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Úvod
Úkolem institucionálního předškolního vzdělávání je doplňovat a podporovat rodinnou výchovu
a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených
podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.
Předškolní vzdělávání smysluplně obohacuje denní program dítěte v průběhu jeho předškolních let a
poskytuje dítěti odbornou péči. Usiluje o to, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly stavěny na
promyšleném, odborně podepřeném a lidsky i společensky hodnotném základě, a aby čas prožitý
v mateřské škole byl pro dítě radostí, příjemnou zkušeností a zdrojem dobrých a spolehlivých základů
do života i vzdělávání.
Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Jeho úkolem je proto
rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu,
napomáhat mu v chápání okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak i učit
dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a hodnoty touto společností uznávané.

Důležitým úkolem předškolního vzdělávání je vytvářet dobré předpoklady pro pokračování ve
vzdělávání tím, že za všech okolností budou maximálně podporovány individuální rozvojové
možnosti dětí a bude tak každému dítěti umožňováno dospět v době, kdy opouští mateřskou školu,
k optimální úrovni osobního rozvoje a učení, resp. k takové úrovni, která je pro dítě individuálně
dosažitelná.
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1. Identifikační údaje o mateřské škole
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (dále ŠVP PV) s motivačním názvem „Duhová
škola“.

Název školy, sídlo, kontakt:
Masarykova základní škola a mateřská škola, Čermná nad Orlicí
Malá Čermná 140
517 25 Čermná nad Orlicí

Kancelář ředitelky školy: 494 388 120
Email: zs.cermna@iol.cz
Web: www.zscermna.cz
Datová schránka: 7e2kmtb

Název součástí školy:

Mateřská škola
Školní jídelna-výdejna

Místo poskytovaného vzdělávání:

Malá Čermná 136, Čermná nad Orlicí

Kancelář vedoucí učitelky MŠ: 494 388 116
Email: ms.cermna@seznam.cz
Místo poskytovaných služeb:

Školní jídelna-výdejna Malá Čermná 134

Provozovatel školy:

Masarykova základní škola a mateřská škola, Čermná nad Orlicí

Statutární zástupce školy:

Mgr. Dagmar Sieglová, ředitelka školy
Bc. Jaroslava Sejkorová, vedoucí učitelka MŠ

Zpracovatelé programu:

učitelky MŠ
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2. Obecná charakteristika školy
Mateřská škola Čermná nad Orlicí je součástí zařízení sloučeného z těchto součástí: základní škola,
školní jídelna, školní družina, mateřská škola. Oficiální název: Masarykova základní škola a mateřská
škola, Čermná nad Orlicí. Zapsáno do rejstříku: 1. 1. 2005. Právní forma: Příspěvková organizace.
Mateřská škola má 1 třídu s nejvyšším povoleným počtem 27 dětí.
Mateřská škola
Poskytuje vzdělávání dětem ve věku 2,5 do 7 let v jedné třídě s nejvyšším povoleným počtem 27 dětí.
Budova mateřské školy je situována v bezprostřední blízkosti budovy základní školy (přes místní
komunikaci). Před budovou je méně frekventovaná místní komunikace. Mateřská škola se nachází
v blízkosti smíšeného lesa, nedaleko protéká Tichá Orlice. Mateřská škola je přízemní budova.
Součástí budovy je velká zahrada s krásnými vzrostlými stromy. Zahrada je slunná s udržovaným
rovným travnatým povrchem. V letních měsících je využíván přírodní stín vzrostlých stromů. Zahrada
sousedí po obou stranách s rodinnými domy (velmi klidné prostředí). Na zahradě je umístěn zahradní
domek, průlezky, skluzavky, velké pískoviště. Do úložny hraček na venkovní využití je přímý vstup ze
zahrady. Školní zahrada přírodního typu umožňuje dětem rozmanité pohybové a další aktivity.
Prostory v MŠ jsou využity tak, aby měly děti dostatek prostoru pro hru, relaxaci a ostatní činnosti.
Celodenní stravování je zajištěno ve školní jídelně-výdejně, pitný režim po celý den. Celodenní provoz
je zajištěn od 6:15 do 15:45 hodin.
Ze strany zřizovatele jsou vyvíjeny aktivity k výstavbě nové mateřské školy.

3. Podmínky ke vzdělávání
3.1 Věcné podmínky
Podmínky poskytovaného vzdělávání umožňují naplňovaní stanovených vzdělávacích cílů ŠVP PV.
Prostory heren a zahrada umožňují vytváření herních a pracovních center i míst pro odpočinek nebo
realizaci rušnějších pohybových aktivit. Jejich uspořádání lze přizpůsobit věkovému složení dětí ve
třídě a uspokojení jejich potřeb v herních aktivitách. Vymýšlíme a zvažujeme, jak aktuálně navrhnout
a uzpůsobit prostor, který by umožnil dětem jednak bezpečný pohyb a zároveň podnětné prostředí,
které se tak stává významným faktorem individualizovaného vzdělávání. Připravujeme prostředí,
které dětem umožňuje pracovat samostatně, spolupracovat, objevovat, pracovat svým tempem bez
větších zásahů dospělých.
Dostatečné vybavení hračkami, didaktickými pomůckami, ICT technikou MULITIBOARD, PC,
hudebními nástroji (klavír, elektronické varhany, rytmické pomůcky), tělocvičné nářadí a náčiní
odpovídá věkové skladbě dětí. Je průběžně doplňováno v souladu s koncepčními záměry školy.
Dětský nábytek je výškově diferencovaný. Hračky jsou umístěny v otevřených skříňkách, aby si je děti
mohly samy brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení.
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Herna 1 je vybavena dětskými hracími koutky (kadeřnictví, obchod, domácnost, stavby z lega …,
relaxační koutek, dětská knihovna). Stolečky pro skupinové a individuální činnosti. Je zde umístěn
Multiboard. Herna 2 je vybavena dětskými hracími koutky (dopravní koutek s tematickým kobercem
doprava, koutek pro stavby s dopravními prostředky, relaxační koutek, hudební koutek).
V dopoledních činnostech je využívána pro hry skupinové, individuální. Je zde umístěn klavír, CD,
DVD, TV. Terapeutický bazén s míčky, skluzavka, cvičební pomůcky, magnetická tabule. Následně po
obědě slouží k odpočinku. Lehátka jsou každý den rozkládána, místnost je řádně a pravidelně větrána.
Pro tematické činnosti se prostory variabilně přizpůsobují.
Pomůcky pro učitelky jsou uloženy v hale a v pracovním koutku vedoucí učitelky, školní knihovna
obsahuje množství titulů pedagogické a dětské literatury (pohádkové knihy, klasická literatura, atlasy,
encyklopedie …) a jsou průběžně doplňovány.
Vnější i vnitřní prostředí je neustále udržováno v čistotě, splňuje bezpečností a hygienické normy.
Neobsahuje alergizující ani jedovaté látky. Jsou respektovány a včas odstraňovány případně zjištěné
závady, drobné nedostatky ze stran kontrol (BOZP, PO, Hygiena, jednotlivé revize … ). Učitelky
pravidelně kontrolují stav hraček, pomůcek, didaktických a cvičebních pomůcek, nábytku, dekorací a
lékárničky. Děti se samy svými výrobky podílejí na výzdobě a zpříjemnění prostředí. Práce dětí jsou
přístupné dětem i rodičům.
Pro metodickou práci učitelek a samostudium je k dispozici herna 1, nebo pracovní koutek vedoucí
učitelky. V budově MŠ je zajištěno bezdrátové připojení k internetu.
Dbáme na to, aby prostředí podporovalo aktivitu, iniciativu a samostatnost dětí těmito opatřeními:
 dostupnost a umístění hraček, materiálů a pomůcek - jejich umístění ve výškové úrovni dětí,
dodržování pravidel pro jejich ukládání
 bezpečnost a hygiena prostředí
 variabilnost – možnost obměny prostředí za spolupráce dětí
 podnětnost a estetika prostředí, tak aby prostředí vybízelo k činnostem
 posilování schopnosti samostatné volby
 zapojení dětí do péče o prostředí
Záměry:
 podle potřeby a požadavků učitelek dovybavovat třídu (herny) dětským a úložným nábytkem,
 doplňovat hračky (elektronické stavebnice, merkury atd…), materiál a pomůcky (kladívka,
šroubováky, svěráky, atd…) pro vytváření center aktivit pro rozvoj polytechnického
vzdělávání dětí,
 pro snadný úklid a zvyšování samostatnosti i podporu čtenářské gramotnosti dětí vytvořit
popisky, symboly či jiný znak k pomůckám, hračkám – zlepšit systém ukládání,
 dovybavit třídu hračkami, které jsou vhodné pro děti ve věku od dvou do tří let,
 doplňovat knihovnu dětí o další typy encyklopedií, atlasů pro vyhledávání informací,
 dovybavit a modernizovat vybavení počítačové techniky (tablety, výukové programy pro děti
předškolního věku),
 napomáhat zřizovateli při realizaci výstavby nové budovy MŠ,
 výměna podlahové krytiny v herně 2,
 zrealizovat osázení školní zahrady (květiny, byliny, ovocné keře …), upravit pískoviště.
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3.2 Životospráva
Součástí mateřské školy je školní jídelna-výdejna, které zajišťuje stravovací služby. Strava je dovážena
ze školní jídelny ZŠ. Dětem je připravována a nabízena zdravá výživa, jež ovlivňuje tělesnou a duševní
pohodu dětí a významně se podílí na vytváření kladných stravovacích návyků. Každý den děti
dostávají ovoce nebo zeleninu. Zaměstnanci kuchyně plánují jídelníček v souladu s požadavky
učitelek, tak aby aktuálně doplňoval a navazoval na naplánované aktivity v MŠ (námořnický týden,
masopust, vánoční den, Den mrkve aj.). Je zajišťován a plně umožněn dostatečný individuální pitný
režim v průběhu celého dne v budově i při pobytu na školní zahradě. Stravování probíhá v jídelně.
Děti při stolování používají příbory, samy si prostírají a obsluhují se a uklízejí po sobě. Mohou jíst
podle svých potřeb, v klidu a příjemném prostředí. Mají možnost ovlivnit množství jídla. Nejstarší děti
si zkouší samy připravit svačinu (namazání pečiva, příprava oblohy, výroba salátů …).
Do jídla děti nenutíme, ale vhodnou motivací je vedeme k ochutnávání.
Respektujeme individuální potřebu spánku, přičemž není brán zřetel na věk dítěte. Děti po odpočinku
vstávají postupně a věnují se klidovým činnostem s ohledem na spící kamarády.
Uspořádání dne je organizováno podle potřeb dětí. Zajišťujeme pravidelný denní rytmus a řád, který
je však natolik flexibilní, že umožňuje organizaci dne přizpůsobit potřebám dětí a aktuálním situacím.
Denní pobyt venku je dostatečně dlouhý, činnosti jsou přizpůsobovány momentálnímu počasí a stavu
ovzduší. MŠ může využívat tělocvičnu v ZŠ.
Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru MŠ. Jsou dle možností
a vhodnosti otužovány vodou, vzduchem i v přiměřené míře sluncem.
Velkou péči věnujeme i oblasti zdravotní a hygienické (správné užití kapesníků, hygiena po použití
WC, mytí rukou mýdlem, děti si čistí po obědě zuby …).
Záměry:
 ovlivňovat povědomí rodin dětí v oblasti zdravého stravování formou ochutnávky z jídelníčku
MŠ (např. při odpoledních akcích MŠ)
 vést děti ke spontánnímu využívání pitného režimu
 využívat vypěstované zeleniny, ovoce, bylin pro potřeby školy
 zajistit více podnětů k přirozeným pohybovým aktivitám při přeměně zahrady

3.3 Psychosociální podmínky
V prostředí MŠ vytváříme takové podmínky, aby se děti i dospělí cítili dobře a spokojeně a do
mateřské školy se těšili.
Nově příchozí děti mají možnost postupné adaptace na nové prostředí. Rodiče nově přijatých dětí
vyplňují Adaptační dotazník, který umožní učitelkám před příchodem dítěte do MŠ udělat si
představu o jeho návycích, dovednostech a zájmech, se kterými dítě do MŠ nastupuje. Nabízíme
vstupní rozhovory, v klidu bez přítomnosti dítěte a bez ranního spěchu umožňujeme předávání
informací, které nám pomohou poznat zázemí rodiny, její výchovný styl, dosavadní vývoj dítěte
i očekávání, které má rodina od nás, jejich názory na režim dne, na aktivity a činnosti s cílem
vybudovat vzájemný bezpečný a důvěrný vztah.
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Řídíme se potřebami dětí, aktuálně na ně reagujeme. Nároky na děti rozlišujeme s respektem
k vývojovým, nikoliv k věkovým dovednostem a schopnostem dětí. Pedagogický styl je podporující,
sympatizující, počítáme s aktivní účastí a samostatným rozhodováním dítěte. Usilujeme o přímou,
vstřícnou a naslouchající komunikaci s dětmi. Dáváme jim zpětnou vazbu o jejich chování
a činnostech, která posiluje žádoucí chování, a rozvíjíme jejich silné stránky osobnosti. Podporujeme
děti v samostatných pokusech, umožňujeme jim pouštět se do činností bez obav z chyby, vedeme je
k samostatnému řešení problémů a poskytujeme možnost volby. Mají tak šanci zažít úspěch,
případně pocítit následky svého chování a jednání.
V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc
a podporu během celého dne. Zveme je ke společnému průběžnému vytváření a dodržování pravidel
chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou k sobě
tolerantní, učí se spolupracovat a objevovat řešení konfliktů a problémů, jsou spokojeni a mají pocit
bezpečí a jistoty. Poskytujeme dětem přiměřenou míru podpory, sledujeme a vyhodnocujeme vztahy
ve třídě, nenásilně tyto vztahy ve spolupráci s dětmi ovlivňujeme prosociálním směrem.
Sociální prostředí školy charakterizuje společná a neustálá snaha všech zaměstnanců o vytvoření
funkčního pracovního týmu – snaha o podporu sebedůvěry, vzájemné důvěry, vzájemné
sounáležitosti, komunikace a spolupráce i se zaměstnanci ZŠ, ze strany zřizovatele školy.
Děti vidí vzájemné slušné jednání a pomoc mezi všemi zaměstnanci i rodiči nejen při každodenním
životě, ale i při mimoškolních akcích a společných aktivitách.
Rovný přístup ke vzdělávání:
Informujeme o vzdělávací nabídce, všech aktivitách, podmínkách přijetí způsobem, který je dostupný
pro všechny (nástěnky, webové stránky školy a zřizovatele, přístupné dokumenty ve vstupním
prostoru školy). Zabezpečujeme rovnocenné postavení všech dětí v kolektivu, žádné není
zvýhodňováno, ani znevýhodňováno. Jakékoliv projevy nerovností, podceňování či zesměšňování jsou
nepřípustné. Škola má jako prevenci rizikového chování zpracován Minimální preventivní program.
Záměry:
 při naplňování cílů vzdělávání co nejvíce využívat konstruktivistické přístupy k učení, tzv.
třífázový model:
1.evokace – zamyšlení nad tématem, co už o něm víme, zjišťování názorů….;
2. význam nových informací – nabídka činností, materiálů k tématu – povídání, diskuze,
pokusy, výtvarně pracovní činnosti, pohybové aktivity…..;
3. reflexe – co jsme se dověděli, čemu rozumím – nerozumím, co se dařilo – nedařilo….
 používat v co největší míře prožitkové a kooperativní učení
 stavět na silných stránkách dítěte
 zaměřit se na takové hry a nabídku činností, které rozvíjí prosociální dovednosti (školení,
literatura) a jsou prevencí rizikového chování
 soustředit se na efektivní komunikaci a poskytování zpětné vazby jako alternativu pochval a
trestů (školení, samostudium)
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 volit činnosti, které mohou děti vykonávat co nejvíce samostatně, založené na vzájemné
spolupráci tak, aby samy objevovaly různé postupy a řešení, mohly si připravovat i uklízet
hračky, pomůcky i materiály
 odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči (téma zaměřené na usnadnění
přechodu dítěte do základní školy)
 aktualizací webových stránek ještě více zpřístupnit informace o škole
 pravidelná informovanost ve Zpravodaji obce

3.4. Organizace provozu
Provoz MŠ je od 6:15 – 15:45 hodin.
Rodiče mohou přivádět děti do MŠ dle svých potřeb v průběhu dne, avšak o pozdějších příchodech
předem informují učitelky. Podmínky a opatření k zajištění bezpečnosti jsou předmětem Školního
řádu a Minimálního standardu bezpečnosti školy.
MŠ omezuje provoz v době hlavních prázdnin. K adaptaci dětí mohou rodiče využívat poslední týden
v srpnu, popřípadě i jiné dny. Od září nebo v průběhu školního roku se mohou děti adaptovat za
přítomnosti rodiče podle potřeby a po dohodě si zvolit délku pobytu v prvních dnech v MŠ.
Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální
potřeby. Vhodnou organizací na určité činnosti, možnost nespavého programu, účast na kroužcích a
aktivitách umožňujeme starším dětem dostatečný rozvoj jejich osobnosti vzhledem k nástupu do ZŠ.
Děti si mohou nechat hry rozehrané, dáváme jim možnost činnosti a hry dokončit nebo včas
upozorňujeme na potřebu jejich ukončení. Činnosti organizujeme tak, aby děti měly možnost volby,
podněcujeme je k vlastní aktivitě a experimentování. Dbáme na dostatečné osobní soukromí dětí. Při
plánování nabídky vzdělávacích činností vycházíme z individuálních potřeb a zájmů dětí, z aktuálních
možností a příležitostí, z pozorování a hodnocení.
Vytváříme pocit sounáležitosti se všemi dětmi, učitelkami i ostatními zaměstnanci. Učíme děti
samostatnému vystupování a prezentaci, což napomáhá prevenci rizikového chování (podpora
sebedůvěry, sebevědomí, vztah k mladším kamarádům).
Časový harmonogram režimu dne ve třídě MŠ
6:15 – 8:15
8:15 – 8:30
8:30 – 9:15
9:15 – 9:30
9:30 – 11:15
11:15 – 11:45
11:45 – 13:40
13:40 – 14:15
14:15 – 15:45

scházení dětí, ranní hry, pohybové aktivity, didakticky zacílené činnosti (záměrné i
spontánní učení) ve skupinách a individuálně
hygiena, svačina
rozhovory v kruhu přátelství, didakticky zacílené činnosti (frontální, skupinové,
individuální)
příprava na pobyt venku, pobyt venku
pobyt venku
hygiena, oběd
hygiena, četba, odpočinek, spánek, klidové činnosti,
hygiena, svačina
hry dle zájmu a přání dětí, pokračování didakticky cílených činností, pobyt venku,
odcházení dětí
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Zájmové činnosti
Děti si mohou vybrat z aktuální nabídky zájmové činnosti a doplňujících programů, které probíhají při
odpoledních činnostech. S konkrétní nabídkou jsou rodiče seznámeni na začátku školního roku.

3.5 Řízení mateřské školy, vnitřní a vnější informační systém
Povinnosti a pravomoci zaměstnanců mateřské školy jsou stanoveny:
 Organizačním řádem školy.
 Pracovními náplněmi, které vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy.
Velký důraz klademe na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti
a vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství. Ředitelka školy vytváří prostor pro spoluúčast
při řízení pro všechny zaměstnance. Názor a myšlenka každého je přijímána, všichni mají
spolurozhodující hlas a podílí se na dění v mateřské škole. Tvorba a naplňování ŠVP je výsledkem
celého týmu školy.
Při vzájemných diskusích a konzultacích je podporováno otevřené vyjadřování názorů a jejich
respektování. Řešení problémů a konfliktů (zájmů, představ, názorů, postojů) v pracovním kolektivu
se děje s ohledem na jejich důležitost a přínos pro fungování MŠ. Jsou řešeny věcně, společně či
individuálně, konstruktivně a způsobem, který může tým obohatit a posunout dál. Vnímáme je jako
hybnou sílu. Na spolupráci s rodiči se podílí všichni zaměstnanci, dle záměru plánovaných akcí.
Ve škole je zaveden funkční vnitřní informační systém. Ředitelka školy zpracovává na každý školní rok
roční plán činnosti, který zahrnuje plány ze všech oblastí vztahujících se k řízení školy (pedagogických
rad a provozních porad, kontrolní a řídící činnosti, další vzdělávání pedagogických pracovníků,
spolupráce se zřizovatelem, rodiči, veřejností a dalšími partnery). Na pravidelných poradách
s vedoucí pracovnicí MŠ si předávají veškeré informace vztahující se k řízení provozu a edukačním
procesům.
Vnější informační systém je prioritně zaměřen směrem k rodičům dětí. Ti jsou o veškerém dění
informováni na nástěnkách v šatně a vývěskách, na kterých mají k dispozici povinně zveřejňované
dokumenty (školní řád, školní vzdělávací program, vnitřní řád školní jídelny a školní jídelny výdejny)
a dalšími vnitřními předpisy školy. Veškeré aktuální informace o MŠ také rodiče naleznou na
webových stránkách školy. Prezentace školy probíhá formou webových stránek, v místním tisku.
Spolupráci se zřizovatelem zajišťuje vedoucí učitelka školy a ředitelka školy.
Záměry:
 pravidelná aktualizace webových stránek – zajišťuje ředitelka školy
 aktualizovat a doplňovat všechny potřebné informace k problematice předškolního
vzdělávání včetně vzorových formulářů,
 učitelky si založí profesní portfolio
 vést učitelky k sebereflexi, zavést hodnotící rozhovory se všemi zaměstnanci
 podporovat profesní růst učitelek
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3.6 Personální zajištění
Výchovně vzdělávací proces zajišťují 2 kvalifikované učitelky. Jedna učitelka má vysokoškolské
vzdělání v oboru speciální pedagogiky. Obě učitelky jsou plně kvalifikované pro zajištění předškolního
vzdělávání.
O čistotu a pořádek se stará v budově MŠ školnice, která je zároveň kuchařkou a vydává v MŠ stravu.
Specializované služby jsou ve škole zajištěny převážně svými personálními zdroji, ve specifických
případech je zajištěna spolupráce s příslušnými odborníky (ze školských poradenských zařízení, z rané
péče atd…).
Další vzdělávání učitelek a provozních zaměstnanců školy je stanoveno v plánu personálního rozvoje
zaměstnanců školy. Zaměřuje se na priority školy a potřeby jednotlivých zaměstnanců. Všichni
pedagogové se sebevzdělávají. Využíváme přitom nabídek různých vzdělávacích institucí. Ředitelka
maximálně podporuje profesionalizaci celého týmu včetně sebe, reaguje na požadavky a vývoj
současné společnosti. Každá iniciativa pedagogů, která souvisí se zkvalitněním vzdělávacího procesu,
je vítána a podpořena.
Rozvrh přímé pedagogické práce učitelek je stanoven tak, aby bylo ve třídě zajištěno překrývání
přímé pedagogické činnosti učitelek. Několikrát v týdnu po svačině pracují ve třídě obě učitelky, což
umožňuje pracovat s dětmi skupinově a organizovat individuální péči o děti nadané či vyžadující
speciální péči. Vytváříme takové prostředí, aby se u nás každý cítil spokojeně, jistě a bezpečně.
Záměry:





rozvoj profesních dovedností učitelek formou supervize
zavést profesní portfolia
zajistit služby z vlastních personálních zdrojů – speciálními pedagogy
maximální využití týmové spolupráce v rámci celého právního subjektu

3.7 Spolupráce s rodiči, veřejností a dalšími partnery
Důležitá v našem programu je spolupráce s rodinou, která funguje na základě partnerství. Zákonní
zástupci mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů.
Individualizovaný přístup uplatňujeme nejen ve vztahu k dětem, ale také k jejich rodinám nabízíme
prostor pro výběr takového typu spolupráce, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám, možnostem,
životnímu stylu a zázemí. Kvalitu poskytovaných služeb pro rodiče a jejich děti si také ověřujeme
prostřednictvím evaluačních dotazníků.
Život naší mateřské školy je součástí života obce, ve které škola sídlí. Využíváme veškerou nabídku
v oblasti poznávání, kultury a sportu, která je vhodná pro děti předškolního věku. Uvádíme tak děti
praktickými činnostmi do aktivního života naší obce, seznamuje je s fungováním jejich bydliště jako
samostatného organismu, a snažíme se jim ukazovat cesty jak být aktivní a tvořivě svůj vlastní život
ovlivňovat a zkvalitňovat.

12

Hledáme také nedostatky v soužití člověka s ostatními a snažíme se vést děti k praktickému hledání
nápravy. Děti jsou tak preventivními programy různých institucí vtahovány do aktivního života
občana naší země – ale také obyvatele planety Země.
Spolupráce s místními organizacemi je specifikována v Ročním plánu akcí MŠ.
Tradiční spolupráce:
 S Obecní knihovnou: návštěvami budoucích školáků, využíváním služeb knihovny –
zapůjčením knih a materiálů
 S Městskou policií a Policií ČR: účast na výukových programech
 S Hasičským záchranným sborem: účast na výukových programech
 Se základní školou: formou návštěvy tělocvičeny ZŠ, účastí na výukových programech
a dalších společných akcí
 S Pedagogicko-psychologickou poradnou a Speciálně pedagogickým centrem v Rychnově
nad Kněžnou: odbornými konzultacemi pro pedagogy nebo rodiče, zprostředkováním
poradenské činnosti pro rodiče, odbornými přednáškami pro rodiče
 Se zřizovatelem: spolupráce při tvorbě koncepce rozvoje školy, při rozpisu rozpočtu na daný
kalendářní rok, při projednávání základních kurikulárních dokumentů, spolupráce v oblasti
technického vybavení, materiálního zabezpečení budov včetně zajištění provozu MŠ
Formy a možnosti spolupráce:

















denní krátké informační pohovory s rodiči při předávání dětí nebo při sjednané konzultaci
konzultační hodiny ředitelky školy
plánované konzultační dny v průběhu školního roku
informace na webových stránkách MŠ, nástěnkách, elektronická pošta
seznámení rodičů s koncepčními záměry školy, vzdělávacím programem, možnost rodičů
vyjádřit se, nabídnout prostor pro připomínkování
schůzky s rodiči
pobyt rodičů s dětmi v MŠ v době adaptace a kdykoli po dohodě s učitelkami
začleňování takových témat do vzdělávání, která umožňují získávat od rodin materiální i
odbornou podporu – exkurze, návštěvy ve třídách
kulturní vystoupení, slavnostní rozloučení s předškoláky
tvořivé dílny, den otevřených dveří
dotazníky, ankety
společná setkávání, společná odpoledne, neformální akce (činnosti, soutěže dle náplně TVP,
vánoční den, rozlučka pro předškoláky apod.)
nabídka přednášek, besed, seminářů odborníků (odborní lékaři, pracovníci PPP, aj.)
možnost vypůjčení literatury - dětské i odborné
poskytování fotodokumentace z akcí
pomoc rodičů škole (dary, sponzoring, opravy, úklid školní zahrady)

Zásady pro spolupráci:
 respektujeme úlohu rodičů
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zachováváme důvěrnost
mluvíme s rodiči o očekáváních, která vůči sobě máme
respektujeme, že konkrétní způsob spolupráce si volí rodina sama
nabízíme zapojení celé rodiny
poskytujeme rodinám zpětnou vazbu
spolupracujeme s dalšími partnery školy

3.8. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami jsou v MŠ vytvořeny optimální personální
podmínky, které odpovídají individuálním potřebám dětí, u kterých je potřeba zajistit speciální
pedagogickou péči s využitím podpůrných opatření.
Podpůrná opatření prvního stupně si MŠ stanovuje sama na základě systematického hodnocení
vzdělávacích výsledků dítěte s využitím metod a nástrojů pedagogické diagnostiky. Pokud učitelka na
základě každodenního, dlouhodobého pozorování zjistí u dítěte nějaké problémy a vyvodí odborně
podložené závěry, vypracuje pro jejich eliminaci a další rozvoj dítěte plán pedagogické podpory (dále
je PLPP), podle kterého se bude dítě vzdělávat. Zákonný zástupce dítěte bude o tomto postupu
informován a s obsahem PLPP seznámen. Tento způsob vzdělávání dítěte bude po třech měsících
vyhodnocen, pokud bude zjištěno, že vzdělávání dítěte podle plánu PLPP s přiznaným prvním
stupněm podpůrného opatření není úspěšné, bude zákonnému zástupci doporučeno vyšetření dítěte
ve školském poradenském zařízení.
Vzdělávání dítěte s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně v MŠ uplatňujeme
a realizujeme pouze na základě doporučení a projednání školského poradenského zařízení se školou
a zákonným zástupcem dítěte. Pokud bude doporučeno vzdělávání dítěte podle individuálního
vzdělávacího plánu, bude vypracován ve spolupráci a na základě doporučení školského poradenského
zařízení.
Ředitelka školy je pověřenou zodpovědnou osobou pro zajištění komunikace se zákonnými zástupci
dětí, školským poradenským zařízením a učitelkami.
MŠ spolupracuje s těmito školskými poradenskými pracovišti:
Pedagogicko-psychologická poradna Rychnov nad Kněžnou
Speciální pedagogické centrum Hradec Králové
Péče o děti s narušenou komunikační schopností – logopedická péče
V této oblasti máme navázanou spolupráci s klinickou logopedkou z Rychnova nad Kněžnou – PPP.
Která se souhlasem zákonných zástupců provede depistáž a zastřešuje péči učitelek.
Logopedickou péči provádíme komplexně, individuálně v rámci „Logopedických hrátek“. S dětmi
provádíme hravou, zábavnou a hlavně nenásilnou formou dechová, artikulační, sluchová cvičení.
Procvičujeme motoriku mluvidel, souvislý řečový projev. Dětem s narušenou komunikační schopností
se snažíme věnovat individuální péči.
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Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při plánování
a realizaci vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními jsou zohledňovány individuální
vzdělávací potřeby a možnosti dětí.
Učitelky ve vzdělávacím procesu:
 uplatňují princip diferenciace, individualizace vzdělávacího procesu při plánování a organizaci
činností, včetně určování obsahu, forem a metod vzdělávání,
 realizují všechna stanovená podpůrná opatření při vzdělávání dětí,
 dbají na osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídajících individuálním potřebám
a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky
v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení,
 spolupracují se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v případě
potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství,
 iniciují snížení počtu dětí ve třídě.
Náplň předmětů speciálně pedagogické péče je realizována na základě doporučení školského
poradenského zařízení a přiznaného stupně podpory. Učitelky zajišťují podmínky s ohledem na
vývojová a osobnostní specifika dětí se SVP a průběžně si v této oblasti doplňují a rozšiřují odborné
znalosti.

3.9 Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných
MŠ vytváří podmínky pro vzdělávání dětí nadaných obdobným způsobem jako u dětí se speciálními
potřebami. U dítěte vykazujícího známky nadání bude rozvíjen jeho potenciál. Při vzdělávání dětí
vytváříme v rámci integrovaných bloků podmínky, které stimulují vzdělávací potenciál všech dětí v
různých oblastech. S ohledem na individuální možnosti dětí jsou jim v rámci pestré nabídky aktivit
předkládány činnosti, které umožňují tento potenciál projevit a v co největší míře využít. Nečekáme
na potvrzení a identifikaci nadání, či mimořádného nadání, podporujeme všechny projevy a známky
nadání. Dětem, které projevují známky nadání, věnujeme zvýšenou pozornost zaměřenou na to, aby
se projevy nadání dětí v rozmanitých oblastech činnosti smysluplně uplatnily a s ohledem na
individuální možnosti dětí dále rozvíjely. V případě, že se jedná o velmi výrazné projevy nadání,
zejména v situacích vyžadujících značnou spolupráci a koordinaci s rodiči dětí, zpracováváme PLPP.
Pokud se u dítěte projeví mimořádné nadání v jedné nebo více oblastech, doporučíme rodičům dítěte
vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Do doby než vyšetření proběhne a škole je školským
poradenským zařízením doručeno doporučení ke vzdělávání dítěte, postupujeme při vzdělávání
takového dítěte zpravidla podle PLPP. Pokud pedagogicko-psychologická poradna identifikuje
mimořádné nadání dítěte a doporučí vypracování individuálního vzdělávacího plánu, postupujeme při
jeho zpracování, realizaci a vyhodnocování v úzké spolupráci s rodiči dítěte a školským poradenským
zařízením.
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3.10 Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let
Při vzdělávání dětí je zohledňován jejich psychomotorický vývoj, učitelky respektují vývojová specifika
věkové skupiny dětí od dvou do tří let. Ve spolupráci se zákonnými zástupci probíhá jejich postupná
adaptace. Třída je vybavena vhodným nábytkem, hračkami a didaktickými pomůckami tak, aby bylo
zajištěno bezpečné prostředí. Uspořádáním třídy je vytvořeno zázemí pro individuální odpočinek dětí.
V šatně dětí je vytvořen prostor pro ukládání hygienických potřeb a náhradního oblečení. Dětem je
dle jejich potřeb zajišťován individuální přístup v oblasti stravování, osobní hygieny i při vzdělávacích
činnostech. S rodiči dětí probíhá úzká spolupráce.
V třídních vzdělávacích programech je připravován vzdělávací záměr včetně vzdělávací nabídky pro
věkovou skupinu dětí od dvou do tří let. Dětem je vytvořen dostatečný prostor pro volnou hru
a pohybové aktivity. V sociální oblasti navazují a budují si nové vztahy s vrstevníky, vymezují si svůj
vlastní prostor a postupně přijímají určené hranice a nové role.
Vzdělávání dětí probíhá v těchto pěti oblastech:
1. Dítě a jeho tělo:
Podpora přirozené snahy k pohybu, postupný rozvoj samostatnosti při manipulaci a experimentování
s hračkami a předměty, se kterými přichází dítě do styku, samostatnost u jídla, při osobní hygieně,
oblékání.
2. Dítě a jeho psychika:
Jazyk a řeč -rozvoj řečových schopností a jazykových receptivních, produktivních a komunikativních
dovedností. Rozšiřování slovní zásoby, rozvoj srozumitelného projevu i ve víceslovných větách.
Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace – slovní označení
toho, co dítě vidí, rozvoj paměti, představivosti, myšlení, třídění, srovnávání, stavění, udržování
potřebného sledu činností a chápání jejich souvislostí v napodobivé hře. Posilování přirozených
poznávacích citů (zvídavost, zájem, radost z objevování). Vytváření pozitivního vztahu
k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení.
Sebepojetí, city a vůle – rozvíjet u dětí pocit jistoty, sebevědomí, vytvářet podmínky pro rozvoj
aktivity a samostatnosti, při každé příležitosti poskytovat nápadné a citově přitažlivé poučení, utvářet
počátky mravního vědomí. Rozvíjet pocit samostatnosti a snahu dosáhnou určitého cíle, vést děti
k dokončení hry, rozvíjet vytrvalost, snahu napodobit a dokončit jednoduchou činnost, rozvíjet prvky
cílevědomosti při hře. Předcházet pocitu strachu a vést děti k jeho překonávání, vytvářet předpoklady
pro posilování soustředěnosti dítěte na určitou činnost, rozvíjet pocit uspokojení z výsledků vlastní
činnosti.
3. Dítě a ten druhý:
Prohlubovat osvojení jednoduchých pravidel chování v kolektivu, podporovat kamarádské vztahy,
učit děti udělat radost druhým, dávat dětem najevo svůj zájem, náklonnost, zúčastněnost, posilovat
pocit bezpečí dítěte v kontaktu s učitelkou, popř. chůvou a ostatními dětmi. Rozvíjet u dětí pocit
zodpovědnosti za druhé, ochotu pomoci, rozšiřovat a upevňovat citové vztahy dětí k členům rodiny,
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podněcovat radost z opětovného setkání. Podporovat rozvoj vyšších citů (soucit, snaha pomáhat
druhým). Rozvíjet slovní komunikaci a domlouvání se s dětmi při hře i s dospělými.
4. Dítě a společnost:
Zaměřovat pozornost dětí na vše zajímavé, co se kolem děje, povzbuzovat aktivu dětí ve vyhledávání
zajímavých objektů pro pozorování, umožňování kontaktu s přírodou spojený s aktivním pohybem
a hrami, vést děti ke sledování změn v přírodě, podněcovat používání přírodních materiálů při hře,
učit děti šetrně zacházet s hračkami, vést děti k přiměřené opatrnosti.
5. Dítě a svět:
Zaměřovat pozornost na vše zajímavé, co se kolem děje, povzbuzovat aktivitu dětí ve vyhledávání
zajímavých objektů pro pozorování, maximálně umožňovat dítěti kontakt s přírodou spojený
s aktivním pohybem a hrami, postupně vést děti ke sledování změn v přírodě během roku,
podněcovat používání přírodních materiálů při hře, učit děti šetrně zacházet s hračkami, obrázky,
knihami. Vést děti k přiměřené opatrnosti.

4. Organizace provozu
4.1 Vnitřní uspořádání školy
Předškolní vzdělávání dětí se uskutečňuje v jedné budově MŠ, ve které je jedna třída. V kapitole č.1
Obecná charakteristika je uvedeno sídlo, počet tříd, nejvyšší povolený počet dětí. Třída má své
prostorové řešení, které je uzpůsobeno věku a potřebám dětí. Každoročně se jej snažíme vylepšovat
a upravovat. Do nejmladší věkové skupiny jsou zařazovány děti zpravidla od 2,5 – 3, do starší skupiny
děti od 3 – 5, do nejstarší věkové skupiny děti od 5 – 7 let. Rozdělení dětí do skupin je prováděno
zpravidla dle individuálních schopností, možností dětí a z výsledků vzdělávání.
Pro realizaci individualizovaného vzdělávání jsou při jeho organizaci uplatňovány z hlediska míry
řízení činnosti (přímé vedení pedagogem) i samostatné (spontánní hra, nepřímo řízené samostatné
činnosti) s důrazem na činnosti samostatné.
Z hlediska organizačních forem vzdělávání jsou zařazovány formy výuky frontální (práce se všemi
dětmi – např. ranní kruh, cvičení), skupinové (spontánní hra, práce v centrech a koutcích) s důrazem
na skupinovou formu a individuální (pedagog a jedno dítě např. při procvičování výslovnosti,
grafomotoriky, jemné motoriky).
Dětem je umožňována vlastní volba hry. Organizace prostředí je podněcuje k vlastní aktivitě
a spolupráci, povzbuzuje k samostatnému řešení problémů a dává prostor k rozvoji různých typů
schopností. Děti spolurozhodují o tom, co se bude dělat, mají možnost přicházet s vlastními nápady
a začleňují se do příprav a realizace činností. Jsou respektovány jejich aktuální potřeby a je jim
poskytována vhodná míra podpory.
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4.2 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Přijímání dětí do mateřské školy probíhá v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon,
správní řád, vyhláška o předškolním vzdělávání).
Termín pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku stanoví
ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem v období od 2. května do 16. května.
O termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek školy, obecního
tisku, plakátů, veřejné vývěsky a na budově mateřské školy.
Ředitelka školy rozhodne do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské
školy.
Přijímány jsou děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, nejdříve však děti od 2 let podle kritérií, která
si ředitelka MŠ pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanoví a zákonné zástupce s nimi
předem seznámí.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je dostupná ke stažení na webových stránkách
školy, nebo na vyžádání na místě poskytovaného vzdělávání u ředitelky školy nebo vedoucí učitelky.
Pro školní rok 2017/2018 byly přednostně přijímány děti, které před začátkem školního roku
dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo
pobytu) v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to
do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
Pro školní rok 2018/2019 budou přednostně přijímány děti, které před začátkem školního roku
dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo
pobytu) v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to
do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
Pro školní rok 2020/2021 budou přednostně přijímány děti, které před začátkem školního roku
dosáhnou nejméně druhého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo
pobytu) v příslušném školském obvodu nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to
do výše nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
Podmínkou přijetí k předškolnímu vzdělávání je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo
stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování
podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je vzdělávání
povinné.

4.3 Pravidla pro plnění povinného předškolního vzdělávání
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení
povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné předškolní vzdělávání má
formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8:00 – 12:00 hodin. Povinnost není dána ve
dnech školních prázdnin. Dítě má právo se vzdělávat v mateřské škole po celou dobu jejího provozu.
Náležitosti omlouvání neúčasti dítěte ve vzdělávání upravuje Školní řád MŠ.
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Povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání. Pokud bude dítě touto
formou vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost
oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. Plnění povinnosti
předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit ředitelce školy i v průběhu
školního roku. Oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:
 jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte
 uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno
 důvody pro individuální vzdělávání
Ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (dle ŠVP PV),
 úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena třetí pondělí
v měsíci listopadu od 8:00 do 12:00 hodin, náhradní termín je stanoven na první pondělí
v měsíci prosinci od 8:00 do 12:00 hodin v Mateřské škole, Malá Čermná 136
 ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, formou
didaktických her a pracovních listů
Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí
ředitelka dítěti individuální vzdělávání; po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně
individuálně vzdělávat.

4.4 Platby v MŠ
MŠ vybírá úplatu za předškolní vzdělávání. Výši a podmínky upravuje Vnitřní předpis o úplatě za
předškolní vzdělávání.
Výše stravného a podmínky pro stravování dětí jsou uvedeny ve Vnitřním řádu školní jídelny. Oba
dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách školy a ve vstupním prostoru MŠ.

5. Charakteristika vzdělávacího programu
Motivační název Školního vzdělávacího programu „Duhová škola“ představuje nekonečnou cestu,
jako oblouk duhy se všemi zážitky, událostmi, setkáními, slavnostmi, výlety i vyřešenými konflikty, na
jejímž konci je v rámci svých schopností a možností vybavené potřebnými kompetencemi k dalšímu
vzdělávání.
Cíle vzdělávacího programu, vize a filosofie mateřské školy

5. 1 Cíle vzdělávacího programu






vytvořit prostředí plné pohody, klidu, pocitu bezpečí a jistoty,
rozvíjet osobnost dítěte způsobem pro dítě přirozeným,
respektovat práva dítěte,
veškeré dění, režim, plánování přizpůsobit potřebám dítěte,
vést děti k lásce k přírodě, k životu ve všech jeho formách.
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VIZE MATEŘSKÉ ŠKOLY
„Bezpečné místo pro všechny“
Chceme být školou, do které chodí děti, rodiče i zaměstnanci rádi, je přátelská vůči rodičům, okolní
komunitě a otevřená novým myšlenkám a přístupům.

Filozofie školy vychází z těchto principů:
Princip partnerství:
vstřícnost školy vůči rodině, dětem a společnosti
Princip otevřenosti:
vůči novým myšlenkám, podnětům, metodám a přístupům
Princip angažovanosti:
aktivní a tvořivý přístup pedagogických pracovníků
Princip odbornosti:
kvalifikovaný tým zaměstnanců, úzká spolupráce s odborníky
Princip individualizace:
individuální přístup s cílem podpořit osobnost a samostatnost dětí

5.2 Metody a formy uplatňované při výchově vzdělávacího procesu
Nejčastěji zařazované pro realizaci individualizovaného vzdělávání:
- prožitkové učení hrou a činnostmi dětí - je založeno na citovém prožívání a osobních zkušenostech,
zasahuje celou osobnost toho, kdo se učí, podporuje dětskou zvídavost
- kooperativní učení – klade důraz na spolupráci místo soupeření a soutěžení
- situační učení - učení prostřednictvím příběhů, založené na vytváření a využívání situací, které
poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí
- spontánní sociální a emocionální učení - založené na principu přirozené nápodoby, identifikace
s postavou, sebereflexe a sebehodnocení
- aktivity spontánní i řízené – jsou vzájemně provázané a vyvážené, v poměru odpovídajícím
potřebám a možnostem předškolního dítěte
- individuální činnosti – tj. poměr 1 pedagog x 1 dítě
- skupinové činnosti – činnosti v centrech a koutcích podle možností vybavení třídy – knihy
a písmenka, domácnost a další, kde mohou děti pracovat s opravdovým náčiním
- komunitní kruh - rozhovor, beseda, vyprávění, sdělování zážitků, komentování…
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- experimentace, objevování
- výlety, exkurze
- zpracovávání přírodních materiálů
- práce s encyklopediemi, knihami, časopisy, PC
- práce s chybou a další

5.3 Pedagogické zásady
Při výchovně vzdělávací práci uplatňujeme tyto pedagogické zásady
- zásada cílevědomosti - víme, čeho chceme dosáhnout, stanovujeme si konečné i dílčí cíle
- zásada soustavnosti a systematičnosti - pedagogické působení je logické a soustavné
- zásada aktivity – snažíme se u dětí vyvolat zájem a vhodnou motivací aktivizovat poznávací, citové
a volní procesy
- zásada názornosti – vycházíme především ze smyslového vnímání
- zásada uvědomělosti – požadavkům, které na děti klademe, musí rozumět a chápat jejich důležitost
- zásada trvalosti – osvojované dovednosti, vědomosti a návyky se snažíme upevňovat, procvičovat
a opakovat při různých činnostech a příležitostech
- zásada přiměřenosti, věkových a individuálních zvláštností – výchovně vzdělávací práce je v
souladu s věkovou vyspělostí a dosavadní úrovní dítěte, postupujeme od blízkého k vzdálenému, od
známého k neznámému, od konkrétního k abstraktnímu, od jednoduchého k složitějšímu, pomocí
pedagogické diagnostiky zjišťujeme úroveň vědomostí a dovedností
- zásada emocionality (radostnosti) – probouzíme u dětí radostné prožitky, chuť poznávat něco
nového
- zásada jednotného působení – snažíme se o jednotné působení, shodu a spolupráci všech
zaměstnanců školy
- zásada vědeckosti – předávané informace jsou vědecky podložené, respektujeme náboženské
a duchovní tradice
- zásada spojení školy se životem – řešíme situace, se kterými se setkáváme v životě
- zásada úcty ke každému člověku – každého dítěte si vážíme, pomáháme mu a důvěřujeme mu,
vedeme je k sebeúctě a sebedůvěře, snažíme se minimalizovat pocity sebepodceňování
- zásada demokratického vztahu mezi dítětem a pedagogem – vztahy jsou založeny na empatii,
vzájemné důvěře, spolupráci a kooperaci, děti se podílejí na vytváření a zachovávání pravidel,
všichni se podílíme na vytváření radostné atmosféry
- zásada opírání se o kladné vlastnosti dítěte – motivujeme vyzvedáváním kladných vlastností,
silných stránek
- zásada svobody – děti mají při pobytu ve škole svobodu, která ale vychází z pravidel, na jejichž
vytváření se podílely
- zásada činnosti a tvořivé aktivity – vhodnou motivací vedeme děti k tvořivosti a aktivitě při
výchovně vzdělávacím procesu.
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6. Vzdělávací obsah
Vzdělávací obsah je tvořen integrovanými bloky, které zahrnují pět vzdělávacích oblastí:
1. Dítě a jeho tělo
2. Dítě a jeho psychika
3. Dítě a ten druhý
4. Dítě a společnost
5. Dítě a svět
Integrované bloky tvoří propojené celky, učitelkám poskytují prostor pro tvořivou práci a jsou
společné pro celou školu. Podle věkového složení dětí se liší náročností a umožňují rozvoj každého
dítěte ve všech oblastech, i když na jiných úrovních. Nabídka činností je provázána tématem, které je
dětem blízké, pro ně přirozené, jim užitečné a respektuje jejich individuální potřeby a záliby.
Integrované bloky tvoří základ pro třídní program. Třídní vzdělávací program vymezuje specifika,
podmínky, které ovlivňují výchovně vzdělávací činnosti, upravují vzájemné spolupůsobení učitelek ve
třídě.
Naplňováním dílčích vzdělávacích cílů dochází k vytváření základů klíčových kompetencí, které se
budují celoživotně – kompetencí k učení, k řešení problémů, komunikativních kompetencí, sociálních
a personálních kompetencí a kompetencí činnostních a občanských.
Vzdělávací nabídka integrovaných bloků vede ke splňování a dosahování očekávaných výstupů.
Konkretizované očekávané výstupy Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
jsou přílohou tohoto ŠVP a upřesňují požadavky, kterých by mělo dítě na konci předškolního období
dosáhnout.

6.1 Integrované blogy
I. „V NAŠÍ ŠKOLCE“
Charakteristika tematického okruhu

 Seznámit se s novým prostředím, režimem dne a novými kamarády,
 stanovit si třídní pravidla, která se budeme snažit dodržovat,
 usnadnit novým dětem adaptaci a pomoc při získávání relativní citové samostatnosti.
Dílčí vzdělávací cíle
-

rozvoj fyzické i psychické zdatnosti,
vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu,
rozvoj a užívání všech smyslů,
koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.,
získání relativní citové samostatnosti,
rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání,
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-

rozvoj tvořivosti (rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření),
poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě,
(uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti),
seznamovat s pravidly chování ve vztahu k druhému,
vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti
apod.),
ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými,
rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k
tomuto společenství (ke třídě, rodině, ostatním dětem),
rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte,
rozvoj společenského i estetického vkusu,
seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu,
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem.

Očekávané výstupy
-

-

-

vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (zvuky a tóny, tvary, vůně, chutě, vnímat hmatem
apod.),
zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky
(starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutiny, umět stolovat, postarat se o sebe a své
osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.),
zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě,
udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.),
pečovat o svou čistotu a zdraví,
manipulovat s hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím,
výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními
pomůckami,
pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno,
udržovat hovor s dospělými i vrstevníky,
klást otázky, odpovídat, slovně reagovat,
odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory,
uvědomovat si svou samostatnost,
respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné
povinnosti,
navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním
vhodným způsobem, respektovat ho,
přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
spolupracovat s ostatními,
začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti,
schopnosti a dovednosti,
adaptovat se na život ve škole, orientovat se v jeho běžných proměnách (přizpůsobit se
společnému programu, spolupracovat…),
orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově
mateřské školy, v blízkém okolí),
všímat si změn a dění v nejbližším okolí.

II. „CO NÁM NOSÍ PODZIM V KOŠÍKU“
Charakteristika tematického okruhu

 Vnímat a pozorovat změny v přírodě v podzimním období,
 seznamovat s péčí o tělo a zdraví před přicházející zimou,
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 využívat podzimní přírody pro venkovní aktivity.
Dílčí vzdělávací cíle
-

rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
(ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí),
vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu,
osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody
prostředí,
rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností,
receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů,
mluvního projevu, vyjadřování),
přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj
paměti a pozornosti,
posilování přirozených poznávacích citů (zvídavost, zájmu, radosti z objevování apod.),
rozvoj schopnosti sebeovládání,
osvojování si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování
a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem,
rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních,
rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se
přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny,
poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření přirozeného sociokulturního
prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí
rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách,
rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí jeho změnám.

Očekávané výstupy
-

-

-

zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, přírodním materiálem,
zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem,
modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.,
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 některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě
potřeby hledat pomoc – lékař,
vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - svět
přírody v podzimním období,
pomáhat pečovat o okolní životní prostředí v tomto období – sklízení sezónního ovoce, hrabání
listí…,
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).

III. „VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU V MŠ“
Charakteristika tematického okruhu
 Rozvíjet psychickou zdatnost a vyrovnanost
 vytvářet zdravé životní návyky
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 rozvoj jemné a hrubé motoriky
 posilovat osobní pohodu a zdraví

Dílčí vzdělávací cíle
-

-

rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky,
osvojení si věku přiměřených praktických dovedností,
uvědomění si vlastního těla,
rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu,
vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti
apod.),
rozvoj kooperativních dovedností,
ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí,
osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě,
rozvoj a užívání všech smyslů,
pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také
poškozovat a ničit,
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,
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),
rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k
myšlení slovně – logickému (pojmovému),

Očekávané výstupy
-

-

vyjadřovat své představy, přání a pocity pomocí různých dovedností a technik (kreslení,
malování, modelování, konstruování, tvoření z papíru, tvoření a vyrábět z různých jiných
materiálů, z přírodnin, tančit, zpívat, sportovat aj..
vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluch, chuť, zrak, čich, hmat) a jejich prostřednictvím si
lépe osvojovat již známé věci a zkušenosti spojené se zimou,
mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě
potřeby hledat pomoc (úrazy, otravy a ochrana před těmito nebezpečími),
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.

IV. „ZIMA, ZIMA, ZIMIČKA“
Charakteristika tematického okruhu






Rozvíjet poznatky o tradicích a hodnotách, které tvoří podstatu vánočních svátků
seznamovat s tradicemi méně známými, z dob našich předků
rozvíjet psychickou zdatnost a vyrovnanost
rozvíjet citové prožívání a sounáležitost
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Dílčí vzdělávací cíle
-

rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky,
osvojení si věku přiměřených praktických dovedností,
uvědomění si vlastního těla,
rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu,
osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní,
rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj
a kultivace představivosti a fantazie,
vytváření základů pro práci s informacemi,
rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit
vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti
apod.),
rozvoj kooperativních dovedností,
vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách,
seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž
dítě žije,
vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností,
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi,
společností, planetou Zemí,
vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich
rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách,
poznávání jiných kultur.

Očekávané výstupy
-

seznamovat se s novými slovy a aktivně je používat (př. Advent),
prožívat a dětským způsobem projevovat své city a prožitky,
těšit se z hezkých a příjemných zážitků v době Vánoc,
zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či
dramatickou improvizací apod.),
vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (obdarovávat své kamarády, ale vnímat
také skutečnost, že jsou i chudí, nemocní a opuštění, kterým je třeba pomáhat.
navštěvovat divadla, koncerty a nacházet v nich zalíbení,
vyjadřovat své představy, přání a pocity pomocí různých dovedností a technik (kreslení,
malování, modelování, konstruování, tvoření z papíru, tvoření a vyrábět z různých jiných
materiálů, z přírodnin, tančit, zpívat, sportovat aj..

V. „JARO UŽ PŘIŠLO K NÁM“
Charakteristika tematického okruhu






Seznamovat s přirozenými změnami v přírodě – ročních období,
získávat základní poznatky v ekologické oblasti,
vytvářet pozitivní vztah k oslavám jara a s nimi spojenými tradicemi,
vytvářet poznatky o světě lidí, zvířat i rostlin.
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Dílčí vzdělávací cíle
- osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě,
- 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,
- 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),
- rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k
myšlení slovně – logickému (pojmovému),
- poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity,
získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti),
- rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání,
- seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému,
- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské
herní skupině apod.),
- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních,
- vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění,
rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat,
- rozvoj společenského i estetického vkusu,
- vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností,
- vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách,
- pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také
poškozovat a ničit,
- osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí
při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými
vlivy.
Očekávané výstupy
-

-

prožívat radost ze zvládnutého a poznaného prostřednictvím nejrůznějších aktivit (velikonoční
zdobení vajíček, péče o rostliny, apod.),
prožívat a dětským způsobem projevovat své pocity ve vztahu k přírodě, sobě samému a okolí
být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem,
těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním – př.
výstavy, výlety,
přistupovat k druhým lidem bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí –
návštěva policisty, zahradníka, hasiče…,
zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých dovedností
a technik – výtvarných, hudebních, pohybových, dramatických atd. – Morana, Čarodějnice,
Velikonoce, svátky jara (velikonoční vajíčka, pomlázky, kočičky…),
osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné
a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a život,
vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak
svět přírody, tak i svět lidí (mít povědomí o existenci různých národů, kultur, tradic a oslav).

VI. „TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY“
Charakteristika tematického kruhu
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 Uskutečňovat výlety do okolí
 seznamovat se i se vzdálenějšími místy (přírodou, městy…)
 zařazovat dlouhodobější projekty s cílem poznávat sebe a vše co nás obklopuje
Dílčí vzdělávací cíle
-

-

uvědomění si vlastního těla,
rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky,
(koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového
aparátu a tělesných funkcí,
rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání,
porozumění),
rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj
a kultivace představivosti a fantazie,
rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání,
získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci,
rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních,
ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými,
vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění,
rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat,
rozvoj společenského i estetického vkusu,
vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách,
vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich
rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách,
seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
poznávání jiných kultur.
Očekávané výstupy

-

-

projevovat zájem o knížky – vyhledávání v encyklopediích, časopisech a různých sdělovacích
prostředcích nové vědomosti o životě lidí, světě zvířat a rostlin, přírodě…,
poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno,
vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení – umět využívat
dostupných prostředků rozšiřování doposud získaných zkušeností a vědomostí,
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje
osobní pokroky,
prožívat radost ze zvládnutého a poznaného,
prožívat a dětským způsobem projevovat své pocity a prožitky a snažit se ovládat své negativní
složky chování,
těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním,
vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně
k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc
apod.) – setkávání se s jinými dětmi z různých školek, výlety…,
bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.,
chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými lidmi, v případě potřeby
požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě),
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.
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VII. „Děti a ekologie“
Charakteristika tematického okruhu
 chápat, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, zlepšovat, ale i
poškozovat a ničit jej
 poznávat okolní přírodu, širší okolí MŠ
 vytvářet pozitivní vtah k sobě samému, živé a neživé přírodě
Dílčí vzdělávací cíle
-

-

osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě,
rozvoj a užívání všech smyslů,
rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností i produktivních (výslovnosti, vytváření
pojmů, mluvního projevu, vyjadřování),
získání relativní citové samostatnosti,
získání schopnosti řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci,
posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské
herní skupině apod.),
ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými,
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,
pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také
poškozovat a ničit,
seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu,
osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí
při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými
vlivy.

Očekávané výstupy
-

-

-

-

vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluch, chuť, zrak, čich, hmat) a jejich prostřednictvím si
lépe osvojovat již známé věci a zkušenosti spojené se zimou,
zvládat běžné činnosti 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.),
pomáhat pečovat o okolní životní prostředí,
být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem,
chápat základní číselné a matematické pojmy (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory
předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v číselné řadě 1-10, poznat více, stejně, méně,
první, poslední apod.),
chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi
apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima,
rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase,
mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho
dění prostřednictvím vlastních zkušeností a dostupných ukázek a aktivit v blízkém okolí,
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.).
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Rámcové cíle - nabídka činností
Rozvíjet dítě a jeho schopnosti k učení
-

-

lokomoční a jiné činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení, plazení, házení, chytání…)
základní gymnastika
turistika
sezónní činnosti
míčové hry
manipulační činnosti
zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, uvolňovací, dechová a relaxační cvičení…)
smyslové hry a nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení vnímání, zrakové paměti
a pozornosti
psychomotorické hry
kooperativní činnosti ve dvojicích a ve skupinách
hudebně pohybové hry a činnosti
poznávací činnosti zaměřené k osvojování si nových pojmů a poznatků
metody a postupy logopedické prevence
sledování vhodných programů v televizi, v kině nebo divadle
grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel nebo písmen
přímé pozorování přírodních, kulturních a technických objektů nebo jevů
činnosti zaměřené k vytváření a chápání pojmů k osvojování nových poznatků, vysvětlování,
objasňování, odpovědi na otázky, práce s vhodnou knihou nebo obrazovým materiálem či médii,
prohlížení vhodně zvolených knih
estetické a tvůrčí aktivity
konstruktivní činnosti
jednoduché pracovní činnosti
poznávací činnosti zaměřené k osvojování pojmů a poznatků o zdraví, fungování lidského těla
a osobní bezpečnosti
motivovaná manipulace s předměty okolo nás a zkoumání jejich vlastností
konkrétní manipulace s materiálem
třídění, přiřazování, uspořádání předmětů, odhad, záměrné pozorování a sledování skutečných
jevů a dějů v našem okolí
volné hry a experimenty s materiálem a předměty
přirozené poznávání rozmanitostí světa, přírody, kultury a techniky, činnosti vedoucí k pochopení
okolního světa (vycházky, výlety, exkurze…)
řešení přirozených nebo modelových situací
pozorování stavu životního prostředí a jeho vliv na kvalitu života vněm
pozorování ekosystému
smysluplné pracovní činnosti
poznávání jiných kultur
vokální činnosti
poslechové činnosti
slovní hádanky
kognitivní, výtvarné, kreativní, konstruktivní, hudební, taneční nebo dramatické aktivity
přiměřené činnosti a úkoly umožňující dítěti dosáhnout úspěchu
sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte
návštěvy dětských kulturních akcí
sociální a interaktivní hry
práce s literárními texty, obrazovým materiálem, práce s encyklopediemi
jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti (péče o sebe, o své věci, udržování čistoty
a pořádku…)
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-

péče o školní prostředí (prostor třídy, herny, šatnu…), školní zahradu a blízké okolí
hry prožitkové, pohybové a další hravé aktivity, které podporují u dítěte představivost a fantazii
hry a činnosti podporující osobní spokojenost a pohodu
činnosti motivující k aktivnímu poznávání
zájmové činnosti (kroužky v MŠ)
vytváření dostatečného prostoru pro poznávání nového a objevování neznámého

Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
-

psychomotorické hry
kooperativní činnosti ve dvojicích a ve skupinách
artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry
hry se slovy a slovní hádanky
společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinové konverzace
vyprávění zážitků a příběhů
vyprávění podle skutečnosti, podle obrazového materiálu nebo dle vlastní fantazie
sdělování slyšeného druhým
komentování zážitků a prožitých aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
samostatný slovní projev na určité téma
poslech čtených nebo vyprávěných pohádek a příběhů
sledování vhodných programů v televizi, v kině nebo divadle
vyprávění toho, co dítě vidělo nebo shlédlo
přednes, recitace, dramatizace příběhu, pohádky nebo vyprávění
smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení vnímání, zrakové paměti
a pozornosti
hry a činnosti zaměřené k řešení problémů
dostatek různých příležitostí k verbální i neverbální komunikaci
společenské hry a společné aktivity nejrůznějšího zaměření
společná setkávání, aktivní naslouchání druhým
jednoduché pracovní činnosti
námětové hry a činnosti
příležitost poznávat hodnotu věcí kolem nás a lidské práce
různorodé společenské hry a skupinové činnosti, kdy se děti spolupodílejí na samotném průběhu
činnosti i jejím výsledku (hry konstruktivní, pracovní…)
přirozené poznávání rozmanitostí světa, přírody, kultury a techniky (vycházky, výlety, exkurze…)
záměrné pozorování a sledování skutečných jevů a dějů v našem okolí
řešení přirozených nebo modelových situací
motivované hravé aktivity – ekohry
pozorování stavu životního prostředí a jeho vliv na kvalitu života vněm
pozorování ekosystému
seznamování se s kulturou a prostředím, ve kterém dítě žije
poznávání i jiných kultur
sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte
hry na téma rodiny a přátelství
sociální a interaktivní hry
péče o školní prostředí (prostor třídy, herny, šatny…), školní zahradu a blízké okolí
hry a hravé aktivity podporující u dítěte soucítění a solidaritu se slabými a ohroženými jedinci
tvořivým a hravým způsobem seznamovat děti s jejich právy
spoluvytváření pravidel soužití ve třídě – přirozené dodržování těchto pravidel

31

Získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na
své okolí
-

kooperativní činnosti ve dvojicích a ve skupinách
sdělování slyšeného druhým
komentování zážitků a prožitých aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
samostatný slovní projev na určité téma
smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení vnímání, zrakové paměti
a pozornosti
hry a činnosti zaměřené k řešení problémů
činnosti nejrůznějšího zaměření, vyžadující nebo umožňující samostatné vystupování, vlastní
rozhodování, obhajobu vlastních názorů nebo podporující snahu o sebehodnocení
společenské hry a společné aktivity nejrůznějšího zaměření
společná setkávání, aktivní naslouchání druhým
konstruktivní činnosti
jednoduché pracovní činnosti
konkrétní manipulace s materiálem
námětové hry a činnosti
hry nejrůznějšího zaměření podporující představivost a fantazii
řešení přirozených nebo modelových situací
smysluplné pracovní činnosti
kognitivní, výtvarné, kreativní, konstruktivní, hudební, taneční nebo dramatické aktivity
činnosti zajišťující spokojenost, radost, veselí a pohodu
přiměřené činnosti a úkoly umožňující dítěti dosáhnout úspěchu
sledování pohádek a příběhů obohacující citový život dítěte
sociální a interaktivní hry
jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti (péče o sebe, o své věci, udržování čistoty
a pořádku…)
péče o školní prostředí (prostor třídy, herny, šatnu…), školní zahradu a blízké okolí
hry a činnosti podporující růst zdravého sebevědomí a získání sebedůvěry v sama sebe
přirozeným vzorem vést děti k odpovědnosti za své činy (výkony)

6.2 Programy a projekty
6.2.1 Preventivní program
Prevence rizikového chování v předškolním věku vychází ze širokého kontextu podpory zdraví. Děti
musí nejprve pochopit základní pojem zdraví a od tohoto pojmu se pak odvozuje chápání nemoci,
úrazů, poškození zdraví stejně jako jeho podpora a rozvíjení. Obsahem programu jsou témata o
hygieně, výživě, pohybu, vztazích mezi dětmi a ostatními lidmi. K dané problematice patří také
témata o alkoholu, tabáku a jiných drog.
Téma: Cesta do školy (bydliště, doprava, bezpečnost), Neznámé osoby, V mateřské škole (pravidla
vzájemného soužití, kamarádství, ohleduplnost), Prevence nemocí, Neznámá zvířata, Domov (členové
rodiny, povinnosti), Prevence úrazů, Hygiena, Zdravá strava, Základy zdravého životního stylu,
Záchranné složky, Klady a zápory technického vývoje (nebezpečí závislostí).
Cíle, pedagogický záměr a očekávané výstupy výše uvedených témat jsou podrobně zpracovány
v třídních vzdělávacích programech.
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6.2.2. Projekt „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“
Realizací projektu, který připravila Česká obec sokolská pod záštitou MŠMT, budeme podporovat
zájem dětí o aktivní sportování, vést je k týmové spolupráci, radosti ze splněných úkolů jak
u jednotlivce, tak ve skupině.
Cílem projektu – pomocí pohybových dovedností a rozvíjení poznání objevujeme svět.
Obsahem jsou přirozená cvičení – atletika, obratnost – gymnastické dovednosti, manipulace s míčem,
netradiční činnosti, rozvíjení poznání. Jsou motivována říkankami, postavičkami zvířátek, vlepováním
samolepek do sešitů každého dítěte v MŠ.

6.3 Nadstandartní aktivity
Součástí vzdělávací nabídky jsou nadstandardní aktivity, které dle personálních možností na školní
rok zařazujeme např.
„Zdravé pískání“ – hra na sopránovou zobcovou flétnu, dechová cvičení
„Logohrátky“ - logopedická prevence
„Angličtina“
„Kouzelné bylinky“
„Jóga pro děti“
„Veselé tanečky“
Seznam aktivit je vždy zveřejněn v přílohách pro daný školní rok.
Hlavní principy RVP PV související s nadstandardními aktivitami
 umožňovat rozvoj a vzdělávání každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních
možností a potřeb,
 vytvářet prostor pro rozvoj různých programů a koncepcí i pro individuální profilaci každé
mateřské školy
 umožňovat mateřským školám využívat různých forem i metod vzdělávání a přizpůsobovat
vzdělávání konkrétním regionálním i místním podmínkám, možnostem a potřebám
 zaměřovat se na vytváření základů klíčových kompetencí dosažitelných v etapě předškolního
vzdělávání
 akceptovat přirozená vývojová specifika dětí předškolního věku a důsledně je promítat do
obsahu, forem a metod jejich vzdělávání
 péče o děti talentované

7. Evaluace
Evaluace je proces systematického shromažďování informací a analýzy informací podle předem
stanovených kritérií za účelem dalších rozhodnutí. Slouží jako nástroj řízení a tím i zkvalitňování
veškeré práce školy. Jejím cílem je ověřit a zlepšit kvalitu práce a dosáhnout potřebné změny.
Ověření znamená zjištění aktuální situace, a zlepšení kvality znamená nalézt opatření, která budou
efektivní a účinná. Autoevaluační procesy probíhají na úrovni školy i třídy.
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OBLASTI EVALUACE

Evaluace časově neomezených plánů (= podtémat integrovaných bloků)
Cíl:

Vyhodnotit naplnění stanovených záměrů v rámci zrealizované vzdělávací
nabídky stanovit případná opatření do dalšího tematického plánu v rámci
integrovaného bloku, projektu

Časový rozvrh

Vždy po ukončení časově neomezeného plánu

Nástroje:

- záznam do č. n. plánu
- konzultace učitelek
- dle potřeby záznam do přehledu rozvoji dítěte, konzultace s rodiči

Kdo:

Učitelky

Evaluace podtémat jako celku jednoho integrovaného bloku
Cíl:

Zhodnotit soulad vytvořených podtémat daného integrovaného bloku,
prověřit naplnění stanovených záměrů jako celku, případná opatření

Časový rozvrh

Po ukončení realizace daného integrovaného bloku

Nástroje:

- záznam do TVP
- konzultace učitelek
- pedagogické rady

Kdo:

Učitelky

Evaluace dílčích projektů
Cíl:

Plnění záměrů, začlenění do jednotlivých integrovaných bloků

Časový rozvrh

1 x za dva měsíce – průběh realizace
1x ročně naplnění záměrů

Nástroje:

- záznam do TVP
- konzultace učitelek
- pedagogické rady
- konzultace učitelka – rodič
- konzultace učitelka – vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka,školnice

Kdo:

Učitelky
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Evaluace doplňkového programu
Cíl:

Hodnocení doplňkového programu ve vztahu k naplnění záměrů a osobním
pokrokům dětí. Hodnocení ve vztahu ŠVP – RVP

Časový rozvrh

2 x ročně

Nástroje:

- konzultace s rodiči
- konzultace s odborníky – logohrátky
- vystoupení (výstava) pro veřejnost
- konzultace – pedagogické porady

Kdo:

Učitelky

Evaluace vzdělávání dětí se SVP, odkladem školní docházky
Cíl:

Zhodnotit individuální pokroky dětí

Časový rozvrh

Dle potřeb a stanovených pravidel

Nástroje:

- záznam
- konzultace učitelek
- konzultace s rodiči
- vedení portfolia
Plán osobnostního rozvoje u dětí s odkladem školní docházky
- IVP
-PLPP

Kdo:

Učitelky

Záznamy o rozvoji dítěte
Cíl:

Vytvořit přehledy o rozvoji, vývojových pokrocích dítěte s portfoliem

Časový rozvrh

3x ročně, případně dle potřeby

Nástroje:

- záznamy do archů dle stanovených kritérií
- dle potřeby stanovení případných opatření
- konzultace učitelek
- konzultace s rodiči
- pedagogické rady
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Kdo:

Učitelky

Soulad - TVP – ŠVP – RVP
Cíl:

Ověřit soulad TVP – ŠVP – RVP, hodnocení naplňování záměrů,
vzdělávacího obsahu, podmínek, metod, forem práce, doplňkový program
školy, spoluúčast rodičů

Časový rozvrh

1 x ročně

Nástroje:

- přehledy o rozvoji dětí
- výstavy, vystoupení dětí
- záznamy
- monitoring
- hospitační záznamy
- autoevaluace pedagogických pracovnic
- konzultace
- dotazníky
- pedagogické porady
- zpráva hodnocení školy

Kdo:

Učitelka, ředitelka,vedoucí učitelka

PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ
Evaluace průběhu vzdělávání bude zaměřena na hodnocení vlastního vzdělávacího procesu,
používaných metod a forem práce, uplatnění nových poznatků a zkušeností, naplnění cílů a záměru
ŠVP.
Evaluace uplatněných metod, postupů, forem práce – vzdělávací proces
Cíl:

Zhodnocení průběhu vzdělávání z hlediska používaných metod a forem
práci se záměry v této oblasti v ŠVP

Časový rozvrh

Průběžně, dotazníky – 1 x ročně

Nástroje:

- monitoring
- vzájemné hospitace
- konzultace pedagogů
- hospitace
- dotazníky + výstup
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- pedagogické rady
Kdo:

Učitelky, ředitelka

Osobní rozvoj pedagogů
Cíl:

Uplatnění poznatků z DVPP ve vlastní práci, autoevaluace vlastního
vzdělávacího procesu, autoevaluace ve vztahu k dalšímu osobnostnímu
růst

Časový rozvrh

Průběžně, 1x ročně dotazníky

Nástroje:

- konzultace
- pedagogické rady
- hospitace
- monitoring
- profesní portfolia učitelek

Kdo:

Učitelka, ředitelka, vedoucí učitelka

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

Zhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů RVP
- kvalifikovanost pedagogického týmu
- DVPP ve vztahu k ročnímu plánu a naplnění stanovených cílů
- normativní počty pedagogických pracovníků x počty dětí
- normativní počty provozních zaměstnanců
- efektivita- personální zabezpečení ŠJ, MŠ

Časový rozvrh

1x ročně

Nástroje:

- profesní portfolia učitelek
- průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků
- kontrolní činnost
- hospitace
- pedagogické a provozní rady

Kdo:

ředitelka, statutární zástupkyně, všichni zaměstnanci
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Evaluace materiálních podmínek
Cíl:

Zhodnotit podmínky školy ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP
- budova, technický stav
- vybavení tříd – nábytek
- pomůcky, hračky
- zahrada + zahradní náčiní
- školní kuchyně, výdejna - vybaveni

Časový rozvrh

1x ročně

Nástroje:

- dotazníky
- záznamy z pedagogických a provozních rad
- záznamy z kontrolní činnosti
- fotodokumentace
-prověrky BOZP

Kdo:

Všechny pracovnice dle místa pracovní působnosti

Evaluace organizačních podmínek školy
Cíl:

Zhodnotit účelnost a vhodnost organizace a režimového uspořádání ve
vztahu k naplňování záměrů ŠVP

Časový rozvrh

1 x ročně

Nástroje:

- monitoring
- hospitace
- kontrolní činnost
- dotazníky
- záznamy z pedagogických a provozních rad
- konzultace

Kdo:

Všechny pracovnice dle profesní odpovědnosti a místa výkonu práce

Evaluace ekonomických podmínek školy
Cíl:

Zhodnotit činnost v oblasti ekonomiky školy, čerpání mzdových prostředků
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Čerpání příspěvků od zřizovatele
Čtvrtletní a roční uzávěrky
Časový rozvrh

Přehledy čerpání 4x ročně
Ostatní průběžně

Nástroje:

- tabulky
-zprávy a rozbory
- záznamy z pedagogických a provozních rad
- konzultace

Kdo:

Zástupkyně pro ekonomiku a provoz, ředitelka, statutární zástupkyně-dle
stanovených kompetencí

ZÁVĚR
Lidé a především děti jsou tím nejcennějším, co v naší společnosti máme. Děti jsou naší budoucností
a naším obrazem v zrcadle. Tým nadšených, kvalitních a schopných, hlavně spolupracujících
zaměstnanců, jejich trvalý, profesionální přístup je zárukou naplnění vize a cílů mateřské školy. Je
důležité stále udržovat pozitivní klima školy, dát prostor otevřené, pravdivé, srozumitelné a
pravidelné komunikaci. Je nutné soustavně posilovat vzájemnou důvěru a úctu mezi všemi osobami,
které se na vzdělávání podílejí. Škola musí být důvěryhodná, spojená se životem, nesmí se nikdy
uzavírat jen do svého světa mateřské školy. Naším přáním je, aby děti z naší mateřské školy byly
dobře připravené k základnímu vzdělávání, ale hlavně do svého budoucího života. Aby na chvíle
prožité v naší mateřské škole rády vzpomínaly i po letech.
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