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                                         IDENTIFIKAČNÍ   ÚDAJE  O MŠ

Mateřská škola je součástí právního subjektu:

Základní škola  a Mateřská škola,příspěvková organizace

Oleksovice 70

671 62 Oleksovice

Tel: 515 271 419

Ředitelka:  Mgr.Marie Černá

Zřizovatel:

Městys Oleksovice,671 62 Oleksovice

Tel: 515 271 413

Starosta: Zdeněk Koukal

Adresa mateřské školy:

Mateřská škola 

Oleksovice  72

671 62 Oleksovice

Tel: 515 271 424         E-mail ms.oleksovice@tiscali.cz

Vedoucí učitelka: Ivana Koukalová



Učitelka: Karolína Kremláčková

Provozní zaměstnanec: Leona Štejdýřová

Mateřská škola je součástí právního subjektu  Základní školy v Oleksovicích  jako její 
odloučené pracoviště od 1.1.2003.
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                                    OBECNÁ  CHARAKTERISTIKA                    

                                             MATEŘSKÉ ŠKOLY

V úvodu se podíváme do historie mateřské školy. Mateřská škola Oleksovice byla otevřena 
roku 1945 a byla v budově základní školy. Samostatná budova byla pro mateřskou školu 
předána v roce 1963 a měla jednu třídu. Pobyt dětí byl celodenní, bez stravování. Od roku 
1965 začínají děti docházet na obědy do statku v Oleksovicích a od roku 1978 se děti stravují 
v mateřské škole. V roce 1984, kdy již byla mateřská škola dvojtřídní, byla pro nevyhovující 
prostorové podmínky přeřazena jedna třída do prostor základní školy. V budově mateřské 
školy tak mohla být zřízena jídelna pro děti.                                                                                
V roce 1993 poklesl počet dětí na 23 a tento stav nepostačoval k udržení dvou tříd. Z tohoto 
důvodu se školka stala jednotřídní.                                                                                               
V roce 1997 byla zahájena rekonstrukce mateřské školy. Z části půdního prostoru byla 
vybudována nová třída a děti tak získaly krásné prostory pro hrové a vzdělávací aktivity, dále 
bylo vybudováno nové hygienické zařízení pro děti a dospělé. Také byla vyměněna střecha za
novou a v celé budově bylo nainstalováno nové elektrické topení.                                              
Důležitá událost školy se vztahuje k datu 1. 1. 2003, kdy dochází ke sloučení mateřské školy a
základní školy v jeden právní subjekt. Mateřská škola se stává součástí základní školy. Od 
roku 2005 dochází k postupné modernizaci mateřské školy Koncem tohoto roku se za velké 
podpory rodičů a obecního úřadu podařilo realizovat další rozšíření třídy v 1. patře. Ze 
zbývajících půdních prostor bylo dosaženo rozšíření třídy pro pohybovou aktivitu dětí. 
Zbývající část byla využita pro šatnu zaměstnanců a sklad.                                                         
V roce 2007 byla provedena výměna oken a dveří v přední části mateřské školy. Budova 
dostala novou fasádu a byla vysázena nová předzahrádka. V roce 2009 byla dokončena 
výměna oken a v roce 2011 se dokončila i rekonstrukce fasády v zadní části budovy.            
Třída v 1. patře prošla modernizací v roce 2013, kdy byly zakoupeny nové skříňky.                 
Od jara 2014 se začalo s rekonstrukcí dvorku. V září  2016 byla modernizace ukončena a děti 
dostaly k užívání řadu nových pohybových prvků.



  

Mateřská škola se nachází v klidném prostředí uprostřed vesnice, která je obklopena přírodou.
Zřizovatelem je Městys Oleksovice. V současnosti jsme nadále mateřskou školou jednotřídní 
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s heterogenním uspořádáním a s kapacitou 40 dětí. Provozní doba je od 6,30-15,30 hodin. 
Pracují zde 3 zaměstnanci. Paní učitelky Ivana Koukalová, Karolína Kremláčková a provozní 
pracovnice Leona Štejdýřová.                                                                                                       
V současnosti se tedy nacházejí v budově mateřské školy tyto prostory:                                     
v přízemí je šatna dětí, třída pro odpočinek a odpolední aktivity dětí, jídelna, sociální zařízení 
pro děti a dospělé. Po schodišti vyjdeme do 1. patra, kde se nachází jeden velký členitý 
prostor. Jedna část slouží k hrovým a vzdělávacím aktivitám a druhá část poskytuje prostor 
pro pohybovou aktivitu dětí. Dále je zde sociální zařízení pro děti a dospělé, šatna pro 
zaměstnance a skladové prostory.                                                                                                 
Náš školní vzdělávací program, který máme vypracovaný na základě „Rámcového 
vzdělávacího programu pro předškolní výchovu“, se jmenuje „ s Rákosníčkem za cestou 
poznávání života od jara až do zimy.

Filozofií tohoto programu je to, aby děti hledaly svou cestu k plnohodnotnému životu, a to 
se podaří jen tehdy, budeme-li je vést a rozvíjet v samostatné a zdravě sebevědomé jedince 
cestou přirozené výchovy s vlastním rozhodováním, a s učením překonávat veškeré překážky.

Snažíme se nabízet kvalitní standardní i nadstandardní péči pro děti – sportovní a kulturní 
akce, akce pro rodiče a děti, plavecké kurzy pro předškolní děti, výlety, exkurse či besedy, 
které obohacují poznání dětí umožňující radostný pobyt v kolektivu vrstevníků.                       
Snahou všech zaměstnanců školy je, aby se děti cítily šťastné a spokojené a rodiče věděli, že o
jejich děti je dobře postaráno. Proto se snažíme i o dobrou spolupráci s rodiči. Tuto spolupráci
se snažíme stavět na dobré vzájemné komunikaci mezi rodičem a školou. Ve spolupráci 
s rodiči připravujeme společné tvoření, dětské radovánky – podzimní tvoření, Advent, 
maškarní karneval, velikonoční tvoření, čarodějnické tvoření, posezení ke Dni matek, 
rozloučení s předškoláky a spolupracujeme i při organizování výletů. Tyto akce umožňují 
těsnější sblížení, rychlejší navazování kontaktů, což vede k dobré spolupráci a ochotě 
spolupracovat.                                           

Tradicí je i několikaletá spolupráce s Městysem Oleksovice, Základní školou Oleksovice, 
Mateřskou školou Těšetice, Mateřskou školou Práče a Mateřskou školou Prosiměřice.             
Připravujeme vystoupení dětí k vítání občánků, k rozsvěcování vánočního stromu.                   



S předškolními dětmi navštěvujeme první třídu ZŠ, kdy se děti seznamují s prací školáků, se 
zaměstnanci i s prostory, kde probíhají každodenní činnosti. V průběhu roku organizujeme 
divadelní představení dle nabídky, plavání, besedy k tématům, výlety.     
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 3.  PODMÍNKY  VZDĚLÁVÁNÍ

3.1 VĚCNÉ PODMÍNKY

 Mateřská škola je jednopatrová budova. V přízemí se nachází šatna dětí, jídelna, třída
pro odpočinek dětí, umývárna s WC pro děti a dospělé. V prvním patře je třída 
k hrovým a vzdělávacím aktivitám, umývárna s WC pro děti a dospělé a sklad s šatnou
pro zaměstnance.

 Mateřská škola má dostatečně velké prostory 

 Dětský nábytek v 1.patře je již přizpůsoben výšce dětí. 

V přízemí je zapotřebí zakoupit nový nábytek – skříně, stoly a židle

 Děti mají k dispozici nepřeberné množství hraček, metodických pomůcek, nářadí, 
které jsou neustále doplňovány. Podstatná část je umístěna tak, aby je děti dobře 
viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení.

 Děti se podílí svými výtvory na úpravě a výzdobě interiéru školy, kde je můžou 
shlédnout i rodiče.

 Jídelna je vybavena starším nábytkem. Usilujeme o zakoupení nových stolů a židlí dle 
výšky dětí, nové kuchyňské linky, která slouží na přípravu svačin pro děti.

 Na budovu bezprostředně navazuje dvorek, který je vybaven základními pohybovými 
prvky – pružinová houpadla, věžová soustava pro pohybové dovednosti se skluzavkou
a kreslící tabulí, řetězová lávka, pískoviště s ochranou sítí.

 

Záměr: Podle možností modernizovat prostory v přízemí novým nábytkem a 
rozšiřovat  herní prvky na dvorku dle finančních možností.



3.2 ŽIVOTOSPRÁVA

 Naše MŠ nemá vlastní jídelnu. Svačiny připravuje pracovnice provozu a obědy 
dovážíme ze školní jídelny z Prosiměřic.

 Je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne. Děti mají pití kdykoliv 
k dispozici a mohou se samostatně napít. Menším dětem pomáhají paní učitelky. 
Jsou podávány méně slazené čaje, vitamínové nápoje, neperlivé minerálky, voda.

 Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány vhodné intervaly.

 Děti nenutíme do jídla,ale snažíme se,aby všechno alespoň ochutnaly.  
Zařazujeme hodně syrové zeleniny a ovoce.

 Ve spolupráci s vedoucí stravování vedeme děti ke zdravému stravování 

 Svačina probíhá postupně ve třídě – dítě v určitém rozmezí odchází na svačinu dle
své potřeby a poté pokračuje v započaté činnosti. V podmínkách epidemických 
opatření, se děti stravují výhradně v prostorách jídelny.
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 Obědváme společně v jídelně, kde se děti učí správnému stolování a chování

 Starší děti si nalévají polévku samy, mladším nalévají dospělí, pro druhé jídlo si 
děti chodí samy.

 Rodiče mají možnost seznámit se s jídelníčkem.

 Pravidelný denní rytmus a řád je podle potřeby.

 Pobyt venku je každodenní, jeho náplň i délka je uzpůsobená počasí (mráz, náledí,
vítr, déšť). 

  Umožňujeme dětem dostatek pohybu ve vnitřních i venkovních prostorách MŠ . 

  Odpolední odpočinek je uzpůsobený potřebě spánku dětí nebo jen klidu na 
lehátku. U nejstarších dětí respektujeme nižší potřebu odpočinku a nahrazujeme 
ho klidovými činnostmi. 

Záměr: Vést děti ke zdravému životnímu stylu

3.3 PSYCHOSOCIÁLNÍ  PODMÍNKY



 Všichni zaměstnanci školy se snaží, vytvářet dětem takové prostředí, aby se zde cítily 
spokojeně, jistě a bezpečně.

  Většinou v září a říjnu umožňujeme nově příchozím dětem postupně se adaptovat 
na nové prostředí individuálním přístupem obou učitelek 

  Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. 
Nikdo by neměl být znevýhodňován či zvýhodňován. 

  Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážená mírou omezení, vyplývajících z nutnosti 
dodržovat v MŠ potřebný denní režim. 

  Všichni zaměstnanci školy se snaží respektovat individuální potřeby dětí, reagují na 
ně a napomáhají v jejich uspokojování. 

  Učitelky zatěžují děti přiměřeně, v rámci jejich možností. Děti mají možnost kdykoliv 
relaxovat v klidných koutcích třídy. 

  Počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte při většině činností. Učitelky se snaží o 
nenásilnou komunikaci s dítětem, kterou navozuje vzájemný vztah důvěry a 
spolupráce.

 Měla by převažovat pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, 
pracovat samostatně, důvěřovat si.

  V dětech se snažíme rozvíjet vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, 
vzájemnou pomoc a podporu. 

  Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídě 

vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi. 

 Učitelky sledují vztahy dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňují (prevence šikany).
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Záměr: Pohodový a klidný přechod dítěte z rodiny do MŠ                                                          

              Kladné vztahy mezi dětmi, předcházení negativních projevů

3.4 ORGANIZACE

USPOŘÁDÁNÍ  DNE

6,30  -  9,30  -  zahájení provozu, příchod dětí, spontánní a částečně řízené  činnosti 

                           dle zájmu dětí, individuální práce, pohybové aktivity, řízené činnosti,



                           záměrné i spontánní učení ve skupinách nebo individuálně

  8,15  -    9,00  -  hygienické návyky, postupná svačina                

        9,30  -  11,45  - příprava na pobyt venku                                                                                 

                                          pobyt venku – hry na dvorku, vycházky

            11,30 -  11,45  -  odchod dětí domů před obědem

            11,45  - 12,45  -  příprava na oběd – převlékání dětí, hygienické návyky

   oběd, hygienické návyky  

             12,30 -   12,45 – odchod dětí domů po obědě

12,45  - 14,15  -  příprava na odpočinek, spánek dětí

   Respektování nespavých dětí – postupné vstávání s možností 

                              klidných her a činností, individuální práce s předškoláky 

14,15- 14,30    - vstávání spících dětí, převlékání, hygienické návyky

             14,30  - 15,30  - svačina, odpolední zájmové hry, pohybové aktivity, záměrné i 

                               spontánní činnosti skupinové, individuální

                               rozcházení dětí domů

 15,30  -                ukončení provozu mateřské školy

 

 Denní  řád  je natolik flexibilní, že kdykoliv můžeme reagovat na nenadálé změny.
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 Denní program je základem pro uspokojování potřeb dětí a přispívá výrazně 
k pozitivnímu klímatu mateřské 

 Do denního programu jsou zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové 
aktivity

 Učitelky se plně věnují dětem a jejich vývoji, dle jejich schopností

 Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený

 Učitelky vytváří podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti 



 Děti mají možnost uchýlit se do klidného koutku a nezúčastnit se společných 
aktivit, stejně tak i možnost soukromí v osobní hygieně

 V průběhu celého dne je realizován pitný režim

Záměr: Organizačně zajistit chod MŠ, tak aby byly děti spokojené, nepřetěžované a 

              respektovaly se jejich potřeby
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3.5 ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 



 Stavíme na dobré spolupráci a komunikaci s ředitelkou právního subjektu ZŠ a
MŠ

 Vedoucí učitelka mateřské školy dává velký prostor pro vlastní tvůrčí přístup   
k práci a k dětem

 Povinnosti i pravomoci pracovnic jsou jasně vymezené a respektované.

 Vedoucí učitelka se snaží vytvářet na pracovišti pohodové prostředí, ovzduší 
vzájemné důvěry a tolerance. Dává příležitost vyjádřit se k problémům.

 Zapojuje spolupracovnice do řízení mateřské školy, přenáší na ně pravomoci, 
zajímá ji jejich názor. 

 Vyzývá pedagogické pracovnice ke spoluúčasti na tvorbě školního programu, 
popřípadě řešení některých otázek. 

 Vedoucí učitelka vyhodnocuje práci zaměstnanců, provádí kontroly, 
hospitace, které jsou písemně dokumentovány.

 Spolupracuje se zřizovatelem, základní školou, s organizacemi v místě 
mateřské školy- hasičský sbor, myslivecké sdružení, fotbalový klub TJ Dynamo 
a s odborníky poskytující pomoc zejména při řešení individuálních výchovných 
a vzdělávacích problémů dětí- klinický logoped – Mgr.Hellmanová, 
pedagogicko- psychologická poradna

Záměr:  Vyhodnocovat práci všech zaměstnanců, vytvářet pozitivní prostředí a 

               prostor pro spoluúčast všech zaměstnanců pro úspěšný rozvoj MŠ
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3.6   PERSONÁLNÍ  A  PEDAGOGICKÉ  ZAJIŠTĚNÍ

 Ředitelkou příspěvkové organizace Základní a Mateřské školy je                
Mgr.Marie Černá

 V mateřské škole pracují dvě pedagogické pracovnice a jedna pracovnice 
provozu. 

 Vedoucí učitelkou MŠ je Ivana Koukalová, která má požadovanou odbornou 
kvalifikaci v oboru učitelství pro mateřskou školu.

Druhá paní učitelka Karolína Kremláčková si dodělává vzdělání na Masarykově 
univerzitě v Brně v- oboru učitelství pro MŠ.

 Učitelky se sebevzdělávají na odborných kurzech, seminářích i samostudiem.  
 

 Provozní zaměstnanec:                    Leona Štejdýřová

Záměr: Přijímat kvalifikované učitelky a zaměstnance s kladným a pozitivním   

              přístupem k práci, dětem
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3.7 SPOLUÚČAST  RODIČŮ

 Chceme získávat důvěru rodičů individuálními rozhovory o dětech, osobní 
přítomností při výchovných činnostech, informativními nástěnkami o chodu MŠ.

  Sledujeme konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive rodin, snažit se jim 
porozumět a vyhovět. 

  Informujeme rodiče o prospívání jejich dětí. Domlouváme se společně o postupu při 
jeho výchově a vzdělávání. 

 Nezasahujeme do života a soukromí rodiny, jednáme s nimi ohleduplně, taktně,          
s vědomím, že pracujeme s důvěrnými informacemi. 

  Umožňujeme rodičům podílet se na akcích naší mateřské školy.  Konzultujeme           
s nimi nápady a připomínky. 

 Budeme se snažit vtáhnout více rodiče do života naší MŠ i prostřednictvím                    
www stránek školy. 

  Zorganizujeme několik akcí pro rodiče s dětmi. 

 Podporujeme rodinnou výchovu a pomáháme rodičům v péči o jejich dítě.

  Poskytujeme rodičům odbornou poradenskou činnost, společná setkání.



  Rodiče   mají možnost podílet se na dění v MŠ.

Záměr: Respektovat názory a přání rodičů – hledat společně kompromis 

Snažit se o zapojování rodičů do dění života MŠ4
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3.8  VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI  VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

V naší MŠ se budeme snažíme vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti pro 
všechny děti, tedy i pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Myslíme si, že 
integrace do běžné MŠ přibližuje dítě se SVP normálnímu prostředí a jeho začlenění 
do kolektivu.                                                                                                                                 
Naším cílem bude přivést dítě k co největší samostatnosti a rozvíjet vzájemnou 
komunikaci. Pokud přijmeme takové dítě, přizpůsobíme mu i podmínky v MŠ – 
životospráva, věcné prostředí, organizace vzdělávání, personální zajištění, podle 
zdravotního znevýhodnění nebo zdravotního postižení. Pro výuku dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami budeme vytvářet podnětné a vstřícné prostředí. Učitelky 
budou při své práci využívat vhodné vzdělávací metody a prostředky v souladu se 
stanovenými podpůrnými opatřeními a budou uplatňovat profesionální přístup. Pro 
zajištění bezproblémového vzdělávání všech ostatních dětí budeme spolupracovat 
také s ostatními rodiči zúčastněných dětí, tj. citlivou komunikací 
a poskytnutím potřebných informací. Samozřejmě je spolupráce s odborníky a využití



služeb školských poradenských zařízení.                                                                                 
V případě, že se ve škole bude vzdělávat dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, 
budeme provádět podpůrná opatření ve vzdělávacích strategiích dle platné vyhlášky 
č. 27/2016 Sb.

 1. stupeň  – je bez doporučení školského poradenského zařízení i bez 
informovaného souhlasu zákonného zástupce. Tím není dotčeno právo zákonného 
zástupce na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte (§ 21 školského 
zákona).                                                                                                                                         
Učitelky vypracují plán pedagogické podpory (PLPP), ve kterém bude upravena 
organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce. 
Pokud by nepostačovala podpůrná opatření prvního stupně, doporučí učitelky  
návštěvu školského poradenského zařízení za účelem posouzení speciálního 
vzdělávání dítěte.

  2. až 5. stupeň -  doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným 
souhlasem zákonného zástupce dítěte. K poskytnutí poradenské pomoci školského 
poradenského zařízení dojde na základě vlastního uvážení zákonného zástupce, 
doporučení učitelek mateřské školy nebo OSPOD. Učitelky zahájí poskytování 
podpůrných opatření 2 až 5 stupně bezodkladně po obdržení doporučení školského 
poradenského zařízení a získání informovaného souhlasu zákonného zástupce.

Záměr:  Začlenit dítě do kolektivu 

         Vzdělávací obsah přizpůsobit možnostem a předpokladům dítěte
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3.9  VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 

Pro rozvoj svého nadání potřebují děti vhodné podmínky nejenom v rodině, ale i v mateřské 
škole. Je důležité již v předškolním období dát dětem hodně příležitostí, abychom včas 
objevili, pro co mají předpoklady. V předškolním věku jsou děti velmi zvídavé a činorodé, 
prudce se rozvíjí jejich myšlení, slovní zásoba. Musíme tohoto období co nejlépe využít, 
vytvářet pro ně příjemné a podnětné prostředí, respektovat individualitu dětí, aby mohly 
rozvíjet své schopnosti. V tomto období je důležité rozvíjet myšlenkové dovednosti, 
schopnost záměrného a dlouhodobého soustředění, podporovat tvořivost, volbu činnosti, 
posilovat sebedůvěru dětí a motivovat je k vlastnímu úsilí.

 U dětí mimořádně nadaných vypracujeme IVP, kde budou zahrnuty všechny potřeby 
a možnosti rozvoje dítěte a nabídka dalších aktivit podle zájmů a mimořádných 
schopností talentu či nadání. 



 Budeme tyto děti vzdělávat tak, aby byly všestranné a jeho vývoj odpovídal 
požadavkům RVP PV.                    

 Učitelky zajistí pro tyto děti pestré a podnětné prostředí, které je bude podněcovat    
k hledání a objevování nových informací a souvislostí.

 Učitelky budou dětem poskytovat prostor a materiál pro složitější činnost, 
umožňovat volnost v rozhodování, co budou dál dělat ve volném čase, nechávat

je samostatně číst, počítat, pracovat s počítačem, studovat encyklopedie, respektovat
jejich výběr témat a činností a poskytovat jim velký prostor pro sebehodnocení. 

Záměr: Stimulovat rozvoj potenciálu nadaných dětí 

3.10 VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD DVOU DO TŘÍ LET

 Učitelky plánují a realizují vzdělávací činnosti možnostem i schopnostem dětí a 
podle toho volí metody a formy své práce.

 Pro tyto děti necháváme dostatečný prostor pro adaptaci v souladu s jeho 
individuálními potřebami za pomoci rodičů

 Učitelky se snaží dávat dětem pocit emoční podpory, bezpečí a uplatňovat laskavý
přístup s důsledným dodržováním pravidel

 Děti učíme nejvíce nápodobou, situačním učením, s častým opakováním činností 
a pravidelnými rituály.

 Přizpůsobujeme činnosti tomu, že se dítě nedokáže delší dobu soustředit a udrží 
jen velmi krátkou dobu pozornosti – časté střídání činností

 Největší prostor ponecháváme volné hře a pohybovým aktivitám

 Děti mají prostor pro relaxaci – dětský koutek
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 Jelikož jsme heterogenní třída, snažíme se o to, aby byla zajištěna bezpečnost 
před ohrožujícími předměty a hračkami

 Děti jsou přijímány jen tehdy, pokud není naplněna kapacita třídy a za 
předpokladu, že nepoužívají pleny a umí chodit na dětskou toaletu.



Záměr:  Postupná adaptace za pomoci rodičů

  Doplňování hraček a metodického materiálu pro tuto věkovou skupinu dětí
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4. ORGANIZACE  VZDĚLÁVÁNÍ

Naše mateřská škola má jednu třídu, ve které je zpravidla složení dětí od 3 do 6 let dítěte. Ve 
výjimečných případech i děti 2leté (nástup rodiče do zaměstnání) nebo7 leté (děti 
s odkladem školní docházky). Provoz mateřské školy je od 6,30 – 15,30 hodin.



PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 Děti jsou přijímány ředitelkou příspěvkové organizace

 Místo, termín a dobu přijímacího řízení stanovuje vedoucí učitelka po dohodě 
s ředitelkou

 Zápis provádí vedoucí učitelka mateřské školy, která předává podklady pro přijímací 
řízení ředitelce příspěvkové organizace

 Žádost o přijetí do MŠ podávají pouze zákonní zástupci dětí

 Zápis pro následující školní rok je oznámen veřejnosti prostřednictvím –veřejné 
vývěsky obce, místním rozhlasem a na webových stránkách školy.

 Do mateřské školy mohou přicházet rodiče s dětmi kdykoliv během stanoveného dne

 Kriteria pro přijímání dětí / viz.příloha/  Kriteria pro přijímání dětí do MŠ Oleksovice/

 Ředitelka školy přednostně přijímá děti v posledním roce před zahájením povinné 
školní docházky podle §34 odst.4 školského zákona.

 K předškolnímu vzdělávání bývá přijato dítě, které se podrobilo pravidelnému 
očkování podle §50zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, neplatí pro 
dítě s povinnou školní docházkou
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CHARAKTERISTIKA  VZDĚLÁVACÍHO  PROGRAMU

Hlavním cílem našeho vzdělávacího programu je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé 
jedince cestou přirozené výchovy v prostředí plném tolerance, důvěry, přátelství. Chceme je 
naučit základním schopnostem a dovednostem pro jejich další život – to vše dle 
individuálních schopností a dovedností každého dítěte. Budeme rozvíjet jejich zájmy, záliby, 
tvořivost. Víme, že mateřská škola je prvním důležitým krokem pro celoživotní rozvoj a učení 
dětí. Ve spolupráci s rodiči zajistíme dětem takové prostředí, kde se probouzí aktivita, zájem  
a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat, objevovat,učit se novému. Naší snahou bude 
vychovávat a rozvíjet pozitivně a sebevědomě laděnou osobnost, podporovat v dětech 
duševní pohodu, psychickou i fyzickou zdatnost, rozvíjet intelekt a řeč. Budeme vytvářet 
takové podmínky, aby se děti cítily v mateřské škole spokojeně, bezpečně, kde budou 
naplňovány jejich potřeby a respektována jejich individualita. Ke každému dítěti chceme najít
individuální přistup a vést ho podle jeho dovedností a schopností,aby  mělo úctu k sobě 
samotnému, ke všem dětem i dospělým. Učitelka je dítěti spíše partnerem, pomocníkem a 
průvodcem na jeho cestě k poznávání, respektuje to, že každé dítě má právo být jiné. Naší 
snahou bude, aby se naučilo spolupracovat, komunikovat, tolerovat jeden druhého, 
dodržovalo dohodnutá pravidla a umělo si poradit s úkolem, problémem, který vyplyne 
v kolektivním soužití. Proto chceme usilovat a vést děti k tomu,aby se umělo samostatně 
rozhodovat,jak a co chce dělat,ale aby zároveň umělo za své rozhodnutí nést následky.  
Důraz klademe na prožitkové a integrované učení, na kooperativní činnosti, na učení se ze 
života a pro život. Plánování činností začíná vždy tím, že zjišťujeme, co děti o daném tématu 
vědí z vlastních předešlých zkušeností. Tyto poznatky si děti vzájemně vyměňují a teprve na 
konfrontaci těchto poznatků dále stavějí. Děti se učí sebepoznání a sebehodnocení.                 
Cílem pedagogického procesu je dosáhnout vysokého stupně samostatnosti dětí, 
individuálního získávání kompetencí, které budou děti schopny uplatňovat v dalším životě a 
vzdělávání. K dosažení tohoto cíle využíváme různých forem a metod práce.                               
Neobejdeme se bez dobré spolupráce s rodiči. Proto se budeme snažit o jednotné požadavky
na děti,o zapojování do spolurozhodování a spolupůsobení ve výchově a aktivitách 
v mateřské škole.

Náš program podporuje: 

 Fyzický vývoj- prostřednictvím chůze, běhu, skoků, poskoků, hodů, lezením a 
základními gymnastickými prvky, turistikou, sezonními činnostmi, míčovými hrami, 
zvládáním přirozených terénů v přírodě i na zahradě 
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 Sociálně – emocionální vývoj – prostřednictvím řešení sporů, vyjadřování pocitů,      
kontroly  impulsu, vzájemné úcty a péče mezi dětmi navzájem a ve  vztahu                    
k dospělým, sdílení, spolupráce s vrstevníky 

 Rozvoj inteligence- vede děti k samostatnému myšlení, k tvořivosti, prozkoumávání 
věcí, k chápání dění na základě vlastního experimentování, pozorování, objevování 

 Rozvíjí jazyk i matematicko-logické představy dětí 

 Dostatek času na prozkoumávání 

 Příležitost k učení mnoha způsoby-svým tempem, podíl aktivity a pasivity  při učení, 
učení nápodobou, pozorováním, vlastním pokusem a omylem, v bezpečném 
prostředí zkoumají své pocity, dopouštějí se  chyb a napravují je a řeší konflikt
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  HLAVNÍ CÍLE ŠVP PROGRAMU 

1. Rozvíjet  dítě  a jeho  schopnosti  učení 

 Podporujeme tělesný rozvoj   a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a 
pohodu

 Rozvíjíme řeč dítěte, cvičíme schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují a 
usnadňují cestu dalšího rozvoje a učení

 Podporujeme, aby dítě stále dokonaleji chápalo okolní svět

 Motivujeme dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzujeme chuť k učení, 
podporujeme jeho zájem poznávat nové věci, objevovat neznámé

 Rozvíjíme schopnosti přemýšlet, rozhodovat se, ale zároveň nést za svou 
volbu odpovědnost

 Učíme děti chápání vývoje, pohybu a proměn, vedeme ke schopnostem 
přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnat se s nimi

2. Osvojovat si základy hodnot, na nichž je založena naše společnost

 Vedeme děti k poznávání takových hodnot jako je rovnost všech lidí, soucítění
se slabými  a ohroženými,péče o druhé,vztahy mezi lidmi

 Vedeme děti k hodnotám zdraví, života  

 Rozvíjíme schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na 
činnostech a rozhodnutích

 Vedeme děti k sociální soudržnosti, připravujeme je na život v multikulturní 
společnosti

 Učíme děti zodpovědnosti vůči společenství (obci), zemi a prostředí, ve 
kterém žijeme

3. Dojít k osobní samostatnosti a schopnosti se projevovat jako samostatná osobnost

 Rozvíjíme poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb



 Vytváříme příležitosti k rozvoji sebevědomí a získávání zdravé sebedůvěry

 Vedeme děti k zájmu podílet se na společném životě a činnostech v mateřské  
škole

 Učíme děti samostatnosti – v jednání, chování i v sebeoslužných činnostech

4. Připravit dětem dobré základy pro další vzdělávání 

 Naplnit všechny kompetence předškolního vzdělávání
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Dlouhodobé cíle mateřské školy 

 

 Vést děti ke zdravému životnímu stylu-pokračovat v aktivním pitném režimu, 
odpolední aktivity uzpůsobit věku a individuálním potřebám dětí.  

 Podporovat duševní pohodu dětí i zaměstnanců – respektovat individuální potřeba a 
přání dětí (odpolední odpočinek po přiměřeném čase nahradit zájmovými 
činnostmi), potřeba a zájmy zaměstnanců (umožnit co nejvíce účasti pedagogů na 
akcích dalšího vzdělávání, vždy s ohledem na aktuální organizaci školy).  

 Vzdělávání dětí rozvíjet přirozenou cestou – prostřednictvím prožitků, praktických 
zkušeností, užitím prožitkového učení, a učení řešením problémů, experimentů, 
řízené a spontánní aktivity zařazovat v denním režimu vždy vyváženě. 

  Podporovat rozvoj sociálně kulturních postojů- naučit děti vnímat různost kulturních
komunit jako samozřejmost, vést je k soudržnosti, přátelství a porozumění s dětmi 
jiné národnosti.  

 Pěstovat a prohlubovat vztah dětí k přírodě, věcem kolem nich, chránit a neničit – 
pomocí seznamování, vlastní prací, péčí o školní zahradu jako celku, sběr přírodnin, 
výtvarný projev…  

 Zlepšovat prostředí mateřské školy – formou pracovních aktivit učitelek, formovat 
estetické cítění dětí a obohacovat jej, zajišťovat divadelní představení, výstavky. 

 Spolupracovat s rodiči- prosazovat individuální rozhovory o dětech, organizovat pro 
rodiče informativní schůzky, zapojovat rodiče do dění mateřské školy (společné akce,
informativní nástěnky, schůzky…). 



  Upozorňovat na dění v mateřské škole - výstavkami, vystoupením dětí s programem 
pro veřejnost, sportovní a zájmové činnosti, poskytovat rodičům logopedické 
poradenství (vysvětlit význam včasného vyšetření dítěte s vadou řeči k jeho 
zdárnému vývoji).  

 Umožňovat další vzdělávání v plné šíři zájmů – studium, semináře, literatura (tím 
zvyšovat pedagogickou odbornost učitelek). 

  Ke zlepšení pedagogického řízení – důsledně zabezpečovat práci učitelek 
(samostatné řízení celé třídy, dokumentace, aktivita). 
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Průběžné vzdělávací cíle 

 Rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získávání 
sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti). 

 Rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí.  Rozvoj schopností a 
dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky.  Získávání schopností řídit chování vůlí a
ovlivňovat vlastní situaci.  

 Rozvoj schopností a posilování správného chování ve vztahu k druhému (v rodině, v 
mateřské škole, v dětské herní skupině…).  

 Vytváření kladných postojů k druhému (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, 
přizpůsobivosti).  

  Ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými.  

 Rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, 
vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách. 

  Rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, 
spolupodílet se, náležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem),
vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané.  



 Osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody 
prostředí a vytváření životních návyků a postojů. 

 

   Činnosti a příležitosti vedoucí k průběžným vzdělávacím cílům 

 Sebeobslužné činnosti 

  Situace přispívající k osvojování návyků zdravého životního stylu. 

  Sympatizující a přijímající prostředí, vstřícná a citlivá komunikace, činnosti zajišťující 
spokojenost, radost, veselí a pohodu. 

  Podpora důvěry dítěte ve vlastní síly a schopnosti, dostatečné oceňování jeho snahy 
a úsilí. 

 Přiměřené činnosti a úkoly umožňující dítěti dosáhnout úspěchu. 

  Činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování. 

  Vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení příležitostí a
hry vyžadující vůli, vytrvalost a sebeovládání, cvičení organizačních schopností. 

 Sledování pohádek a příběhů obohacujících emoční a citlivý život dítěte. 

 Hry na téma rodiny, přátelství 

 Dostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování (vstřícná komunikace, 
ohleduplné chování s porozuměním a tolerancí). 

  Sociální a interaktivní hry 

  Společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

  Kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinách
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  Společenská setkání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému 

  Podpora dětských přátelství 

  Hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat 
druhého. 

  Hry a činnosti, které vedou k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se sním, 
půjčit hračku, střídat se, pomoci mu ke schopnosti vyřešit vzájemný spor… 

  Hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých. 



  Četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů na téma vztahů mezi lidmi. 

  Kulturní, kultivované a sociálně pohodové prostředí.

  Každodenní pozitivní vzory chování. 

  Příležitosti poznávat hodnotu věcí i lidské práce. 

  Příležitosti poznávat mravní hodnoty v jednání lidí. 

  Příležitosti uvědomovat si, že ne všichni lidé se chovají „správně“, že se mohou 
chovat neočekávaně, nevkusně i hrubě a ohrožovat pohodu i bezpečí druhých, 
poučení, jak se v takovém případě chovat a jak se chránit. 

  Příležitost podílet se na vymezení společných hodnot, jasných, smysluplných a 
přiměřených pravidel soužití ve třídě. 

  Přípravy společných zábav a slavností (zvyky, tradice, oslavy, sport…) 

Důležité zásady k naplňování průběžných cílů 

 Poskytovat vhodné vzory chování. 

  Dostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí dítěte. 

  Vlídné, vstřícné, laskavé a přátelské prostředí, kde dítě cítí dostatek lásky a 
porozumění. 

  Poskytovat dětem dostatek možností projevovat vlastní city, sledovat citové dojmy a
prožitky a hovořit o nich. 

  Klást přiměřené nároky na dítě, převaha pozitivního hodnocení, pochvala. 

  Dítě nesmí opakovaně prožít pocit selhání. 

  Poskytovat dostatek ochrany a osobního soukromí. 

  Poskytovat dostatek motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění. 

  Všímat si maličkostí v chování dítěte. 

  S dítětem jednat vždy důstojně, nezesměšňovat, neponižovat. 

  Poskytovat dostatek příležitostí ke spolupráci a komunikaci s ostatními. 

  Nezařazovat nezdravé soutěžení dětí. 

  Jednoznačně formulovat pravidla chování ve vztahu k druhým. 



  Věnovat dostatečnou pozornost řešení dětských sporů a konfliktů. 

  Maximálně podporovat dětská přátelství, respektovat vzájemné sympatie. 

  Nechat děti podílet se na vytvoření pravidel ve skupině. 
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  Být spravedlivý, nezvýhodňovat. 

  Nechat děti vyjádřit svůj úsudek o svém chování. 

  Poskytovat dostatek příležitostí k nápravě nesprávného jednání. 

  Nepřehlížet nežádoucí chování. 

  Neřešit konflikty způsobem, který dítě vnímá jako nespravedlivý. 

  Dostatek pozornosti věnovat varování a ochraně před možným nebezpečím hrozícím
od neznámých lidí. 

 Očekávané kompetence v oblasti průběžných vzdělávacích cílů 

 

 Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní 
návyky. 

  Odloučit se na určitou dobu do rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory. 

  Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory, postoje a vyjadřovat je. 

  Rozhodovat o svých činnostech. 

  Odpovídat za sebe a své jednání ve známých a opakujících se situacích. 

 Vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, 
nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či 
zakázaných činnostech… 

 Odhadovat na co stačí a co zvládne, postupně si uvědomovat své nedostatky, 
přiznávat si chybu. 

  Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se sním, učit se 
hodnotit svoje osobní pokroky. 

  Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného. 



  Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a kontrolovat ji, dokončit, co započalo. 

  Poslouchat povinnosti, přistupovat na vysvětlená a pochopená pravidla. 

  Zorganizovat hru. 

 Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, 
spokojenost, strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném a cizím 
prostředí. 

  Prožívat a dětským způsobem projevovat co cítí, snažit se ovládat své afektivní 
chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, 
agresivitu…). 

  Být citlivý k živým bytostem, k přírodě, k věcem… 

 Navazovat kontakty s dospělým, kterému je dítě svěřeno do péče, překonat stud, 
komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho. 

  Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská
přátelství. 
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  Odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná. 

  Uvědomit si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a 
respektovat je. 

  Chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože každý je jiný, že osobní 
odlišnosti jsou přirozené. 

  Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat
svůj názor, přijímat jiný názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt 
dohodou. 

  Oprostit se od nepřiměřených projevů sobectví vůči jinému dítěti, spravedlivě se s 
ním dělit o hračky, pomůcky, rozdělit si úkol s jiným dítětem… 

  Vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a 
ohleduplně k slabším či postiženým dětem, mít ohled na druhého a soucítit s ním, 
nabídnout mu pomoc…)- 

  Bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování… 

  Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v 
případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i jiné dítě)- 



  Uplatňovat základní společenské návyky ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit 
známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, neskákat do řeči, požádat o 
pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn, pozdravit návštěvu při příchodu i 
odchodu…). 

  Pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat.  
Začlenit se do třídy a zařadit mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné 
vlastnosti, schopnosti a dovednosti. 

  Adaptovat se na prostředí školy i jeho běžné proměny (vnímat základní pravidla 
jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se názoru skupiny, 
přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a 
spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody.  

  Vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení. 

  Utvořit si základní dětskou představu o tom, co je dobře a co špatné, co se smí a co 
ne (nelhat, nebrat cizí věci, neničit věci kolem sebe, neubližovat neponižovat, 
neposmívat se druhým) a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této 
představy chovat. 

 Odmítat společensky nežádoucí chování (lež, nespravedlivost, ubližování, 
lhostejnost, agresivitu…), bránit se jeho důsledkům, vyhýbat se komunikaci s lidmi, 
kteří se takto chovají. 

  Chovat se slušně a zdvořile k dospělým, i k dětem, vážit si jejich práce a úsilí. 

  Dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair play. 

 Zacházet šetrně s hračkami, pomůckami. 
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  Správný postoj k udržování pořádku ve věcech, hračkách, pomůckách a materiálu, 
péče o pořádek a péče o svůj zevnějšek.

METODY  A  FORMY  VZDĚLÁVÁNÍ

Volba vhodných metod a forem práce nám usnadní dosažení vytyčených cílů.

METODY: 

1. Metody slovní – monologické /popis, vysvětlení, vyprávění, instruktáž/   

                                  - dialogické /rozhovor, diskuze, dramatizace/  

                                  - práce s knihou



2.    Metody názorně demonstrační - poznávání předmětů a jevů

            -předvádění situací, činností, předmětů

            -demonstrace obrazového materiálu

            - projekce

3.    Metody praktické – nácvik pohybových a praktických dovedností

 - pracovní činnosti

 - pokusy

 - výtvarné činnosti

FORMY:

1. Individuální práce

2. Skupinová činnost  - skupiny dle volby dětí                                                                       

                                    - skupiny dle volby učitelky na základě zájmu a schopností     

                                       dětí

3. Společná činnost – frontální

 Vzdělávání dětí maximálně přizpůsobujeme vývojovým, fyziologickým, sociálním a  
emociálním potřebám dětí

 Respektujeme individualitu každého dítěte

 Každému dítěti poskytneme pomoc a podporu v míře, kterou individuálně potřebuje 
a která mu vyhovuje
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 Vycházíme ze znalosti aktuálního rozvojového stavu dítěte

 Pro realizaci našich cílů využíváme prožitkového a kooperačního učení vše formou hry

 Podporujeme dětskou zvídavost a potřebu objevovat



 Podporujeme radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové

 Snažíme se poskytovat takové vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a 
přejímání vhodné

 Uplatňujeme aktivity spontánní, částečně řízené i řízené a dbáme o jejich vyváženost

 Princip vzdělávací nabídky zakládáme na individuální volbě a aktivní účasti dítěte

 Nabízíme prostředí a příležitosti, kde se děti učí poznávat, přemýšlet, chápat a 
porozumět sobě i všemu kolem sebe.
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                                          VZDĚLÁVACÍ  OBSAH  - TVP

1. INTEGROVANÝ BLOK: „Rákosníčkova podzimní cesta za poznáním“

Záměry: 

- připravujeme nové i stávající děti co nevlídnější formou na nové prostředí

- vedeme děti k základním hygienickým a sebeobslužným návykům, správnému stolování, 
mytí rukou, užívání  wc, samostatnému oblékání, poznávání svých věcí a úklidu vytažených 
hraček a potřeb

- děti se učí slušnému chování k dospělým a k sobě navzájem, seznamují se s pravidly ve 
školce a s jejím řádem

- posilujeme přirozené poznávací city (zvídavost, zájem, radost ze zvládnutého), hlavním 
nástrojem učení je hra

- respektujeme individuální potřeby dětí a jejich odlišnosti



- vytváříme a upevňujeme poznatky o živé a neživé přírodě a o změnách, které se v ní 
odehrávají. Učíme je být citlivé nejen k přírodě, ale i k věcem a živým bytostem

- děti pozorují změny v přírodě, vnímají krásy podzimu, přírodní jevy, počasí, změny barev, 
seznamují se s charakteristickými znaky podzimu

- poznáváme plody podzimu, se kterými se mohou setkat – pole, zahrada, sad

- seznamujeme děti se svátky podzimu, rozlišujeme reálné a vymyšlené

Návrhy tematické části:   „Já a moji kamarádi“

                                „Barvy podzimu“

  „Draci letí“

                               „Plody podzimu“

                               „Strašidel a duchové“

   „ U našeho rybníku“

   „ Počasí „

                          -
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1.1 Dílčí vzdělávací cíle

 BIO

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

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

            pohody prostředí

 rozvoj a užívání všech smyslů

 uvědomění si vlastního těla

Vzdělávací nabídka

 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, 
materiálem

 smyslové a psychomotorické hry

 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

 činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

 lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky, poskoky, lezení), nelokomoční pohybové  

            činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě), a jiné činnosti (základní gymnastika, míčové    

            hry, sezónní činnosti)

 mytí rukou před jídlem, po jídle a po použití toalety

 jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání,    

           úklidu, úpravy prostředí apod.

Očekávané výstupy

 zachovávat správné držení těla

 zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotě

        preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět

        stolovat, postarat se o sebe a o své pracovní věci, oblékat se, svlékat se, obouvat se

        apod.)

 zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji,     



        sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiálem, jednoduchými               

        hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami                                       

 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, uklidit po sobě,  

        udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce

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

 vědomě napodobit pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu        

         v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se   

         ve skupině dětí, pohybovat se v písku, na vodě)

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

         tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.)
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1.2 Dílčí vzdělávací cíle

PSY

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

- společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, 
příběhů)

- Rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného ke 
slovně-logickému, rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí 
k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

- Vytváření přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování)

- Rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet a city plně prožívat

- rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání

Vzdělávací nabídka

- Artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti

- Společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinové konverzace (vyprávění zážitků, 
příběhů, vyprávění podle skutečností i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, 
sdělování slyšeného slova druhým)



- Námětové hry a činnosti

- Smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové
a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.

- Spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty

- Činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu

- Činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, 
vyjadřování, obhajování vlastních názorů a sebehodnocení

- Prohlížení a „čtení“ knížek

Očekávané výstupy

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

- Záměrně se soustředit a udržet pozornost

- Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

- Respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné 
povinnosti                                                

- Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči

- Porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu,s ledovat děj a zopakovat jej ve 
správných větách)

- Učit se nová slova a aktivně se používat

- Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

- Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

- Naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit

- Vyvinout volní úsilí, soustředit na se na činnost a její dokončení

- Zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, dramatickou improvizací)
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1.3 Dílčí vzdělávací cíle

DaTD

 seznamování se s pravidly chování ve vztahu k druhému

 rozvoj kooperativních dovedností



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

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

Vzdělávací nabídka

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

- kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách

- společné hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření

- hry a činnosti, které vedou dítě k ohleduplnosti ke druhému, k ochotě rozdělit se s ním,         

  půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.

- aktivity podporující sbližování dětí

Očekávané výstupy

- spolupracovat s ostatními

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

- uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj 

postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit
konflikt dohodou

- respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si 
úkol s jiným dítětem

- chápat, že všichni lidé (děti) mají svou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak
se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. Osobnostní odlišnosti jsou 
přirozené

- přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem. Navazovat a udržovat dětská 
přátelství

- navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, 
komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho

1.4 Dílčí vzdělávací cíle

DaSP



- poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 
sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace 
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obvyklým v tomto prostředí                                                                                                              
-      seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, 
v němž dítě žije

- vytváření základních aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a 
umění, rozvoj jedností umožňujících tyto vztahy vyjadřovat a projevovat

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

Vzdělávací nabídka

- běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

- spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě

- různorodé společenské hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, 
konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich 
průběhu i výsledcích

- aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, 
spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost 
apod.) v jednání lidí

Očekávané výstupy

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

- začlenit se do třídy mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti 
i dovednosti

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

- vnímat estetické i kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, 
dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co ho 
zaujalo)

- zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami 



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

- adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i 
z jejích běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a
řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, 
spolupracovat, přijímat autoritu), a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohodu.
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1.5 Dílčí vzdělávací díle

DaSV

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

- poznávání jiných kultur

- rozvoj  úcty k životu ve všech jeho formách

- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí, o jeho rozmanitosti, 
vývoji a neustálých proměnách

- rozvoj schopnosti přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám

Vzdělávací nabídka

- přirozené pozorování blízkého okolí a života v něm, okolní přírody, kulturních i 
technických objektů, vycházky do okolí, výlety

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

- pozorování životních podmínek a stavu životního prostřední, poznávání ekosystémů (les, 
louka, rybník apod.)

- přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn 
v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz,
podnebí, počasí, ovzduší, roční období)

- práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií



Očekávané výstupy

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

- zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené a jednoduché praktické situace, které
se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na 
veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)

- osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně 
smysluplné a přínosné, zajímavé a využitelné pro další praxi a učení

- všímat si změn a dění v nejbližším okolí

- rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou 
poškozovat, všímat si nepořádku a škod, upozornit na ně

- vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a 
různorodý – jak svět přírody, tak svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých 
národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)
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2.INTEGROVANÝ BLOK: „Rákosníčkova zimní cesta za poznáním“

           Záměry: 

- seznamujeme děti se změnami v zimní přírodě a navazujeme při tom na pozorování a 
poznatky, které získaly během podzimu, co dokáže mráz a sníh, prožívat radost z toho období

- děti se seznamují se starými zvyky, tradicemi a obyčeji (mikulášská besídka, strojení 
stromečku, pouštění lodiček, pečení cukroví, využití adventního věnce)



- vedeme děti ke kultivovanému projevu (mikulášská besídka) a k vyjadřování svých prožitků 
(slovně, výtvarně, pomocí hudby)

- děti poznávání zimní hry a sporty, snažíme se vytvářet zdravé životní návyky (hygiena, 

  stravování, pohyb) a zdůrazňovat ochranu vlastního zdraví i zdraví ostatních

- těšíme se na svátek masopustu, děti poznávají jeho význam a mohou se těšit  

  z masopustního maškarního odpoledne

- děti se seznamují, co je pro jejich zdraví prospěšné a co mu škodí, aby vědělo o významu 

   péče o čistotu, o aktivním pohybu a zdravé výživě.

                 Návrhy  tematických částí: 

 „Zimní čas“

                              „Sporty v zimě“

  „Zvířata v zimě“

                              „ Mikuláš“

                              „ Adventní čas“

                              „Masopust“

  „Zdraví"
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Dílčí vzdělávací cíle

BIO

- rozvoj a užívání všech smyslů

- rozvoj psychické a fyzické zdatnosti

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

Vzdělávací nabídka

- smyslové a psychomotorické hry

- činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

- zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační 
cvičení)

- jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, 
oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.

Očekávané výstupy

- zachovat správné držení těla

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

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



- ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

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

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

- vědomě napodobit jednoduchý pohyb a přizpůsobit jej podle pokynu

2.2 Dílčí vzdělávací cíle

PSY

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

- rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

- rozvoj tvořivosti

- rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání

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

- získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

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

34

Vzdělávací nabídka

- společné diskuze, rozhovory, individuální i skupinová konverzace (vyprávění zážitků, 
příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní 
fantazie, podle slyšeného druhým apod.)

- přednes, recitace, dramatizace, zpěv

- poslech čtených či vyprávěných příběhů a pohádek, sledování filmových a divadelních 
pohádek a příběhů

- samostatný slovní projev na určité téma



- smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, 
zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.

- činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a
jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství apod.) a 
jejich smysluplné využití v praxi

- činnosti přiměřené silám schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, 
v nichž může být dítě úspěšné

- estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, hudební, pohybové a další)

- činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, 
běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti
dějů, příběhů, událostí apod.

Očekávané výstupy

- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

- porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jen ve 
správných větách)

- naučit se nazpaměť krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 
jednoduchou dramatickou úlohu apod.)

- projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, 
užívat telefon

- přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí, také vyjádřit

- chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, 
mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, 
podzim, zima, rok), orientovat se v prostor, částečně se orientovat v čase

- naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit si

- rozhodovat o svých činnostech

- přijímat pozitivní ocenění i za svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se 
hodnotit svoje osobní pokroky

- ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a 
přizpůsobovat jim své chování
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2.3 Dílčí vzdělávací cíle

 DaTD

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

- rozvoj interaktivních dovedností verbálních a neverbálních

- rozvoj kooperativních dovedností

Vzdělávací nabídka

- sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové 
hry, výtvarné hry a etudy

- hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého

- společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému

Očekávané výstupy

- přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská 
přátelství

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

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

- odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná

- porozumět běžným projevům vyjadřování emocí a nálad

2.4 Dílčí vzdělávací cíle



DaSP

- vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

- vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

- rozvoj společenského i estetického vkusu

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

Vzdělávací nabídka

- aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy

- přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti a rámci zvyků a 
tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)

- aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňujících mu poznat rozmanitost 
kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na 
kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání 
příležitostí seznamujících dítě přirozených způsobem s různými tradicemi a zvyky 
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běžnými v jeho kulturním prostředí apod.)

- tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, 
dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i 
vyjadřování a tříbení vkusu

Očekávané výstupy

- porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých

- vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v 
jednoduchých situacích samostatně, jinak s dopomocí)

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

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



2.5 Dílčí vzdělávací cíle

DaSV

- poznávání jiných kultur

- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, 

o jejich rozmanitosti, vývoji i neustálých proměnách

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

Vzdělávací nabídka

- praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými 
látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich 
vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami)

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

- přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn 
v přírodě (příroda živá a neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina její ráz, 
podnebí, počasí, ovzduší, roční období)
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 3.INTEGROVANÝ BLOK: „Rákosníčkova jarní cesta za poznáním“

Záměry:



- při vycházkách pozorujeme jevy živé a neživé přírody, které jsou na sebe úzce vázány, 
vedeme děti k citovému prožívání bezprostředního vztahu k okolí, provádíme činnosti, které 
dětem přinesou konkrétní zkušenosti a vytvoří základ k reálným představám. 

- seznamujeme děti s vodou (potok, rybník, řeka) a jejími vlastnostmi, s tím, že lidé, zvířata i 
rostliny ke svému životu vodu potřebují. S vodou musíme šetřit a neznečišťujeme ji

 - všímáme si prvních znaků jara (teplý vítr a déšť rozpouští sníh, přilétají ptáci, na stromech 
se objevují pupeny), pozorujeme květiny a seznamujeme se s cyklem růstu květin a rostlin 
(zasazení semínek do půdy, pečování o ně, sledování jejich růstu)

- děti se učí znát, kde zvířata žijí a co k životu potřebují, upozorňujeme děti na nebezpečí, 
které jim hrozí při styku s cizími zvířaty

- seznamujeme děti s rozličnými profesemi, zaměstnáními a řemesly, děti si všímají povolání 
lidí kolem sebe, svých rodičů, rodiny, každé povolání má své místo na světě, praktické 
činnosti uvádějící dítě do světa dospělých

- v době velikonočních svátků seznamujeme děti s tradicemi, zvyky a výrobky umělecké 
tvořivosti (pomlázky, kraslice, zajíčci, přednes a zpěv), chystáme představení pro maminky

- s dětmi slavíme svátek všech čarodějnic, učíme se rozlišovat vymyšlené a reálné postavy, 
chápeme význam svátku, prožíváme radost z poznaného

- před oslavami dne matek hovoříme s dětmi o práci maminek, posilujeme úctu a lásku nejen 
k matce, ale k celé rodině

- děti se seznamují se světem dopravních prostředků, využívání praktických ukázek z okolí 
dítěte

-- děti se seznamují se základními časovými pojmy a údaji, barvami, geometrickými tvary i 
pravolevou orientací, vytváříme základy pro práci s těmito informacemi, které jsou pro děti 
zajímavé, smysluplné a využitelné v praxi

Návrhy tematických částí: „Co dokáže semínko (den vody, co je potřeba k životu)“

                               „Za zvířátky do ohrádky (ZOO, lesní zvířata, domácí zvířata)“

                               „Moje rodina (zaměstnání, řemesla)“

                               „Svátky jara“

                               „Dopravní prostředky“

  „Planeta země“

   „Zápis do školy“
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3.1 Dílčí vzdělávací cíle

BIO

- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

- vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

- uvědomění si vlastního těla

Vzdělávací nabídka

- konstruktivní a grafické činnosti

- hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

- manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, 
materiálem, činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, a s jejich praktickým 
používáním

- lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, poskoky a skoky, lezení), nelokomoční 
pohybové činnosti (změny poloh a pohybl těla na místě) a jiné činnosti (základní 
gymnastika, turistika, sezónní míčové hry apod.)

Očekávané výstupy

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



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

- zacházet s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, 
sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiálem, jednoduchými 
hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami

3.2 Dílčí vzdělávací cíle

PSY

- 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)

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

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

- vytváření základů pro práci s informacemi

- získání relativní citové samostatnosti

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

- získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
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             Vzdělávací nabídka

- řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant

- konkrétní operace s předměty (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání 
apod.)

- činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, 
číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce)

- příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání

- cvičení organizačních dovedností



- sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte

Očekávané výstupy

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

- poznat některá písmena a číslice, popř. slova

- poznat napsané své jméno

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

- rozlišovat některé obrazové symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení
nebezpečí apod.), porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci

- sledovat očima zleva doprava

- vědoma užívat všech smyslů, všímat si nového, změněného, chybějícího)

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

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

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

          3.3 Dílčí vzdělávací cíle

DaTD

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

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

- seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

Vzdělávací nabídka

- společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření

- aktivity podporující uvědomění si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi 
oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)



- činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostřední, v němž dítě žije – rodina (funkce 
rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat) – 
mateřská škola (vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi)                                                         
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- četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením

- aktivity podporující sbližování dětí

- činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení
se na jejich tvorbě

- činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina (funkce 
rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat) – 
mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi)

Očekávané výstupy

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

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

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

- spolupracovat s ostatními

- přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská 
přátelství

3.4. Dílčí vzdělávací cíle

DaSP

- vytvoření povědomí o širších mezilidských hodnotách

- 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

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



Vzdělávací nabídka

- různorodé společenské hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, 
konstruktivní a výtvarné projekty apod.), umožňující dětem se spolupodílet na jejich 
průběhu i výsledcích

- hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce 
(využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými 
druhy zaměstnání, řemesel i povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními 
předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění 
jednoduchých úkonů a činností apod.)

- hry zaměřené k poznávání a odlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, 
učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role), a osvojování si rolí, do nichž 
se dítě přirozeně dostává

- Receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů,

41

veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének)

- setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou
školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě

- hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce 
(využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými 
druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnosti a pracovními 
předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění 
jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.)

Očekávané výstupy

- pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle
které se chová

- chovat se a jednat podle vlastních pohnutek s ohledem na druhé

- chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem bez předsudků, 
s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí

- zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, 
s knížkami, s penězi apod.

- zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 
výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit 
papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů apod.)



- vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, 
dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je 
zaujalo

3.5 Dílčí vzdělávací cíle

DaSV

- rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

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

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

Vzdělávací nabídka

- přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i 
technických objektů, vycházky do okolí, výlety

- práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií

- využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte 
k seznamování dítěte s elementární dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice

- pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, 
louka, rybník apod.)
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              Očekávané výstupy

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

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

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



pohybuje a proměňuje se a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat 
se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole

- všímat si změn a dění v nejbližším okolí

- osvojit si elementární poznatky o okolním prostřední, které jsou dítěti blízké, pro ně 
smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a 
životní praxi
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4.INTEGROVANÝ BLOK: „Rákosníčkova letní cesta za poznáním“

Záměry:

- pobyt venku využíváme ke sportování, hrám a soutěžením, kde se děti učí dodržovat 
pravidla, spolupracovat, pomáhat si navzájem



- v rámci celoročních témat zařazujeme naučné výlety dle momentální nabídky, cestu za 
pokladem (ověřování zdatnosti a vědomostí nabytých během školního roku) aj.

-při vycházkách na louce a v lese poznávají děti různé druhy květin, trav a hmyzu, 
upozorňujeme je na nebezpečí úrazu, štípnutí hmyzem, otravy jedovatými bobulemi

- sdělujeme si navzájem, co nás o prázdninách čeká a kam se chystáme na dovolenou, 
připomínáme bezpečnost chování o prázdninách

- s pohádkami poznáváme svět, rozdělení světadílů, cizí státy, zvyky a tradice jiných zemí

- rozloučení se školním rokem probíhá formou oslavy se soutěžemi a tancem, předškolní děti 
symbolicky vyprovodíme zvoněním - posilování kolektivních vztahů a návyků společenského 
chování 

Navrhované tematické části:

  „Letní sportování“

                              „Kam pojedeme na dovolenou“

                              „Z pohádky do pohádky“

                              „Loučíme se s kamarády“

  „Léto v přírodě“
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4.1. Dílčí vzdělávací cíle

BIO

- Rozvoj a užívání všech smyslů

- Rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

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

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

Vzdělávací nabídka

- Lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční 
pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní 
gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.)

- Hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

- Činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

- Příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových 
činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, 
nezdravých návyků a závislostí



Očekávané výstupy

- Zvládnou t základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby 
pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, 
pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku aj.)

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

- Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé 
výživy

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

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

4.2. Dílčí vzdělávací cíle

PSY

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

- rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

- posilování přirozených poznávacích citů

- vytváření základů pro práci s informacemi

- získávání relativní citové samostatnosti
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- získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

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

Vzdělávací nabídka

- společné diskuze, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, 
příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní 
fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)



- komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv

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

- samostatný slovní projev na určité téma

- motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností

- řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant

- činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem 
v nichž může být dítě úspěšné

- příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání

- výlety do okolí (do přírody, návštěvy kulturních akcí apod.)

- dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých
situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zloba, údiv, vážnost apod.)

-

             Očekávané výstupy

- pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

- vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka 
o obsah, ptát se)

- sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

- poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma

- poznat napsané své jméno

- poznat některá písmena a číslice, popř. slova

- záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost

- nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným

- uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je

- ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a 
přizpůsobovat jim své chování

- vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení

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



- prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se 
ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, ztlumit 
vztek, zlost, agresivitu apod.)
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4.3. Dílčí vzdělávací cíle

Dítě a TD

- seznamování se pravidly chování ve vztahu k druhému

- rozvoj kooperativních dovedností

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

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

Vzdělávací nabídka

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

- společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření

- aktivity podporující uvědomění si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi 
oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.

- hry, přirozené i modelové situace, kde se dítě učí přijímat a respektovat druhého

- hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, 
půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.

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

Očekávané výstupy

- odmítnout komunikaci, která mu je nepříjemná

- porozumět běžným projevům emocí a nálad



- uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj 
postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírá kompromisy, řešit 
konflikt dohodou

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

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

4.4. Dílčí vzdělávací cíle

DaSP

- 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

- vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

- seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o 
prostřední, v němž dítě žije
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- vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

Vzdělávací nabídka

- běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

- různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a 
výtvarné projekty apod.) umožňujících dětem spolupodílet se na jejich průběhu a 
výsledcích

- přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a 
tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)

- aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, 
spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) 
v jednání lidí

- aktivity přibližujíc dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitou kulturu 
(výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na 
kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání 



příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými 
v jeho kulturním prostředí apod.)

Očekávané výstupy

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

- vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v 
jednoduchých situacích samostatně, jinak s dopomocí)

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

- chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i dětem, bez předsudků, 
s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí

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

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

4.5. Dílčí vzdělávací cíle

DaSV

- poznávání jiných kultur

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

- rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
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- rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

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



Vzdělávací nabídka

- ekologicky motivované hry (ekohry)

- smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní 
činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, 
školní zahradu a blízké okolí

- hry a kavity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, 
kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších 
situacích, které mohou nastat

- poučení o možných nebezpečných situacích  dítěti dostupných způsobech, jaks e chránit 
(dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, 
jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a jevy, požár, 
povodeň a jiné nebezpečné situace další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), 
využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím

- práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií

- užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě 
běžně setkává

- přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i 
technických objektů, vycházky do okolí, výlety

Očekávané výstupy

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

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

- porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, 
pohybuje a proměňuje, a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se
běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské školy
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5. INTEGROVANÝ BLOK: „Rákosníčkova  cesta za zdravím“

Záměry:

- seznámení s profesí doktora, proč chodíme na pravidelné prohlídky, co vše se o svém těle a 
zdraví můžeme dozvědět

- vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu, 
vlastního názoru, poznávání základních chutí

- poznáváme části svého těla, orgány, jejich funkci a uložení v těle, fungování těla jako celku 
v závislosti na životním stylu a jídelníčku

- děti se učí rozlišovat, co nám škodí a co nám prospívá, aby v situacích pro dítě běžných a 
jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých  - a to nejen po 
fyzické stránce, ale také po stránce duševní 

- mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde 
v případě potřeby hledat pomoc

- učíme se významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy

- třídíme odpad – uvědomujeme si následky lhostejnosti, všímáme si nepořádku kolem sebe a
chování, které mohou naše prostředí poškozovat

Navrhované tématické části: 

   „ Návštěva u doktora“

                               „Co mám rád a co mi nechutná“



                               „Poznáváme svoje tělo“

                               „Vím, co mi škodí a co prospívá“

                               „Ve zdravém těle zdravý duch“

                               „Třídění odpadů“

   „Vitamíny ty jsou príma“
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5.1 Dílčí vzdělávací cíle

BIO

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

- 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

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

- vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu



Vzdělávací nabídka

- zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová a relaxační 
cvičení)

- lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, poskoky a skoky, lezení), nelokomoční 
pohybové činnosti (změny poloh a pohybl těla na místě) a jiné činnosti (základní 
gymnastika, turistika, sezónní míčové hry apod.)

- příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých 
životních návyků

- činnosti zaměřené k poznávání těla jeho částí

- činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

- příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých 
životních návyků

- příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových 
činnostech a dopravních situacích, při setkání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, 
nezdravých návyků a závislostí

Očekávané výstupy

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

- rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích pro dítě 
běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých

- mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé 
výživy

- mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde 
v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)
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5.2 Dílčí vzdělávací cíle



PSY

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

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

-      Vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora zájmu o 
učení

Vzdělávací nabídka

- činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, 
knihy, audiovizuální technika)

- činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních

- námětové hry a činnosti

Očekávané výstupy

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

- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

- formulovat otázky, odpovídat, hodnotit, slovně reagovat

- domluvit se i gesty, improvizovat

- poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

5.3 Dílčí vzdělávací cíle

DaTD

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

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

Vzdělávací nabídka



- činnosti zaměřené na porozumění pravidlům společného soužití a chování, spolupodílení 
se na jejich tvorbě

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

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

Očekávané výstupy

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

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

- chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, 
v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe nebo jiné dítě)
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5.4 Dílčí vzdělávací cíle

DaSV

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

Vzdělávací nabídka

- poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit
(dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, 
jedovatými rostlinami, běžnými chemickými látkami, technické přístroje, objekty a jevy, 
požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy),
využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím

- hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, 
kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších 
situacích, které mohou nastat

Očekávané výstupy



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

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

- rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou 
poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně

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

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

Hlavním cílem evaluace je zlepšení kvality výchovy a vzdělávání. Poskytuje zpětnou vazbu pro
činnost MŠ a informace o tom, zda jsou naplňovány stanovené cíle a jaká je efektivita  ŠVP.    
Evaluace, je východiskem pro plánování a přijímání opatření, které:  

 vedou k úpravám a inovacím ŠVP, (TVP)

  upozorňují na příležitosti ke změnám

  učí používat nové metody - podporuje práci pedagogů

  podporuje a usnadňuje sdílení dobrých zkušeností a postupů

  posiluje spolupráci školy s rodiči, přispívá k vytváření důvěry 

Evaluace vzdělávacího programu školy 



Soulad TVP – ŠVP – RVP 

Cílem je: ověřit soulad TVP, ŠVP, RVP – hodnocení naplňování záměrů, 

                vzdělávacího obsahu, podmínek, metod a forem práce

 Časový plán – 1x ročně

Nástroje:

 záznamy

  hospitační záznamy

 konzultace na pedagogických poradách 

 zpráva hodnocení školy 

Provede: učitelky  

Evaluace časově neomezených integrovaných bloků a projektů  

Cílem je: zhodnotit naplnění stanovených záměrů v rámci vzdělávací nabídky a projektů          

                daného integrovaného bloku                                                                                                   
Časový plán – vždy po skončení integrovaného bloku a projektu

Nástroje: 

 záznamy do TVP 

 konzultace učitelek

  pedagogické porady 

Provede: učitelky  
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Evaluace podmínek vzdělávání:  

         Evaluace personálních podmínek: 

            Cílem je: zhodnotit kvalifikovanost pedagogických zaměstnanců, zhodnotit personální 

            podmínky ve vztahu k naplnění cílů ŠVP

            Časový plán – 1x ročně 



Nástroje:  

 průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků, kontrolní činnost,                

 pedagogické a provozní porady

             Provede: ředitelka, vedoucí učitelka      

       

    Evaluace materiálních podmínek 

Cílem je: zhodnotit materiální, technické a hygienické podmínky školy ve vztahu          

                 k naplňování záměrů ŠVP:

 vybavení tříd nábytkem, pomůckami a hračkami

 technický stav budov

  pracovní prostředí školy 

  vybavení školního dvorku

            Časový plán – 1x ročně

            Nástroje: 

 záznamy z kontrolních činnost

 pozorování

 rozhovor 

            Provede: vedoucí ředitelka, učitelka, pracovnice provozu  

Evaluace průběhu vzdělávání  

Cílem je: zhodnotit průběh vzdělávání se zřetelem k vytváření cílových kompetencí                 

                plánování a přípravy ve vazbě na TVP                

                efektivita využívání pomůcek a didaktické techniky  
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                realizace řízených činností                 



                motivace a hodnocení                

                klima, vztahy, komunikace               

                řešení konfliktních situací  

Časový plán: průběžně

Nástroje: 

 kontrolní činnost- hospitace, konzultace 

Provede: učitelky

Evaluace výsledků vzdělávání dětí  

Cílem je:  zhodnotit vzdělávání vzhledem ke stanoveným cílům vzdělávání                 

                 záznamy o dětech               

                 záznamy o vývojových pokrocích dětí s OŠD 

Časový plán – 2x ročně a případně dle potřeby

 Nástroje: 

 záznamy

  konzultace učitelek

  pedagogické porady

 konzultace s rodiči 

 Provede: učitelky

Evaluace spolupráce s rodiči a vliv vzájemných vztahů  

Cílem je: zhodnotit vztah mezi školou, rodiči a dalšími osobami

                předcházení konfliktům

                řešení konfliktů

               úroveň spolupráce školy s partnery ( PPP, ZŠ,MO)

               prezentace školy na veřejnosti 

Časový plán – 1x ročně
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Nástroje:

 rozhovory s rodiči 

 pedagogické a provozní porady

 dotazník

 Provede: učitelky

Evaluace řízení školy  

Cílem je: zhodnotit kvalitu systémového řízení a kontrolního systému                

                účelnost režimu dne               

                podpora dalšího sebevzdělávání                 

                otevřené a důvěryhodné vztahy na pracovišti 

Časový plán – průběžně, 1x ročně 

 Nástroje:

 pedagogické a provozní porady 

 rozhovory

 dotazník
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