci” v míře 

odpovídající okolnostem. 

V době uzavření MŠ rovněž pedagogickou podporu pro mladší děti a rodičům těchto dětí 

poskytujeme zásobník nápadů na činnosti a aktivity. 

 

5. Charakteristika vzdělávacího programu 

Náš školní vzdělávací program „Slunce v srdci“ plně respektuje Rámcový vzdělávací program pro 

předškolní vzdělávání. Shoduje se s rámcovými cíli a záměry předškolního vzdělávání. Umožňuje 

dětem poznávat svět, který je obklopuje v jeho barevnosti a pestrosti.  
 

Je zpracován do 4 integrovaných tematických bloků: 

▪ TEPLO (Vím, kam patřím) 

▪ KOŘENY (Zvyky a obyčeje) 

▪ SVĚTLO (Svět a věci kolem nás) 

▪ SÍLA A ENERGIE (Příroda čaruje) 
 

U každého bloku jsou uvedeny dílčí cíle, prostřednictvím kterých směřujeme k uvedeným klíčovým 

kompetencím, vzdělávací nabídka a očekávané výstupy. Jednotlivé integrované bloky nejsou 

chronologicky seřazeny. Učitelky si mohou podle potřeb vybírat dílčí úkoly z jednotlivých oddílů 



 

19 
 

vzhledem k ročním obdobím, tradicím a dění kolem nás. Podporujeme tak tvořivost učitelek a 

zároveň dáváme prostor k tvorbě třídních vzdělávacích plánů s ohledem na zájem dětí, jejich 

individuální potřeby, věkové složení třídy, zaměření učitelek a dispozice třídy.  

Školní vzdělávací program vychází z potřeb dětí, výsledků evaluace předchozího školního roku, 

předchozího školního vzdělávacího programu, z analýz absolvovaných vzdělávacích seminářů, studií 

odborné literatury a postupně získávaných vlastních zkušeností. Je přizpůsoben možnostem a 

podmínkám školy. 
 

→ Zaměření školy 

Naším záměrem je vytvořit vstřícnou, přátelskou a otevřenou mateřskou školu, zajišťující kvalitní 

předškolní vzdělávání, které se odehrává v atmosféře vzájemné důvěry a tolerance s přihlédnutím k 

individuálním možnostem, potřebám a zájmům jednotlivých dětí a ve které jsou všichni účastníci a 

partneři výchovně vzdělávacího procesu spokojeni. Každodenním vytvářením pozitivní atmosféry ve 

škole se nám společně podaří vychovat šťastné a spokojené děti, což znamená vychovat zdravé a 

vyrovnané jedince, kteří si váží sami sebe a ostatních lidí.   

 

→ Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu 

Naše práce směřuje k dosažení rámcových cílů z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání.  
 

Jedná se o cíle: 

▪ Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení a poznání. 

Předpokladem naplňování tohoto cíle je: 

o Systematicky rozvíjet řeč dítěte. 

o Podporovat tělesný rozvoj, zdraví dítěte a jeho osobní spokojenost. 

o Podporovat chápání okolního světa, motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho 

chuť k učení, projevovat zájem poznávat nové a objevovat neznámé. 

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

o Rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a kreativní 

schopnosti dítěte, jeho zájmy, nadání a fantazii. 

o Rozvíjet dítě 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: 

o 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. 

o Rozvíjet schopnost spolupracovat, komunikovat, spolupodílet se na činnostech a 

rozhodnutích. 
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o V rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, jazyka, 

tradic a poznání. 

o Vést dítě k sociální soudržnosti, připravovat ho na život v multikulturní společnosti, k tomu, 

aby vnímalo různost kulturních komunit jako samozřejmost a mělo 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: 

o Vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry. 

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

o Vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, jednat svobodně, ale zároveň si 

uvědomovat svou odpovědnost a umět nést následky svých rozhodnutí. 

o Vést dítě k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině učit ho 

spolupracovat, tolerovat a akceptovat druhé. 
 

→ Metody a formy práce, které jsou ve škole uplatňovány 

Metody a formy vzdělávání přizpůsobujeme sociálním a emocionálním potřebám dětí. 

Respektujeme vývojová specifika, individuální potřeby a možnosti dítěte. Vzdělávací působení 

učitelky vychází z pozorování jedince a respektování jeho potřeb a zájmů. Dítě tak může dosahovat 

optimálních pokroků vzhledem k jeho možnostem.  
 

 

kompetence k učení  o hra spontánní i řízená, námětová, dramatická, didaktická, 
konstruktivní, pohybová, hudební, výtvarná, slovní, smyslová, 
psychomotorická; 

o manipulace s předměty; 
o experimentování, pozorování, zkoumání a řešení daných 

problémů, věcí, jevů a dějů, které kolem sebe vidí… 

kompetence k řešení 

problémů  

o napodobování; 
o zkoušení, experimentování, postupy cestou pokusu a omylu; 
o řešení úkolů z pracovních listů, z dětských časopisů;  
o puzzle, dělené obrázky, pexeso, labyrinty, hádanky, konstruktivní 

stavby; 
o  spoluvytváření pravidel chování, řešení problémových situací...  

komunikativní 

kompetence  

o rozhovory o prožitých i očekávaných situacích, rozhovor s knihou, 
časopisem; 

o vyprávění o prožitcích podle skutečnosti nebo podle obrázků, o 
přečtených, shlédnutých i vyprávěných pohádkách, příbězích;  

o zpěv písniček, recitace krátkých textů;  
o vymýšlení příběhů, hraní divadla a slovních her; 
o vyjadřování svých pocitů, zážitků a přání prostřednictvím ranního 

kruhu, domlouvání se při řešení situací, snaha vyřizovat krátké 
vzkazy; 
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o aktivní komunikace s jinými dětmi i dospělými… 

sociální a personální 

kompetence  

o příklad dospělých v chování a jednání; 
o společenské hry; 
o ze strany učitelek aktivní vedení k dodržování pravidel chování a 

jednání během činností celého dne, aktivní naslouchání v ranním 
kruhu;  

o řešení problémů v modelových situacích;  
o vedení k samostatnosti při sebeobsluze, při úklidových pracích;  
o podpora všech aktivit, které podporují sbližování dětí a 

dospělých...  

činnostní a občanské 

kompetence  

o hra, střídání rolí při hře; 
o pomoc ostatním dětem;  
o dodržování herních pravidel, společná tvorba pravidel chování, 

řešení problémových situací, pantomima… 
o společné oslavy narozenin, oslavy tradičních svátků… 

 

Při vzdělávání uplatňujeme tyto vzdělávací strategie: 

o Učíme formou hry. 

o Důraz klademe na prožitkové učení. 

o Dáváme prostor k osvojování si nových dovedností a schopností nápodobou. 

o Observační učení. 

o Využíváme názorné metody. 

o Prosociální učení. 

o Dáváme prostor každému dítěti, aby mělo možnost vyjádřit se. 

o Dbáme na individuality dětí.  

o Děti mají možnost projevovat své pocity a nálady. 

o Spolupracujeme jak s rodiči, tak se širokou veřejností. 

o Využíváme veřejné subjekty.  
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6. Vzdělávací obsah 

Vzdělávací obsah je zpracován s ohledem na pět oblastí vzdělávání, které se vzájemně ovlivňují, viz. 

Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání: 

1. DÍTĚ A JEHO TĚLO (lidské tělo, pohyb, sebeobsluha, zdravá výživa, ochrana zdraví,  

bezpečnost) 

2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA (poznávací a kognitivní funkce a schopnosti, představivost a 

fantazie, myšlenkové operace, jazyk a řeč, sebepojetí, city a vůle) 

3. DÍTĚ A TEN DRUHÝ (komunikace a spolupráce, sociální vztahy, respekt a tolerance 

k druhým, prosociální cítění) 

4. DÍTĚ A SPOLEČNOST (pravidla společenských norem, morální hodnoty, rodina a 

domov, škola a město, umění a kultura, země) 

5. DÍTĚ A SVĚT (vývoje a změny, ochrana prostředí, ovlivňování člověkem, souvislosti, 

planeta Země)   
 

Vzdělávací obsah je zahrnut ve čtyřech základních integrovaných blocích, které se vzájemně prolínají 

bez ohledu na čas a posloupnost. Z integrovaných bloků plánujeme témata, která jsou součástí 

třídních vzdělávacích plánů. Pro jednotlivá témata vybírá učitelka klíčové kompetence, které vede 

k naplnění díky dílčím cílům.  

 

TEPLO 

Podtéma: Vím, kam patřím 

Charakteristika: Děti se seznámí s novým prostředím a novou rolí. Učí se orientovat v prostorách 
mateřské školy a jejím okolí. Navazují nové sociální kontakty s dětmi, učitelkami 
a dalšími pracovníky školy. Vytvářejí a upevňují si pravidla společného soužití 
(zdravení, poděkování, zdvořilé chování). Osvojují si režim dne. Společně si 
vytváříme pravidla chování, které si děti osvojují. Získávají nové zkušenosti a 
poznatky ve vztahu k vlastnímu já (moje značka, moji kamarádi, moje tělo), tvoří 
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. Učíme je rozlišovat, co je zdraví prospěšné (pohyb, jídlo) 
a co zdraví škodí.  

Návrhy dílčích 
témat pro 
realizaci: 

Šlapu si to do školky; Adaptace na MŠ; Seznamování; Pravidla a náš režim; Já a 
moje rodina (vztah k rodičům); To jsem já, a kdo jste vy; S kým bydlím; Jsem o rok 
starší; Zdraví; Nemoci; Moje tělo (části, orgány, smysly); Posvítím ti na cestu; 
Jídlo; Už vím, kam patřím (školák); Malý školák; Nejsem sám; Moje město, moje 
zem; U nás doma (předměty denní potřeby); Jak přicházíme na svět; Brzy budu 
školákem… 
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1. DÍTĚ A JEHO TĚLO  

DÍLČÍ CÍLE NÁVRH ČINNOSTÍ 
(učitelka podporuje) (učitelka může nabízet) 
Uvědomění si vlastního 
těla. (1.1.1.) 

- Zdravotně preventivní chvilky, zdravotní cviky, cviky 
rovnováhy, koordinace pohybu, pohybové hry, přirozené 
cviky; pohybové hry; 

- manipulace s drobným náčiním a pomůckami; 
- vycházky; 
- relaxační a odpočinkové činnosti... 

Rozvoj a užívání všech 
smyslů. (1.1.3.) 

- Hmatové hry, manipulace s předměty;  
- poslechové hry, zvuky v přírodě; 
- čichové hry, poznávání rozdílů a změn, vnímání chutí; 
- smyslové a psychomotorické hry... 

Rozvoj fyzické a psychické 
zdatnosti. (1.1.4.) 

- Vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová cvičení, 
činnosti relaxační a odpočinkové, změny poloh a pohybů těla 
na místě, sezónní činnosti, míčové hry... 

Osvojuje si poznatky o těle 
a jeho zdraví, o 
pohybových činnostech a 
jejich kvalitě. (1.1.6.) 

- Činnosti zaměřené na poznávání lidského těla; 
- námětové hry “Na lékaře” (povědomí o zdravém stravování); 
- pohyb, přirozená a průpravná cvičení; 
- poznávání částí těla, vnímání funkce svého těla (svaly, srdce…); 
- příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví... 

 
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 
Dítě přiměřeně svému věku: 

• zachovává správné držení těla (1.2.1.)  
• zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci (1.2.2.) 
• vědomě napodobí jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobí ho pokynu (1.2.4.) 
• ovládá dechové svalstvo, sladí pohyb se zpěvem (1.2.5.) 
• vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů (sluchově rozlišuje zvuky a tóny, zrakově rozlišuje 

tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišuje vůně, chutě, vnímá hmatem apod.) a je 
schopno zaměřit se na detaily (1.2.6.) 

• zvládá sebeobsluhu – umí stolovat, postarat se o své osobní věci, oblékat se, svlékat se, 
obouvat apod. a uplatňuje základní hygienické návyky (1.2.8.) 

• zvládá jednoduchou obsluhu a pracovní úkony – postará se o hračky, pomůcky, uklidí po 
sobě, udržuje pořádek, zvládá jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod. (1.2.9.) 

• pojmenuje části těla, některé orgány (včetně pohlavních), zná jejich funkce, má povědomí o 
těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), zná základní pojmy užívané ve 
spojení se zdravím, s pohybem a sportem (1.2.10.) 

• má povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy 
(1.2.12.) 
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2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 

DÍLČÍ CÍLE NÁVRH ČINNOSTÍ 
(učitelka podporuje) (učitelka může nabízet) 
Rozvoj komunikativních 
dovedností (verbálních i 
neverbálních) a 
kultivovaného projevu. 
(2.1.1.2.)   

- Komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv, 
samostatný slovní projev na určité téma, vyprávění toho, co 
dítě slyšelo;  

- přednes říkadel básní, dramatizace, zpěv… 

Vytváření pozitivního 
vztahu k intelektuálním 
činnostem a k učení, 
podporuje a rozvíjí zájem 
o učení. (2.2.1.4.) 

- Řešení myšlenkových problémů, hledání možností a variant, 
řešení záhad, pozorování, zkoumání, podporování zvídavosti 
dětí, pokusy; 

- námětová hra “Na školu”; 
- prohlížení encyklopedií... 

Osvojení elementárních 
poznatků o znakových 
systémech a jejich 
funkcích (abeceda, čísla). 
(2.2.1.5.) 

- Poznávání některých písmen, poznávání svého jména, hledání 
stejných písmen nebo znaků v psaném textu; 

- přiřazování počtu prvků k daným číslicím, vnímání množství 
prostřednictvím číslice; 

- vyhledávání znaků podle předlohy, řazení znaků podle 
předlohy;  

- manipulace s geometrickými tvary, porovnávání množství, 
orientování se v číselné řadě;  

- orientace v prostoru i v rovině... 

Poznávání sebe sama, 
rozvoj pozitivních citů ve 
vztahu k sobě (uvědomění 
si vlastní identity, získání 
sebevědomí, sebedůvěry, 
osobní spokojenosti). 
(2.3.1.1.) 

- Umožnění nalezení svého místa v novém prostředí 
prostřednictvím seznamovacích her; 

- hry a činnosti k uvědomění si pocitu – „dokázal jsem to“ (umět 
se pochválit, jsem užitečný, daří se mi, jsem úspěšný); 

- při činnostech respektování schopností dítěte k jeho věku; 
- pozorování ostatních a vnímání jejich vlastností a respektování 

rozdílnosti,  
- hra „Jsem… a mám rád…”… 

Získání relativní citové 
samostatnosti. (2.3.1.2.) 

- Námětové hry (rodina, přátelství, pospolitost); 
- činnosti a hry umožňující samostatné vystupování vedoucí ke 

sdělení vlastních potřeb, obhájení svého názoru, hledání 
nových kamarádů, 

- vnímání a respektování jiného dospělého… 

 
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 
Dítě přiměřeně svému věku: 
2.1. Jazyk a řeč 

• správně vyslovuje, ovládá dech, tempo i intonaci řeči (2.1.2.1.)  
• vede rozhovor: naslouchá druhým, vyčká, až druhý dokončí myšlenku, sleduje řečníka i 

obsah, ptá se… (2.1.2.4.) 
• popíše situaci: skutečnou, podle obrázku… (2.1.2.11.)  
• sluchově rozlišuje začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech (2.1.2.13.) 
• pozná některá písmena a číslice, popř. slova (2. 1.2.18.) 
• pozná napsané své jméno (2.1.2.19.) 
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2.2. Poznávací schopnosti a funkce 
• vědomě využívá všechny smysly, záměrně pozoruje, postřehuje, všímá si: nového, 

změněného, chybějícího... (2.2.2.1) 
• záměrně se soustředí na činnost a udrží pozornost (2.2.2.2.)  
• vnímá, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívá zkušenosti k učení (2.2.2.6.) 
• chápe základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle 

potřeby je prakticky využívá (porovnává, uspořádává a třídí soubory předmětů podle 
určitého pravidla, orientuje se v elementárním počtu cca do šesti, chápe číselnou řadu v 
rozsahu první desítky, pozná více, stejně, méně, první, poslední apod.) (2.2.2.8.)  

• řeší problémy, úkoly a situace, myslí kreativně, předkládá „nápady“ (2.2.2.11.)  
2.3 Sebepojetí, city, vůle 

• odloučí se na určitou dobu od rodičů a blízkých, je aktivní i bez jejich opory (2.3.2.1.) 
• rozhoduje o svých činnostech (2.3.2.3.) 
• uvědomuje si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky) (2.3.2.6.)  
• prožívá radost ze zvládnutého a poznaného (2.3.2.8.) 
• respektuje předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímá vyjasněné a zdůvodněné 

povinnosti (2.3.2.10.) 
• prožívá a dětským způsobem projevuje, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snaží se ovládat 

své afektivní chování (odloží splnění svých osobních přání, zklidní se, tlumí vztek, zlost, 
agresivitu apod.) (2.3.2.13.) 
 

3. DÍTĚ A TEN DRUHÝ 

DÍLČÍ CÍLE NÁVRH ČINNOSTÍ 
(učitelka podporuje) (učitelka může nabízet) 
Seznamování s pravidly 
chování ve vztahu 
k druhému. (3.1.1.) 

- Činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného 
soužití, společenského chování, spolupodílení na jejich tvorbě 
(maňáskové divadlo, poslech pohádky, výtvarná činnost – 
malujeme pravidla, dramatizace – učení se v rolích na jejichž 
základě si děti tvoří pravidla; 

- hra “Proč – protože”; 
- komunikační aktivity s dítětem i dospělým; 
- naslouchání si navzájem… 

Posilování prosociálního 
chování ve vztahu k 
ostatním lidem (v rodině, v 
MŠ, v dětské herní skupině 
apod.). (3.1.3.) 

- Společenské hry, skupinové aktivity; 
- přijímání role v námětové hře různého zaměření; 
- aktivity k uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, 

přátelství, vztahy mezi pohlavím, úcta ke stáří...), poznávání 
sociálního prostředí, v němž dítě žije (mateřská škola, rodina, 
život v rodině, vztahy mezi dětmi i dospělými) … 

Ochranu osobního 
soukromí a bezpečí ve 
vztazích s druhými dětmi i 
dospělými. (3.1.7.) 

- Hry, dramatizace a situace k učení se chránit své bezpečí (např. 
pohádka O kůzlátkách, O perníkové chaloupce…);  

- poslech dalších příběhů s etickým obsahem a s ponaučením… 
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 
Dítě přiměřeně svému věku: 

• navazuje kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překoná stud, komunikuje s 
ním vhodným způsobem, respektuje ho (3.2.1.) 

• přirozeně a bez zábran komunikuje s druhým dítětem, navazuje a udržuje dětská přátelství 
(3.2.3.) 

• spolupracuje s ostatními (3.2.8.) 
• dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v MŠ, na 

veřejnosti, dodržuje herní pravidla (3.2.9.) 
• respektuje potřeby jiného dítěte, dělí se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úkol s 

jiným dítětem apod. (3.2.10.) 
• vnímá, co si druhý přeje či potřebuje, vychází mu vstříc (chová se citlivě a ohleduplně k 

slabšímu či postiženému dítěti, má ohled na druhého a soucítí s ním, nabídne mu pomoc 
apod.) (3.2.11.) 

• brání se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. (3.2.12.) 

• chová se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě 
potřeby požádá druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) (3.2.13.) 
 

4. DÍTĚ A SPOLEČNOST 

DÍLČÍ CÍLE NÁVRH ČINNOSTÍ 
(učitelka podporuje) (učitelka může nabízet) 
Poznávání pravidel společenského 
soužití a jejich spoluvytváření v rámci 
přirozeného sociokulturního 
prostředí, porozumění základním 
projevům neverbální komunikace 
obvyklým v tomto prostředí. (4.1.1.) 

- Běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory, 
učení se nápodobou; 

- rozhovory k různým situacím při společné 
činnosti… 

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. (4.1.2.) 

- Aktivity vhodné pro dobrou adaptaci dítěte v MŠ; 
- pohybové hry zaměřené na vzájemné poznávání, 

seznamovací hry, vytváření koutků (moje rodina), 
drobné maňáskové etudy poukazující na společné 
soužití v MŠ; 

- hry zaměřené na poznávání a rozlišování různých 
rolí (dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák, profesní 
role, rozdíl děvče – chlapec); 

- hry v rolích, do nichž se dítě přirozeně dostává… 

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. 
(4.1.3.) 

- Spoluvytváření jasných a smysluplných pravidel 
soužití ve třídě, aktivity přibližující dítěti pravidla 
vzájemného soužití (zdvořilost, ohleduplnost, 
tolerance, spolupráce a mravní hodnoty (dobro, 
zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost… 
v jednání lidí); 

- dramatické etudy a scénky, pohybové hry; 
- předčítání, rozhovory… 
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 
Dítě přiměřeně svému věku: 

• uplatňuje návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi 
(zdraví známé děti i dospělé, rozloučí se, poprosí, poděkuje, vezme si slovo, až když druhý 
domluví, požádá o pomoc, vyslechne sdělení, uposlechne pokyn apod.) (4.2.1.) 

• pochopí, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle 
které je třeba se chovat (4.2.2.) 

• chová se a jedná na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé (4.2.3.) 
• začlení se do třídy a zařadí se mezi své vrstevníky, respektuje jejich rozdílné vlastnosti, 

schopnosti a dovednosti (4.2.4.) 
• adaptuje se na život ve škole, aktivně zvládá požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho 

běžných proměn (vnímá základní pravidla jednání ve skupině, podílí se na nich a řídí se jimi, 
podřídí se rozhodnutí skupiny, přizpůsobí se společnému programu, spolupracuje, přijímá 
autoritu) a spoluvytváří v tomto společenství prostředí pohody (4.2.6.) 

• chová se zdvořile, přistupuje k druhým lidem, k dospělým i dětem, bez předsudků, s úctou k 
jejich osobě, váží si jejich práce a úsilí (4.2.9.) 

• dodržuje pravidla her a jiných činností, jedná spravedlivě, hraje férově (4.2.10.) 
• vyjadřuje se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládá základní 

hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívá píseň, zachází s jednoduchými 
hudebními nástroji, sleduje a rozlišuje rytmus) (4.2.15.) 
 

5. DÍTĚ A SVĚT 

DÍLČÍ CÍLE NÁVRH ČINNOSTÍ 
(učitelka podporuje) (učitelka může nabízet) 
Seznamování s místem a 
prostředím, ve kterém 
dítě žije, a vytváření 
pozitivního vztahu 
k němu. (5.1.1.) 

- Hry s hračkami a úklid hraček (chováme se k nim hezky);  
- pozorování třídy, MŠ, okolí školy, zahrady; 
- aktivity zaměřené na orientaci v obci (cesta do MŠ, významné 

budovy, obchody a další významné objekty, aj.) … 

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. 
(5.1.5.) 

- Aktivity směřující k poučení o nebezpečných situacích, jak se 
chránit, jak předcházet nebezpečí (dopravní situace, 
manipulace s předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, 
jedovaté rostliny, běžné chemické látky, požár, povodeň, 
vichřice, aj.), využívání praktických ukázek varujících dítě před 
nebezpečím (první pomoc, hasiči, aj.) ... 

Tvorbu povědomí o vlastní 
sounáležitosti se světem, 
se živou a neživou 
přírodou, lidmi, 
společností, planetou 
Zemí. (5.1.8.) 

- Aktivity podněcující pocit “vím kam patřím” (kde bydlím, kdo 
je moje rodina, fauna a flóra kolem nás, náš stát, naše planeta, 
aj.) … 
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 
Dítě přiměřeně svému věku: 

• orientuje se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově 
mateřské školy, v blízkém okolí) (5.2.1.) 

• zvládá běžné činnosti a požadavky i jednoduché praktické situace, které se doma a v MŠ 
opakují, chová se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, 
u lékaře apod.) (5.2.2.) 

• vnímá, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý – 
jak svět přírody, tak i svět lidí (má elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, 
různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.) (5.2.6.) 

• porozumí, 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 MŠ (5.2.8.) 

• rozlišuje aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou 
poškozovat, všímá si nepořádků a škod, upozorní na ně (5.2.10.) 

 
 

Směřujeme ke klíčovým kompetencím, kdy dítě v rámci svých možností: 
Kompetence k učení:  

• Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který ho obklopuje. Aktivně 
si všímá, co se kolem něho děje, poznává, že se může mnohému naučit a raduje se z toho, co 
samo dokázalo a zvládlo.  Učí se spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost 
a záměrně si zapamatuje. Dovede postupovat podle instrukcí a pokynů a je schopno dobrat 
se k výsledkům. Učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění, dokáže oceňovat 
výkony druhých. Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, 
experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů. 

 
Kompetence k řešení problémů:  

• Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší a 
experimentuje. Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale 
také za snahu. Spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací. Hledá různé možnosti a 
varianty (má vlastní, originální nápady), využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a 
představivost. Při řešení problémů pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a 
situací. Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za 
snahu.  
 

Kompetence komunikativní:  
• Domlouvá se gesty i slovy, slovně reaguje, ovládá řeč a vede smysluplný dialog. Komunikuje 

v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými. Rozlišuje některé symboly, 
rozumí jejich významu i funkci. Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní.  
 

Kompetence sociální a personální:  
• Samostatně rozhoduje o svých činnostech a umí si vytvořit vlastní názor a vyjádřit ho. 

Spolupodílí se na společných rozhodnutích, dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a 
přizpůsobuje se jim. Rozpozná nevhodné chování, vnímá nespravedlnost, ubližování, 
agresivitu a lhostejnost. Chápe, že toto chování se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lepší 
řešit dohodou. Dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování.  
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Kompetence činnostní a občanské:  
• Zajímá se o to, co se kolem něho děje. Svoje činnosti a hry se učí plánovat a organizovat. 

Uvědomuje si, že svým chováním ovlivňuje prostředí, ve kterém žije. Spoluvytváří pravidla 
společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat. 
Uvědomuje si svá práva a práva druhých, učí se je hájit a respektovat. 

 

KOŘENY 

Podtéma: Zvyky a obyčeje 

Charakteristika: Děti se seznámí se společenskými rituály (se zvyky a tradicemi), které se váží na 
období podzimu, zimy a jara. U dětí vzbudíme zájem o lidovou kulturu a 
budujeme vztah k tradicím nejen 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 obeznámí prostřednictvím tvůrčích činností (výtvarných, 
hudebních, pracovních, dramatických, hrou, říkadly). 

Návrhy dílčích 
témat pro 
realizaci: 

Svatý Václav; Svatý Martin; Svatá Barbora; Svatá Lucie; Dušičky; Halloween; 
Advent; Vánoce; Nový rok; Tři králové; Valentýn; Masopust; Karneval; Vynášení 
zimy; Vítání jara; Velikonoce; Čarodějnice; Stavění májky; Den matek; Den 
dětí… 

 

1. DÍTĚ A JEHO TĚLO  

DÍLČÍ CÍLE NÁVRH ČINNOSTÍ 
(učitelka podporuje) (učitelka může nabízet) 
Osvojení si věku přiměřených 
praktických dovedností. (1.1.5.) 
 

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

Osvojení si poznatků a 
dovedností důležitých 
k podpoře zdraví, bezpečí, 
osobní pohody i pohody 
prostředí (1.1.7.) 
  

- Lidové tradice (prožívání s kolektivem dětí, v kruhu 
rodiny), spoluvytváření pohodového prostředí; 

- tělovýchovné chvilky (podpora zdravého životního 
stylu, vytváření pocitu radosti z pohybu – formou 
pohybových her a dalších tělovýchovných činností…  

Rozvoj a užívání všech smyslů 
(1.1.3.) 

- Rozeznávání různých chutí (tradiční pokrmy); 
- hudební činnosti (píseň, tanec, říkadlo);  
- zrakové vnímání (rozdíly mezi dvěma obrázky, co se 

změnilo aj.); 
- hra „poznej podle hmatu/ čichu/ zraku“ – Kimovy hry, 

(čertův kámen, ježibabí čarování, co měl velikonoční 
zajíc v košíku, vánoční dárek aj.) … 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 
Dítě přiměřeně svému věku: 

• koordinuje lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladí pohyb s rytmem a hudbou (1.2.3.) 
• ovládá koordinaci ruky a oka, zvládá jemnou motoriku – zachází s předměty denní potřeby, 

s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zachází s grafickým a výtvarným 
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materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zachází s 
jednoduchými hudebními nástroji apod. (1.2.7.) 

• vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky, tóny, zrakově rozlišuje 
tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišuje vůně, chutě, vnímá hmatem apod.) (1.2.6.) 

• rozlišuje, co prospívá zdraví a co mu škodí, chová se tak, aby v situacích pro dítě běžných a 
jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých (1.2.11.) 

 

2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 

DÍLČÍ CÍLE NÁVRH ČINNOSTÍ 
(učitelka podporuje) (učitelka může nabízet) 
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). (2.1.1.3.) 

- Poslech čtených, nebo vyprávěných pohádek a příběhů; 
- prohlížení a praktické využití novin, časopisů, knih, nebo 

audiovizuální techniky; 
- čtecí knihy s piktogramy, grafické napodobování symbolů, 

tvarů čar aj.; 
- rytmizace říkadel, dramatizace… 

Rozvoj tvořivosti (tvořivého 
myšlení, řešení problémů, 
tvořivého sebevyjádření). 
(2.2.1.2.) 

- Námětové hry a činnosti; 
- spontánní hra, hry podporující tvořivost, fantazii a 

představivost (kognitivní, imaginativní, výtvarné, taneční, 
dramatické...  

Rozvoj poznatků, schopností a 
dovedností umožňujících 
pocity, získané dojmy a 
prožitky vyjádřit. (2.3.1.5.) 

- Cvičení v projevování vlastních citů (radost, štěstí, 
smutek, zloba, úzkost, aj.); 

- vyjádření prožitku prostřednictvím hudby, výtvarného 
vyjádření, pohybového vyjádření, dramatické etudy – 
přijímání role a vyjádření charakteristiky postavy, slovní 
vyjádření a popis pocitů… 

Rozvoj a kultivace mravního i 
estetického vnímání, cítění a 
prožívání. (2.3.1.6.) 

- Estetické a tvůrčí aktivity, slovesné, výtvarné, literární, 
dramatické, hudební, pohybové, aj.; 

- spoluvytváření dětských námětových koutků ve třídě; 
- vnímání barev, uspořádání tvarů a předmětů okolo nás; 
- vnímání a prožívání radosti z dokončené práce, aj.; 
- návštěvy dětských kulturních akcí… 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 
Dítě přiměřeně svému věku: 
2.1. Jazyk a řeč 

• vyjadřuje samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně 
formulovaných větách (2.1.2.3.) 

• vede rozhovor (naslouchá druhým, vyčká, až druhý dokončí myšlenku, sleduje řečníka i 
obsah, ptá se) (2.1.2.4.) 

• se domluví slovy i gesty, improvizuje (2.1.2.5.) 
• formuluje otázky, odpovídá, hodnotí slovní výkony, slovně reaguje (2.1.2.7.) 
• učí se zpaměti krátké texty (reprodukuje říkanky, písničky, pohádky, zvládne jednoduchou 

dramatickou úlohu apod.) (2.1.2.9.) 
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• chápe slovní vtip a humor (2.1.2.12.) 
• pozná a vymyslí jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma (2.1.2.15.) 

2.2. Poznávací schopnosti a funkce 
• přemýšlí, vede jednoduché úvahy a také vyjádří to, o čem přemýšlí a uvažuje (2.2.2.4.) 
• zaměřuje se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhaluje podstatné znaky, 

vlastnosti předmětů, nachází společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy 
předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi) (2.2.2.5.) 

• postupuje a učí se podle pokynů a instrukcí (2.2.2.7.) 
• učí se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovává a vybavuje (2.2.2.10.) 
• vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, 

hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim (2.2.2.13.) 
2.3 Sebepojetí, city, vůle 

• si uvědomuje svou samostatnost, zaujímá vlastní názory a postoje a vyjadřuje je (2.3.2.2.) 
• vyvíjí volní úsilí, soustředí se na činnost a její dokončení (2.3.2.9.) 
• si uvědomuje příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i 

strach, smutek, odmítání), rozlišuje citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí 
(2.3.2.12.) 

• zachycuje a vyjadřuje své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či 
dramatickou improvizací apod.) (2.3.2.16.) 
 

3. DÍTĚ A TEN DRUHÝ 

DÍLČÍ CÍLE NÁVRH ČINNOSTÍ 
(učitelka podporuje) (učitelka může nabízet) 
Rozvoj interaktivních a 
komunikativních 
verbálních i neverbálních 
dovedností. (3.1.5.) 

- Kooperativní činnosti ve dvojicích, společná setkávání, sdílení, 
povídání… 

 

Vytváření prosociálních 
postojů / rozvoj sociální 
citlivosti, tolerance, 
respektu, přizpůsobivosti 
apod. (3.1.4.) 
 

- Činnosti podporující sociální cítění k ostatním lidem (setkávání 
s rodiči v MŠ, se seniory při různých tradičních oslavách, ranní hry 
– přizpůsobení se druhému, umění se domluvit, dramatické hry – 
učení se v rolích, zažít pocit být tolerován ale i netolerován aj.; 

- upevňování přirozeného respektu k druhému při všech 
činnostech… 

Rozvoj kooperativních 
dovedností. (3.1.6.)  

- Práce ve dvojicích, ve skupinách, pomoc pomalejšímu, slabšímu;  
- učení se přijímat pomoc a radu druhých při činnostech během 

celého dne… 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 
Dítě přiměřeně svému věku: 

• porozumí běžným projevům vyjádření emocí a nálad (3.2.2.) 
• odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná (3.2.4.) 
• spolupracuje s ostatními (3.2.8.) 
• respektuje potřeby jiného dítěte, dělí se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úkol 

s jiným dítětem apod. (3.2.10.) 
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• vnímá, co si druhý přeje či potřebuje, vychází mu vstříc chová se citlivě a ohleduplně 
k slabšímu či postiženému dítěti, má ohled na druhého a soucítí s ním, nabídne mu pomoc 
apod.) (3.2.11.) 

• chová se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě 
potřeby požádá druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) (3.2.13.) 

 

4. DÍTĚ A SPOLEČNOST 

DÍLČÍ CÍLE NÁVRH ČINNOSTÍ 
(učitelka podporuje) (učitelka může nabízet) 
Vytvoření povědomí o 
mezilidských morálních 
hodnotách. (4.1.4.)  

- Aktivity, při nichž si děti uvědomují mít rád a být přijímán 
ostatními; 

- pocit radosti z činností, které dělají druhému radost; 
- příprava a realizace společných zábav a slavností/ tradice, 

sportovní akce, kulturní programy… 

Rozvoj společenského i 
estetického vkusu. (4.1.8.) 

- Společné vytváření motivačních herních koutků, výstavky, 
spolupodílet se na celkové vkusné výzdobě třídy; 

- tvůrčí činnosti literární, dramatické, výtvarné i hudební nejen 
v MŠ; 

- návštěvy kulturních a uměleckých míst… 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 
Dítě přiměřeně svému věku: 

• porozumí běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých (4.2.5.) 
• si uvědomuje, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat 

neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítá 
společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či 
agresivitu), chrání se před ním a v rámci svých možností se brání jeho důsledkům (vyhýbá se 
komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají) (4.2.11.) 

• vnímá umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchá, sleduje se zájmem literární, 
dramatické či hudební představení a hodnotí svoje zážitky (řekne, co bylo zajímavé, co ho 
zaujalo) (4.2.13.) 

• vyjadřuje se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládá základní 
hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívá píseň, zachází s jednoduchými 
hudebními nástroji, sleduje a rozlišuje rytmus) (4.2.15.) 

 

5. DÍTĚ A SVĚT 

DÍLČÍ CÍLE NÁVRH ČINNOSTÍ 
(učitelka podporuje) (učitelka může nabízet) 

Rozvoj schopnosti 
přizpůsobovat se 
podmínkám vnějšího 
prostředí i jeho změnám. 
(5.1.7.) 

- Přirozené pozorování všeho, co se děje kolem nás; 
- zvyky a obyčeje, pranostiky ve vztahu k přírodním jevům; 
- sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě 

zajímavé… 
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Vytvoření povědomí o 
sounáležitosti se světem, 
se živou a neživou 
přírodou, lidmi, 
společností, planetou 
Zemí. (5.1.8.) 

- Činnosti spojené s lidovými tradicemi, týkající se oslavy jara/ 
loučení se zimou/ Vánocemi; 

- seznamování s rozdílnými tradicemi i v jiných státech na naší 
planetě (využití interaktivní tabule, literární činnosti, hudební 
činnosti, výtvarné aj.) … 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 
Dítě přiměřeně svému věku: 

• si všímá změn a dění v nejbližším okolí (5.2.7.) 
• má povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí 

i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 
(5.2.5.) 

 

Směřujeme ke klíčovým kompetencím, kdy dítě v rámci svých možností: 
Kompetence k učení:  

• Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, o jeho rozmanitostech a proměnách. Chce 
porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí. Klade otázky a hledá na ně 
odpovědi. Soustředěně pozoruje, zkoumá a objevuje, užívá při tom jednoduchých pojmů, 
znaků a symbolů. Učí se hodnotit svoje osobní pokroky a odhaduje svoje síly. 
 

Kompetence k řešení problémů:  
• Rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedou k cíli) a řešení, která funkční nejsou. Dokáže mezi 

nimi volit a uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit. Na základě 
bezprostřední zkušenosti řeší problémy, na které stačí. Známé a opakující se situace se 
snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a s pomocí 
dospělého. Upřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů a 
vnímá elementární matematické souvislosti. 
 

Kompetence komunikativní: 
• Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci. 

Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci 
s okolím, komunikuje bez zábran s dětmi i dospělými.  
 

Kompetence sociální a personální:  
• Napodobuje modely mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí. V běžných situacích 

uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku. Při setkáních s 
neznámými lidmi nebo v neznámých situacích se chová obezřetně. Umí odmítnout nevhodné 
chování i komunikaci, která je mu nepříjemná. Dětským způsobem projevuje citlivost a 
ohleduplnost k druhým, učí se pomáhat slabším. 
 

Kompetence činnostní a občanské:  
• Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a 

přizpůsobovat se daným okolnostem. Má základní dětskou představu o tom, co je v souladu 
se základními lidskými hodnotami. Chápe, že se může o tom, co udělá rozhodovat svobodně, 
ale že za svá rozhodnutí také odpovídá. 
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SVĚTLO 

Podtéma: Svět a věci kolem nás 

Charakteristika: Jsme součástí velkého světa, objevujeme ho a zkoumáme. Děti se seznámí se 
vznikem Země, povíme si o tom, jak vznikla Sluneční soustava. 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 pokusy, které nám poodhalí 
různé fyzikální zákonitosti a vlastnosti látek. Dále se seznámíme s věcmi kolem nás, 
povíme si o povoláních, které lidé kolem nás vykonávají, a co k jejich výkonu 
potřebují. U profesí nesmíme opomenout povolání, která nám v případě různých 
potíží pomáhají (na hasiče, policii, záchranáře…) Seznámíme se s dopravními 
prostředky, bezpečností kolem silnice a mimo ni a osvojíme si 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. 

Návrhy dílčích 
témat pro 
realizaci: 

Země a vesmír; Pokusy; Materiály; Povolání; Třídíme odpad; Nářadí; Integrovaný 
záchranný systém; Doprava; Značky; Knížky; Pohádky; Jedeme z pohádky do 
pohádky; Na silnici; Co děláme celý den; Jiné kultury; Čím budu… 

 

1. DÍTĚ A JEHO TĚLO  

DÍLČÍ CÍLE NÁVRH ČINNOSTÍ 

(učitelka podporuje) (učitelka může nabízet) 

Rozvoj pohybových schopností a 
zdokonalování dovedností v 
oblasti hrubé i jemné motoriky 
(koordinace a rozsahu pohybu, 
dýchání, koordinace ruky a oka 
apod.), ovládání pohybového 
aparátu a tělesných funkcí. 
(1.1.2.) 

- Překážkové dráhy, pohybové hry, vyžití venku i 
v hale, pohyb s náčiním, házení a chytání míče, jízda 
na odrážedlech, koloběžkách, traktůrcích, aj.; 

- tvoření s pískem, hra s přírodninami, pohyb 
v přírodním prostředí (les, louka), bosonohá stezka; 

- konstruktivní a grafické činnosti, manipulace 
s přírodninami, drobným materiálem, rytmizace, hra 
na tělo, výtvarné činnosti...   

Osvojení si poznatků a 
dovedností důležitých k 
podpoře zdraví, bezpečí, osobní 
pohody i pohody prostředí. 
(1.1.7.) 

- Využití pohádek a příběhů, modelových a 
přirozených situací, her, dramatizace příběhů; 

- rozhovor s využitím obrázků a vlastních fotografií, 
činnosti směřující k osobnímu bezpečí… 

Vytváření zdravých životních 
návyků a postojů jako základů 
zdravého životního stylu. (1.1.8.) 
 

- Sebeobsluha, řešení přirozených situací při oblékání, 
zdravotně zaměřené činnosti, výlety a vycházky do 
přírody a okolí města, hygiena, stolování, aj.; 

- příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů, 
nemocí, nezdravých návyků a závislostí… 
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 
Dítě přiměřeně svému věku: 

• má 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.) 
(1.2.13.) 

• zachází s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, 
sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými 
hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami (1.2.14.) 
 

2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 

DÍLČÍ CÍLE NÁVRH ČINNOSTÍ 

(učitelka podporuje) (učitelka může nabízet) 

Rozvoj řečových schopností a jazykových 
dovedností receptivních (vnímání, 
naslouchání, porozumění) i produktivních 
(výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního 
projevu, vyjadřování). (2.1.1.1.) 

- Artikulační cvičení, dechová 
cvičení, sluchové a rytmické hry, hry se 
slovy, slovní hádanky, vokální činnosti, 
oromotorické cviky; 

- společné diskuse, rozhovory, vyprávění i 
naslouchání druhému, vyprávění podle 
obrazového materiálu, sdělování 
slyšeného druhým, rozlišování zvuků, 
užívání gest v řečovém projevu… 

 
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. (2.2.1.1.) 

- Záměrné pozorování běžných objektů a 
předmětů, určování jejich vlastností, 
(barva, tvar, materiál, dotek, chuť vůně, 
zvuky), charakteristických znaků a 
funkcí… 

Vytváření základů pro práci 
s informacemi.  (2.2.1.6.) 

- Činnosti směřující k chápání nových 
pojmů, osvojování nových poznatků; 

- práce s knihou; 
- hledání odpovědí na otázky; 
- práce s obrazovým materiálem, s médii, 

ilustrace příběhů, sestavení příběhu dle 
obrázků… 

Rozvoj schopnosti sebeovládání. (2.3.1.3.) - Spontánní hra (rozdělit se o hračky, 
pohybové hry, společenské hry);  

- setkání s prohrou a výhrou; 
- činnosti podporující trpělivost, dokončit 

započaté aktivity; 
- činnosti podporující dodržování 

pravidel… 
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Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, 
rozvíjet je a city plně prožívat. (2.3.1.4.) 

- Spontánní hra;  
- hledání kamarádů, pomoc druhému; 
- činnosti, při kterých mohou děti zažít 

hřejivý pocit „mám rád a má mě rád“; 
- skupinová činnost, prosociální činnosti, 

kooperativní činnosti, kooperativní 
pohybové činnosti, haptické činnosti ve 
skupinách… 

 
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 
Dítě přiměřeně svému věku: 
2.1. Jazyk a řeč 

• pojmenuje většinu toho, čím je obklopeno (2.1.2.2.) 
• porozumí slyšenému (zachytí hlavní myšlenku příběhu, sleduje děj a zopakuje jej ve 

správných větách) (2.1.2.6.) 
• sleduje a vypráví příběh, pohádku (2.1.2.10.) 
• utvoří jednoduchý rým (2.1.2.14.) 
• sleduje očima zleva doprava (2.1.2.17.) 
• rozlišuje některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení 

nebezpečí apod.) a porozumí jejich významu i jejich komunikativní funkci (2.1.2.16.) 
• projevuje zájem o knížky, soustředěně poslouchá četbu, hudbu, sleduje divadlo, film, užívá 

telefon (2.1.2.20.) 
2.2. Poznávací schopnosti a funkce 

• pozná a pojmenuje většinu toho, čím je obklopeno (2.2.2.3.) 
• chápe 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), orientuje se v prostoru i v rovině, částečně se orientuje v čase (2.2.2.9.) 

• nalézá nová řešení nebo alternativní k běžným řešením (2.2.2.12.) 
2.3. Sebepojetí, city, vůle 

• ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládá svoje city a 
přizpůsobuje jim své chování (2.3.2.4.) 

• vyjadřuje souhlas i nesouhlas, řekne „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, 
nebezpečných či neznámých situacích), odmítne se podílet na nedovolených či zakázaných 
činnostech apod. (2.3.2.5.) 

• zorganizuje hru (2.3.2.11.) 
• zachycuje a vyjadřuje své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či 

dramatickou improvizací apod.) (2.3.2.16.) 
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3. DÍTĚ A TEN DRUHÝ 

DÍLČÍ CÍLE NÁVRH ČINNOSTÍ 

(učitelka podporuje) (učitelka může nabízet) 

Osvojení si elementárních 
poznatků, schopností a 
dovedností důležitých pro 
navazování a rozvíjení vztahů 
dítěte k druhým lidem. (3.1.2.) 

- Kooperativní činnosti ve dvojici, skupinách; 
- přípravy a realizace společných zábav a slavností; 
- pohybové hry, hudebně pohybové hry o lidské 

činnosti, sociální a interaktivní hry, výtvarné hry, 
dramatické etudy, aj.; 

- hry podporující sbližování dětí (honičky, tichá pošta, 
doteková pošta... 

Vytváření prosociálních 
postojů (rozvoj sociální 
citlivosti, tolerance, respektu, 
přizpůsobivosti apod.). (3.1.4.) 

- Hry s tématikou přátelství; 
- činnosti, které vedou k ohleduplnosti vůči druhému 

(dohodnout se, podělit se, pomoci, vyřešit vzájemný 
spor) 

- scénky, vysvětlování, dramatizace, učení se v rolích… 
 

 
OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 
Dítě přiměřeně svému věku: 

• si uvědomuje svá práva ve vztahu k druhému, přiznává stejná práva druhým a respektuje je 
(3.2.5.) 

• chápe, 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 (3.2.6.) 

• uplatňuje své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajuje svůj 
postoj nebo názor, respektuje jiný postoj či názor), přijímá a uzavírá kompromisy, řeší 
konflikt dohodou (3.2.7.) 

 

4. DÍTĚ A SPOLEČNOST 

DÍLČÍ CÍLE NÁVRH ČINNOSTÍ 

(učitelka podporuje) (učitelka může nabízet) 

Seznamování se světem lidí, 
kultury a umění, osvojení si 
základních poznatků o 
prostředí, v němž dítě žije. 
(4.1.5.) 

- Využívání přirozených podnětů a praktických ukázek v 
životě a okolí dítěte k seznamování s elementárními, 
dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice, 
kultuře, aj.; 

- práce s mapou, s globusem, s atlasem aj.; 
- výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní 

aktivity a oslavy přibližující dítěti svět kultury a umění; 
- návštěva galerií, muzeí, výstav, kostelů, aj.; 
- praktické hry uvádějící dítě do světa lidí, jejich 

občanského života, zaměstnání, řemesla, pracovní 
činnosti, pracovní nástroje, praktická manipulace s 
některými nástroji, námětové hry „Na povolání“… 
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Vytváření povědomí o 
existenci ostatních kultur a 
národností. (4.1.6.) 

- Poznávání různých lidských ras, národů, jejich jazyk a 
prostředí (dramatizace, výtvarné činnosti, využití ICT, 
obrázky, krátké ukázky různých kultur, námětové hry 
„Na Indiány“, „Eskymáky“… 

Vytvoření základů aktivních 
postojů ke světu, k životu, 
pozitivních vztahů ke kultuře a 
umění, rozvoj dovedností 
umožňujících tyto vztahy a 
postoje vyjadřovat a 
projevovat. (4.1.7.) 

- Přímé pozorování přírodních, kulturních i technických 
objektů, jevů v okolí, aj.; 

- dramatizace; literární, výtvarné a slovesné aktivity 
vedoucí k vyjadřování postojů ke světu a k životu 
v něm… 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 
Dítě přiměřeně svému věku: 

• si utváří 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 
chová (doma, v mateřské škole i na veřejnosti) (4.2.8.) 

• zachází šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s 
penězi apod. (4.2.12.) 

 

5. DÍTĚ A SVĚT 

DÍLČÍ CÍLE NÁVRH ČINNOSTÍ 

(učitelka podporuje) (učitelka může nabízet) 

Vytváření elementárního 
povědomí o širším přírodním, 
kulturním i technickém 
prostředí, o jejich rozmanitosti, 
vývoji a neustálých proměnách. 
(5.1.2.) 

- Sledování rozmanitostí a změn v přírodě;  
- hry a manipulace s přírodním materiálem; 
- hry a aktivity na téma dopravy, bezpečného chování, 

dopravní prostředky; 
- praktické užívání technických přístrojů, hraček a 

dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě 
běžně setkává; 

- literární činnosti, práce s knihou, encyklopedie… 

Poznávání jiných kultur. (5.1.3.) - Rozhovory, kooperativní hry na téma ,,Kamarádi jiné 
barvy pleti“...  

Pochopení, že změny způsobené 
lidskou činností mohou 
prostředí chránit a zlepšovat, 
ale také poškozovat a ničit. 
(5.1.4.) 

- Ochrana životního prostředí (vzduch, voda) , třídění 
odpadu; 

- dopravní prostředky (znečišťování prostředí) 
- výtvarné, literární činnosti na toto téma, 

dramatizace… 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 
Dítě přiměřeně svému věku: 

• si uvědomuje nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a má povědomí o tom, jak 
se prakticky chránit (ví, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc) 
(5.2.3.) 
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• si osvojuje elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou pro něj blízké, smysluplné 
a přínosné, zajímavé a pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi (5.2.4.) 

• má povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomuje 
si, že způsobem, jakým se ono i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňuje vlastní zdraví i životní 
prostředí (5.2.9.) 

 

Směřujeme ke klíčovým kompetencím, kdy dítě v rámci svých možností: 
Kompetence k učení:  

• Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který ho obklopuje, o jeho 
rozmanitostech a proměnách. Aktivně si všímá, co se kolem něho děje. Uplatňuje získanou 
zkušenost v praktických situacích a v dalším učení, při zadané práci dokončí, co započalo. 
Využívá jednoduchých pojmů, znaků a symbolů. Raduje se z toho, co samo dokázalo a 
zvládlo. 
 

Kompetence k řešení problémů:  
• Uvědomuje si, že svou aktivitou může situaci ovlivnit a nebojí se chybovat. Při řešení 

myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických 
postupů. 

 
Kompetence komunikativní:  

• Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává 
(knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.). Ví, že lidé se 
dorozumívají i jinými jazyky a má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu 
jazyku. Hovoří ve vhodně formulovaných větách, domlouvá se slovy i gesty. Samostatně se 
vyjadřuje, pokládá otázky a dává odpovědi. Chápe, že být komunikativní, vstřícné, 
iniciativní a aktivní je výhodou.  

 
Kompetence sociální a personální:  

• Dokáže si vytvořit svůj názor a umí ho vyjádřit, 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 chování. Napodobuje modely 
prosociálního chování, které nachází ve svém okolí. Je ohleduplné k druhý, pomáhá slabším 
a svou citlivost projevuje dětským způsobem. 

 
Kompetence činnostní a občanské:  

• Uvědomuje si, že se svým chováním podílí na tom, v jakém prostředí žije a že ho může 
ovlivňovat. Má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými 
hodnotami a normami a co je s nimi v rozporu. Snaží se podle toho chovat. Dbá na své osobní 
zdraví a bezpečí stejně tak jako na osobní zdraví a bezpečí druhých. Chová se odpovědně s 
ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské). Zajímá se o druhé i 
o to, co se kolem něj děje. Je otevřené aktuálnímu dění. K úkolům a povinnostem přistupuje 
zodpovědně, váží si práce a úsilí druhých.  
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SÍLA, ENERGIE 

Podtéma: Příroda čaruje 

Charakteristika: Pozorujme s dětmi 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 ji můžeme pozitivně, ale i negativně ovlivňovat. Snažíme se vnímat 
přírodu všemi smysly, poznáváme svět zvířat (domácí, volně žijící zvířata, 
zvířata v ZOO, hmyz, ptáky a vodní živočichy), svět rostlin (okrasné i užitkové 
plodiny). Seznamujeme se také s přírodními živly (oheň, voda, vítr, země). 
Nejrůznějšími pokusy prozkoumáváme, co vše se v přírodě děje. Vytváříme u 
dětí základy zdravého životního stylu, nabízíme co nejvíce pohybových aktivit, 
sezónních sportů a užíváme si radosti z pohybu venku. S každým pobytem 
venku se pokoušíme u dětí vzbudit pocit volnosti, svobody, ale také respektu 
ke svému okolí. 

Návrhy dílčích 
témat pro realizaci: 

Na louce; Na poli; U vody; Zahrada; Zelenina, ovoce; Dary podzimu (kaštany, 
žaludy,...); Drak a vítr; Co se děje v lese; Co se děje na dvorečku; Jaro; Co se 
děje v trávě; Jaro otevírá zem; Keře a stromy; Bylinky; Květiny; Příroda se 
probouzí; Léto; Podzim; Houby; Příprava zvířat na zimu; Zimní spánek;  Zima; 
Sněhová vločka; Mráz maluje; ZOO; Neživá příroda (oheň, vzduch, země, 
doma); Den Země; Počasí; Hmyz; Ekologie; Vodní svět; Hurá do přírody; 
Podvodní svět; Vodní živel; S batohem do přírody; Ptáci (vlaštovky na drátě, 
čápy na komíně); Kde má domov zvířátko… 

 

1. DÍTĚ A JEHO TĚLO  

DÍLČÍ CÍLE NÁVRH ČINNOSTÍ 

(učitelka podporuje) (učitelka může nabízet) 

Rozvoj a užívání všech 
smyslů. (1.1.3.) 

 

- Kimovy hry; 
- osvojování si nových poznatků a pocitů na základě svých 

zkušeností (jak chutná, jak voní, co slyším, co vidím, 
poznávám podle hmatu) ... 

Rozvoj fyzické i psychické 
zdatnosti. (1.1.4.) 

 

- Vycházky do přírody, cvičení v hale, na tartanu s různým 
náčiním, využití přírodních nerovností k překonávání 
různých překážek; 

- vytváření pocitu radosti z pohybu… 

Vytváření zdravých životních 
návyků a postojů jako 
základů zdravého životního 
stylu. (1.1.8.) 

- Příprava jednoduchých zdravých pokrmů; 
- pohyb venku, zařazování relaxačních chvilek;  
- vnímání přírody všemi smysly; 
- vytváření pocitu radosti a sounáležitosti při pozorování živé 

i neživé přírody… 
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 
Dítě přiměřeně svému věku: 

• zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v 
různém prostředí (zvládá překážky, hází a chytá míč, užívá různé náčiní, pohybuje se ve 
skupině dětí, pohybuje se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) (1.2.2.) 

• rozlišuje, co prospívá zdraví a co mu škodí; chová se tak, aby v situacích pro dítě běžných a 
jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých (1.2.11.) 

• má povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé 
výživy (1.2.12.) 

 

2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 

DÍLČÍ CÍLE NÁVRH ČINNOSTÍ 

(učitelka podporuje) (učitelka může nabízet) 

Rozvoj řečových schopností a 
jazykových dovedností 
receptivních (vnímání, 
naslouchání, porozumění) i 
produktivních (výslovnosti, 
vytváření pojmů, mluvního 
projevu, vyjadřování). 
(2.1.1.1.) 

- Činnosti v přírodě (popis vnímaných jevů, umění 
naslouchat dospělému a porozumět sdělenému slovu, 
slovní popis krajiny, přírodních jevů, vyjadřování celou 
větou při rozhovorech o ročních obdobích a jiných 
jevech kolem nás, podporování klidné atmosféry a 
dostatku času pro vyjádření dítěte… 

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. 
(2.2.1.1.) 

- Pozorování změn přírody, vnímání různých souvislostí 
(počasí, koloběh vody v přírodě, střídání ročního období 
a jejich pojmenování, aj.); 

- smyslové hry zaměřené na cvičení postřehu, zrakové a 
sluchové paměti, koncentrace pozornosti na delší 
časový úsek; 

- pozorování přírodních, kulturních i technických objektů 
a jevů v okolí dítěte (vedení rozhovorů o výsledku 
pozorování, hry zaměřené na rozvoj záměrné paměti, 
mechanické i logické, obrazné i pojmové) … 

Posilování přirozených 
poznávacích citů (zvídavosti, 
zájmu, radosti z objevování 
apod.). (2.2.1.3.) 

- Pokusy s vodou, směr a síla větru, aj., pouštění draka, 
výroba větrníku, počasí a přírodní jevy; 

- pozorování zvířat (poznávání jejich způsobu života, 
pozorování a pojmenování rostlin) … 

Získání schopnosti záměrně 
řídit svoje chování a 
ovlivňovat vlastní situaci. 
(2.3.1.7.) 

- Spontánní hra, umožnění samostatně vyřídit vzkaz; 
- námětové hry, výlety do okolí; 
- rozhodovat se v cizím prostředí, umožnění v činnostech 

být vedoucí hry…  
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OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 
Dítě přiměřeně svému věku: 
2.1. Jazyk a řeč 

• se domluví slovy i gesty, improvizuje (2.1.2.5.) 
• formuluje otázky, odpovídá, hodnotí slovní výkony, slovně reaguje (2.1.2.7.) 
• se učí nová slova a aktivně je používá (ptá se na slova, kterým nerozumí) (2.1.2.8.) 
• utvoří jednoduchý rým (2.1.2.14.) 

2.2. Poznávací schopnosti a funkce 
• vnímá, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívá zkušenosti k učení (2.2.2.6.) 
• vyjadřuje svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, 

hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim (2.2.2.13.) 
3. Sebepojetí, city, vůle 

• přijímá pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovná se s ním, učí se hodnotit svoje 
osobní pokroky (2.3.2.7.) 

• je citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem (2.3.2.14.) 
• se těší z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním 

(2.3.2.15.) 
 

3. DÍTĚ A TEN DRUHÝ 

DÍLČÍ CÍLE NÁVRH ČINNOSTÍ 

(učitelka podporuje) (učitelka může nabízet) 

Rozvoj kooperativních 
dovedností. (3.1.6.) 

 

- Hry a modelové situace, při nichž se dítě učí 
respektovat druhého; 

- pohybové hry, námětové hry, společenské hry, 
spontánní hra, kooperativní činnosti ve dvojicích i ve 
skupinách… 

Rozvoj interaktivních a 
komunikativních dovedností 
verbálních i neverbálních. 
(3.1.5.) 

- Rozvíjení odvážnější komunikace mezi dětmi, hry 
zaměřené na dialog, překonání ostychu, umět se 
vyjádřit jakkoli před ostatními; 

- činnosti při práci s interaktivní tabulí… 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 
Dítě přiměřeně svému věku: 

• spolupracuje s ostatními (3.2.8.) 
• se chová obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě 

potřeby požádá druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) (3.2.13.) 
• navazuje kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překoná stud, komunikuje 

s ním vhodným způsobem, respektuje ho (3.2.1.) 
• porozumí běžným projevům vyjádření emocí a nálad (3.2.2.) 
• přirozeně a bez zábran komunikuje s druhým dítětem, navazuje a udržuje dětská 

přátelství (3.2.3.) 
• odmítne komunikaci, která je mu nepříjemná (3.2.4.) 
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4. DÍTĚ A SPOLEČNOST 

DÍLČÍ CÍLE NÁVRH ČINNOSTÍ 

(učitelka podporuje) (učitelka může nabízet) 

Seznamování se světem lidí, 
kultury a umění, osvojení si 
základních poznatků o prostředí, v 
němž dítě žije. (4.1.5.) 

 

- Námětové hry podporující zdravý životní styl; 
- aktivity podporující ochranu přírody a základních 

morální hodnoty ve vztahu k přírodě; 
- vztah člověka k přírodě v jednotlivých ročních 

obdobích (péče o přírodu, ale i sporty a sezónní 
činnosti, aj.) … 

Vytvoření základů aktivních postojů 
ke světu, k životu, pozitivních 
vztahů ke kultuře a umění, rozvoj 
dovedností umožňujících tyto 
vztahy a postoje vyjadřovat a 
projevovat. (4.1.7.) 

- Výtvarné činnosti, pracovní a tvořivé činnosti, 
pohybové vyjádření i řečový projev ve vztahu 
k přírodě; 

- rozhovory a dramatické hry rozvíjející u dětí 
pozitivní vztah k dění kolem nás (četba, práce 
s textem, aj.) … 

 
 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 
Dítě přiměřeně svému věku: 

• vyjednává s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluví se na společném řešení (v 
jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí) (4.2.7.) 

• zachycuje skutečnosti ze svého okolí a vyjadřuje své představy pomocí různých výtvarných 
dovedností a technik (kreslí, používá barvy, modeluje, konstruuje, tvoří z papíru, tvoří a 
vyrábí z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) (4.2.14.) 

 

5. DÍTĚ A SVĚT 

DÍLČÍ CÍLE NÁVRH ČINNOSTÍ 

(učitelka podporuje) (učitelka může nabízet) 

Seznamování s místem a 
prostředím, ve kterém dítě žije, a 
vytváření pozitivního vztahu 
k němu. (5.1.1.) 

- Pozorování zahrad chovatelů zvířat v obci a okolí 
(domácích zvířat, volně žijících, zvířat v ZOO, 
vodních zvířat a hmyzu… 

Vytváření elementárního 
povědomí o širším přírodním, 
kulturním i technickém prostředí, o 
jejich rozmanitosti, vývoji a 
neustálých proměnách. (5.1.2.) 

- Roční období, seznamování se všemi formami, se 
změnami v přírodě, rostliny, živočichové, krajina a 
její ráz, podnebí, ovzduší); 

- formou literárních a dramatických činností 
seznámení dětí s jejich životem a chování lidí k 
nim… 

Rozvoj úcty k životu ve všech jeho 
formách. (5.1.6.) 

- Pozorování živé i neživé přírody (lupa); 
- námětové, literární a dramatické činnosti na téma 

ochrany zvířat a rostlin kolem nás… 
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Rozvoj schopnosti přizpůsobovat se 
podmínkám vnějšího prostředí i 
jeho změnám. (5.1.7.) 
 

- Vztah k novému prostředí i k jiným kulturám; 
- oblékání (chráníme se před mrazem, sluncem aj.) 

… 

Tvorbu povědomí o vlastní 
sounáležitosti se světem, se živou a 
neživou přírodou, lidmi, 
společností, planetou Zemí. (5.1.8.) 

- Dramatizace, výtvarná a literární činnost; 
- pobyt venku a výlety do okolí, pozorování činnosti 

lidí; 
- hledání vlastní cesty ve světě lidí a přírody… 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY: 
Dítě přiměřeně svému věku: 

• si osvojuje elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou mu blízké, pro něj 
smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní 
praxi (5.2.4.) 

• má povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí 
i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek ve svém okolí 
(5.2.5.) 

• rozlišuje aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou 
poškozovat, všímá si nepořádků a škod, upozorní na ně (5.2.10.) 

• pomáhá pečovat o okolní životní prostředí (dbá o pořádek a čistotu, nakládá vhodným 
způsobem s odpady, stará se o rostliny, spoluvytváří pohodu prostředí, chrání přírodu v okolí, 
živé tvory apod.) (5.2.11.) 

 

Směřujeme ke klíčovým kompetencím, kdy dítě v rámci svých možností: 
Kompetence k učení:  

• Chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí, všímá si souvislostí a toho, 
co se kolem něho děje. Klade otázky a hledá na ně odpovědi. Dovede postupovat podle 
instrukcí, při zadané práci dokončí, co započalo. Raduje se z toho, co samo zvládlo. Má 
elementární poznatky o světě a orientuje se v prostředí, ve kterém žije.  

 
Kompetence k řešení problémů:  

• Dokáže rozlišit řešení, která jsou funkční a která funkční nejsou. Postupuje cestou pokusu a 
omylu, zkouší a experimentuje. Pozitivní odezva na aktivní zájem je pro něj přirozenou 
motivací k řešení dalších problémů a situací. Situace snaží řešit samostatně na základě 
nápodoby či opakování.  

 
Kompetence komunikativní:  

• Ovládá řeč, samostatně vyjadřuje své myšlenky a rozumí slyšenému. Průběžně rozšiřuje svou 
slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím. Dokáže se vyjadřovat a 
sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, 
dramatickými...). Ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit. 
 

Kompetence sociální a personální:  
• Je schopno chápat, že lidé jsou různí a je tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem. 

Chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí 
a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou. Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá 
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a nese důsledky. Spolupodílí se na společných rozhodnutích, dodržuje dohodnutá a 
pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim. Dokáže respektovat druhé vyjednávat a přijímat 
a uzavírat kompromisy. 

 
Kompetence činnostní a občanské:  

• Chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu. Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení. 
Přistupuje odpovědně k úkolům a povinnostem a váží si práce i úsilí druhých. Dokáže 
rozpoznat a využívat vlastní silné stránky a poznávat svoje slabé stránky. Svoje činnosti a hry 
se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat. 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 své nepříznivé důsledky. Chová se odpovědně s ohledem na 
zdravé a bezpečné okolní prostředí. 

 



 

46 
 

7. Evaluační systém 

Vyhodnocujeme svou práci komplexně, hodnocení je zaměřeno na plnění stanovených cílů, kvalitu a způsob vzdělávání, práci jednotlivých 

pedagogů a na výsledky práce a vzdělávání. Pro přehlednost jsme hodnocení rozdělily na čtyři roviny. 

A. DOKUMENTY ŠKOLY– ŠVPPV– TVP, SOULAD ŠVPPV– RVPPV 
Tato oblast by měla ověřovat stanovené záměry a cíle v dokumentech školy a zároveň soulad školních dokumentů s cíli Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

Prostředky, které jsou uvedeny, jsou rámcové, učitelky mohou využít i dalších prostředků pro splnění daných cílů. 

CO  JAK  KDY  KDO  
(oblast hodnocení) (postupy, prostředky, metody) (termín, časový plán) (odpovědní pracovníci) 

Evaluace integrovaných bloků 
- Zhodnocení naplnění stanovených záměrů 

zrealizované vzdělávací nabídky, 
hodnocení tématu dle zajímavosti, dle 
návaznosti a dle časového rozvržení, 
zhodnocení naplnění cílů jednotlivých 
oblastí z RVP PV 

Evaluace ŠVP/ TVP 

 
Záznamy do třídních 
vzdělávacích plánů – 
evaluační dotazník  
Konzultace, pedagogické 
rady 
 
Evaluační list 

 
Průběžně, na konci každého integrovaného 
bloku 
 
Průběžně 
 
 
1x ročně na konci školního roku 

 
Učitelky 
 
 
Učitelky 
 
 
Ředitelka, učitelky 

Evaluace dílčích projektů 
- Plnění záměrů, začlenění do jednotlivých 

integrovaných bloků 

 
Pedagogické rady, 
konzultace 

 
Evaluace po jednotlivých aktivitách 

 
Ředitelka, učitelky 

Evaluace individuálních plánů 
- Zhodnocení osobních pokroků dětí 

s odkladem školní docházky  
 

- Dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami a dětí nadaných 

 
Záznam 
Konzultace učitelek  
Konzultace s rodiči 
Záznam 
Konzultace učitelek s AP 
Konzultace s rodiči 
Konzultace s odborníkem 

 
2x ročně 
Průběžně ústní formou 
Podle potřeby, nejméně 1x ročně  
2x ročně 
Průběžně, ústní formou 
Podle potřeby, nejméně 1x ročně  
Podle potřeby, alespoň 1x ročně 

 
Ředitelka, učitelky 
 
 
Ředitelka, učitelky 
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Záznamy o rozvoji dítěte 
- Vytvoření přehledů o rozvoji, vývojových 

pokrocích dítěte 

 
Záznamy do 
diagnostického listu 
Konzultace učitelek 
Konzultace s rodiči 
 
Pedagogické rady 

 
2x ročně, nebo dle potřeby a před zápisem 
do ZŠ 
Podle potřeby 
Podle potřeby, alespoň 1x ročně, u dětí 5-6 
let 2x ročně 
Podle plánu, nejméně 4x ročně 

 
Učitelky  
 
 
 
 
Ředitelka, učitelky 

Soulad TVP – ŠVP – RVP PV 
- Ověření souladu, komplexní hodnocení 

záměrů 

 
Přehledy o rozvoji dítěte, 
záznamy, monitoring, 
hospitace, konzultace, 
dotazníky, pedagogické 
rady 
Vnitřní workshop 
třídních dokumentací 

 
Celkové hodnocení 1x za 3 roky 
 
 
 
 
1x ročně 
 

 
Ředitelka, učitelky 
 
 
 
 
Ředitelka, učitelky 
 

 

B. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 
Cílem evaluační činnosti v této oblasti je vyhodnocení podmínek pro průběh vzdělávání ve vztahu k podmínkám RVP PV. 

CO  JAK  KDY  KDO  
(oblast hodnocení) (postupy, prostředky, metody) (termín, časový plán) (odpovědní pracovníci) 

Věcné podmínky 
- Kvalita zařízení a vybavení MŠ, kvantita 

vybavení a spotřebního materiálu, 
využitelnost, dostupnost 

 
Pozorování 
Pedagogické rady 
Závěrečné hodnocení 
školního roku 

 
Průběžně 
Průběžně dle plánu 
1 x ročně 

 
Ředitelka, učitelky, 
provozní 
pracovníci 

Životospráva 
- Kvalita stravy a stolování, denní režim, 

pobyt venku, zajištění pohybu, odpočinku, 
podpora zdravého životního stylu 

 
Pedagogické rady 
Závěrečné hodnocení 
školního roku 

 
Dle plánu 
1x ročně 

 
Ředitelka na 
základě diskuse s 
pracovníky 
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Psychosociální podmínky 
- Kvalita prostředí, adaptace dětí, 

respektování přirozených dětských 
potřeb, rovnost v postavení dětí, 
pravidla soužití, komunikace, 
pedagogický styl, podpora sociálního 
cítění, vytváření vzájemných pozitivních 
vztahů 

 
Hospitace 
 
Sebehodnotící dotazník, 
jako podklad ke 
konzultacím s vedením 
školy 

 
Dle plánu 
 
1x ročně 

 
Ředitelka, 
zástupkyně,  
Učitelky, provozní 
pracovnice 

Organizace 
- Organizace života dětí, organizace 

vzdělávacího procesu 

 
Pedagogické rady 
Hodnocení školního roku 

 
Dle plánu 
1x ročně 

 
Vedení MŠ na 
základě konzultací 
s pracovníky 

Řízení MŠ 
- Styl řídící práce, podpora týmové 

spolupráce, motivace zaměstnanců, 
rozdělení kompetencí a odpovědností 

 
Hodnocení školního roku 

 
1x ročně 
 

 
Vedení MŠ na 
základě konzultací 
s pracovníky 

Personální a pedagogické zajištění 
- Hodnocení zaměstnanců z hlediska 

provozního zabezpečení (počet, úvazky) 
- Hodnocení pedagogů z hlediska 

kvalifikace, pedagogické práce  
 

- Sebehodnocení 
 

 

 
Hodnocení školního roku 
 
Hodnotící dotazník a 
konzultační odpoledne, 
hospitační protokol 
Dotazník (podklad ke 
konzultačnímu odpoledni, 
posouzení své práce) 

 
1x ročně 
 
1x ročně 
 
 
1x ročně 

 
Vedení MŠ 
 
Ředitelka, 
zástupkyně 
 
Všichni 
zaměstnanci 
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C. PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ 
Evaluace průběhu vzdělávání je zaměřena na hodnocení vlastního vzdělávacího procesu, používaných metod a forem práce, uplatnění nových 

poznatků a zkušeností, naplnění cílů a záměrů Školního vzdělávacího programu “Slunce v srdci”. 

CO  JAK  KDY  KDO  
(oblast hodnocení) (postupy, prostředky, metody) (termín, časový plán) (odpovědní pracovníci) 

Evaluace uplatněných metod, 
postupů, forem práce – vzdělávací 
proces 

- Zhodnocení průběhu vzdělávání z hlediska 
používaných metod a forem práce 

 
Pozorování 
 
Vzájemné hospitace 
 
Konzultace pedagogů 
Pedagogické rady – 
písemně do zápisu 
Sebehodnotící dotazník 
 
Hospitace 

 
Průběžně 
 
Průběžně 
 
Průběžně 
Dle plánu 
 
1x ročně 
 
Dle plánu 

 
Vedení MŠ, 
učitelky  
Vedení MŠ, 
učitelky  
Ředitelka, učitelky 
Zástupkyně, 
učitelky 
Vedení MŠ, 
učitelky  
Vedení MŠ  

Osobní rozvoj pedagogů 
- Uplatnění poznatků z dalšího vzdělávání  

 
 
 
 

 
- Autoevaluace vlastního vzdělávacího 

růstu, autoevaluace ve vztahu k dalšímu 
osobnostnímu růstu 

 
Konzultace, metodická 
odpoledne pro ostatní 
učitelky 
Implementace do 
vzdělávacího procesu 
Pedagogické rady 
Hospitace 
Sebehodnotící dotazník 

 
Průběžně 
 
 
Průběžně 
 
Dle plánu 
Dle plánu 
1x ročně 

 
Ředitelka, učitelky 
 
 
Vedení MŠ 
 
Ředitelka, učitelky 
Vedení MŠ  
Všichni 
pedagogičtí 
pracovníci 

 

 



 

50 
 

D. SPOLUPRÁCE 

Cílem této oblasti je vyhodnocení stanovených záměrů ve Školním vzdělávacím programu. 

CO  JAK  KDY  KDO  

(oblast hodnocení) (postupy, prostředky, metody) (termín, časový plán) (odpovědní pracovníci) 

Spolupráce s rodiči 
- Informovanost o činnostech v MŠ 

 
 

- Informovanost o výsledcích vzdělávání 
dětí 

 
 

- Dotazník pro rodiče 
- Úspěšnost zvolených metod a forem 

spolupráce a naplnění stanovených 
záměrů v ŠVP 

 
Třídní schůzky, nástěnky, 
webové stránky, vitrína, 
fotodokumentace… 
Fotodokumentace, 
individuální rozhovory, 
konzultační odpoledne 
Dotazníková anketa 
 
Konzultace, pedagogické 
rady, hodnocení školního 
roku 

 
Průběžně 
 
 
Průběžně dle zájmu rodičů a potřeb 
pedagogů / konzultace alespoň 1x ročně 
 
1x ročně nebo dle potřeby 
Průběžně 
Dle plánu, 1x ročně 

 
Ředitelka, učitelky 
 
 
Ředitelka, učitelky 
 
 
Ředitelka, učitelky 
 
Ředitelka, učitelky 
 

Spolupráce se ZŠ 
- Společné akce a aktivity, předávání 

zkušeností, návštěva dětí v ZŠ, návštěva 
učitelek ze ZŠ v MŠ a naopak 

- Předávání informací před zápisem do ZŠ – 
návrh na odklad školní docházky  

 

  
Zápis z jednotlivých 
aktivit a hodnocení 
školního roku 

 
Dle potřeb, alespoň 1x ročně 
 
 
 

 
Ředitelka, učitelky 
MŠ, ZŠ 
 

Ostatní spolupráce 
- SPC, PPP, raná péče, sociální pedagog… 
- Spolupráce s veřejností  
- Spolupráce se zřizovatelem 

 
Konzultace, zápis z aktivit 
 
Hodnocení školního roku 

 
Dle potřeb 
 
1x ročně 

 
Ředitelka, učitelky 
 
Vedení MŠ 
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