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1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
Oficiální název: 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ  

Pojď a zkus to sám 

Název školy :  Mateřská škola Chlumany, okres Prachatice 

Adresa:            Chlumany 60, 384 22 Vlachovo Březí 

Zřizovatel:      obec Chlumany 

Forma:             příspěvková organizace 

IČO:                  70989966 

Ředitelka:        Mgr. Milada Kokšteinová 

Zpracovatelé: M.Kokšteinová, M. Šmrhová 

pedagogický sbor: M. Kokšteinová, M. Šmrhová, J. Hávová 

Kontakty: 725 009 880 

Web:                www.materska-skola-chlumany.cz 

e-mail:             ms.chlumany@seznam.cz 

Telefony:          mateřská škola  - 725 009 880 

ředitelka –725 077 697, 607 681 495 

              jídelna – 602 310 644 

Typ zařízení: Zařízení s celodenní péčí, heterogenní kolektiv dětí  

Č.j.: 10/2021 

Zpracováno dne: 20.8. 2022 

Schváleno pedagogickou radou 31.8.2022 

Platnost dokumentu v tomto znění je po dobu dvou školních let ( 2022/2023, 2023/2024, 

2024/2025 ).  

Po uplynutí prvního školního roku bude provedena aktualizace vzděláva cího programu 

mailto:ms.jcu@gmail.cz


 

 
 

2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY/PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ  
 

2.1. Věcné podmínky 
 

Charakteristika lokality, budovy  

Mateřská škola Chlumany (dále také ,,škola,,) je situována ve středu obce, kde spolu s obecním úřadem, 

knihovnou a obchodem tvoří komplex budov. Objekt byl postaven v roce 1983 a v roce 2008 byl na 

základě grantu poskytovaného Evropskou unií kompletně zrekonstuován. Budově se dostalo zateplení 

a výměny oken a proběhla i celková rekonstrukce interiéru budovy. Nově opravená budova pak 

splňovala veškeré požadavky a hygienické normy pro fungování mateřské školy. Dále byla škola nově 

vybavena nábytkem, hračkami a dalšími pomůckami pro děti. Taktéž kuchyně školy se dočkala nového 

nerezového vybavení. Od podzimu 2008 se na základě projektu a žádosti o grand také pracovalo na 

revitalizaci školní zahrady a v r.2010 byla slavnostně otevřena. Postupně se pak doplňovala o nové herní 

prvky. Na školní zahradě se take nachází sklad cvičebních pomůcek a sezóního sportovního vybavení. 

V srpnu 2018 se probíha rekonstrukce stavající terasy mateřské školy, která již nevyhovovala 

bezpečnostním předpisům a navíc je vybudováno zastřešení, které umožňuje její využívání i při nepřízni 

počasí či v chladnějších měsících roku a nabízí nové možnosti při realizaci výchovy a vzdělávání v 

mateřské škole. 

 Mateřská škola je v přízemí jednopodlažní budovy a disponuje bezbariérovým vstupem. Přes šatnu se 

vchází do herny, z herny do jídelny. V budově se též nachází kuchyně a sociální vybavení. Z herny se 

take vychází na terasu, ze které je možno sestoupit na zahradu MŠ. Celý interiér je světlý a vzdušný 

díky velkému množství prosklení je prostor dobře prosluněn. |Místnosti jsou vymalovány veselými 

barvami v odstínech zelené, oranžové, vínové a šedé, které dobře ladí k červené podlaze z marmolea. 

Hygienické zázemí pro děti obsahuje čtyři WC mísy, čtyři umyvadla a sprchu, což vyhovuje 

hygienickým požadavkům dle kapacity školy.  

Zahrada a okolí 

Zahrada školy přiléhá k budově a je ze všech stran oplocena. Disponuje velkým pískovištěm, 

průlezkami, ale také lavičkami a stoly, jenž nám nabízí odpočinek, ale také využití při výtvarných a 

pracovních aktivitách. Dále je zde umístěn dřevěný zahradní domeček, ve kterém se nachází kožený 

nábytek. Dále by měla být zahrada doplněna o vrbové domečky, které dětem nabídnou další možnosti 

využití zahrady a rozvoj jejich fantazie. Kolem oplocení je vysázen živý plot a take stromy, což zajišťuje 

dostatek stínu i v letních měsících. Na zahradě se nachází zaké zastřešená terasa, kterou děti využívají 

při pobytu venku. Z druhé strany budovy se nachází KyBy zahrada (květinovo – bylinková zahrada, kde 



 

 
 

se nachází hmyzí hotel, pocitový chodníček a dřevěné sochy a jiné activity. Děti si zde mohou založit 

vlastní záhon a pěstovat zde sezóní zeleninu a bylinky a na vlastní kůži si vyžkoušet péči o přírodu.  

2.2 Životospráva 
o Stravování dětí je zajišťováno vlastní kuchyní, kterou mateřská škola disponuje.  

o Snažíme se dětem pomoci vytvořit rozumné stravovací návyky, které je budou provázet 

po celý život. Mezi jednotlivými jídly je dodržován předepsaný tříhodinový interval. 

Děti nejsou do jídla nuceny, ale vedeny k ochutnávání veškerých potravin. Dětem je po 

celý den poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Děti mají možnost ovlivnit 

velikost své porce jídla, mohou si zvolit ze dvou nápojů (pokud dítě nepije mléko, může 

si vzít čaj).  

o Během dopoledne je dětem k dispozici zeleninová nebo ovocná mísa. 

o Po celý den mají děti přístup k pití v podobě čaje, ovocných džusů, vitamínových nápojů 

nebo vody. Dodržování pitného režimu je podněcováno učitelkami. V letních měsících 

příjem tekutin zvyšujeme. 

o S jídelníčkem se mohou rodiče seznámit na nástěnce v šatně, kde je vyvěšen. 

o Vedeme děti k samostatnosti, některé svačinky (např. pomazánky) si mohou připravovat 

samy. 

o Podporujeme tvorbu kultury stolování např.: čekáme na sebe při jídle, popřejeme si 

dobrou chuť, prostírání i jídlo si děti mohou přinést samy. Učíme je jíst příborem. 

Mladší děti postupně tyto úkoly zvládají také. 

o Střídáme volné i řízené aktivity s ohledem na stanovené uspořádání dne, věkové složení 

dětí ve třídě.  

o Pohybová činnost je podněcována i řízenými pohybovými hrami a činnostmi.  

o Při každodenním pobytu venku dětem dáváme dostatečný prostor pro spontánní 

pohybové aktivity. Délka a náplň odpovídá meteorologickým podmínkám.  

o Odpočinek upravujeme podle individuálních potřeb dětí. Děti do spánku nenutíme, 

mohou pouze odpočívat. Ty děti, které nechtějí spát ani odpočívat, mají k dispozici 

nabídku doplňkových aktivit a jiných klidných činností ve třídě. 

o V naší mateřské škole klademe důraz na harmonické prostředí. Základem takového 

prostředí jsou přátelské a vlídné vztahy mezi učitelkami a dalším personálem, vztahy 

personálu k dětem a k rodičům.  

o Učitelky se snaží jít dětem příkladem (dodržují pitný režim, jdou vzorem při stolování, 

oblékání, korigují své emoce, vyjadřují své přání a pocity). 



 

 
 

o Děti mají možnost chodit během celého dne dle svých potřeb do umýváren i na WC.  

V umývárnách máme pravidlo neběhat a necákat, aby se předešlo zbytečným úrazům, 

děti jsou s ním obeznámeny.  

2.3 Psychosociální podmínky 
Pro to, aby se děti cítily ve školce co nejlépe, máme uzpůsobeno jak technické prostředí, tak pravidla 

stanovena ve třídě: 

☺ Třídy jsou vymalovány zelenou a oranžovou barvou. Zelená barva je barvou přírody, 

rovnováhy, klidu a naděje. Působí uklidňujícím dojmem a pohled na zelenou barvu pomáhá 

regeneraci a načerpání nové síly. Oranžová je symbolem optimismu, mládí a radosti ze 

života. Pomáhá proti depresím, nechuti a pesimismu. Vzbuzuje v nás zvědavost a chuť do 

dobrodružství.  

☺ V naší školce máme také pravidlo, které umožňuje dětem přinést si z domova jim blízký 

předmět, který jim navodí pocit bezpečí, připomene rodinné zázemí a pocit lásky. Ať už se 

tedy jedná o polštářek na spaní nebo oblíbenou hračku, symboly domova jsou u nás vítány.  

☺ Naše školka je školkou otevřenou. Umožňujeme pozvolný průběh socializace. Ve snaze o 

individuální přístup ke každému dítěti poskytujeme možnost postupného zvykání. Dítě 

zprvu může docházet hrát si s rodičem do prostředí třídy tak jak je mu to příjemné. Dále je 

umožněna nepravidelná docházka – dítě si chodí ráno hrát jednou nebo dvakrát v týdnu na 

cca hodinu bez dospělého, aby si zvykalo na nepřítomnost rodiče, ovšem na přítomnost 

ostatních dětí. 

☺ Náš vzdělávací plán zpracováváme tak, aby byly dodrženy všechny potřeby dětského 

vývoje. Velký prostor má u nás volná hra dětí. Řízené činnosti jsou uzpůsobeny věkové 

skupině, s níž se pracuje. Děti mají během dne vyvážený program skládající se z volné hry, 

řízených aktivit a tělovýchovných chvilek, tak aby nedocházelo k přetěžování ani strádání 

dětí. Význam je kladen i na dostatečnou relaxaci. Ta je nezbytnou součástí každého dne.  

☺ Učitelky ve třídách se snaží plně věnovat svou pozornost všem dětem a to bez rozdílů. 

Všechny děti u učitelky najdou vždy oporu, pochopení, lásku, a v neposlední řadě vzor.  

☺ Snažíme se dětský věk zachovat co nejdéle tím, čím ve své nejhlubší podstatě je. Světem 

radosti, bezstarostnosti, fantazie a her. Děti by neměly být ovlivněny stresem běžného dne, 

a proto jim v naší školce poskytujeme dostatek času, prostoru, podnětů ke hrám, rozvoji 

fantazie a spolupráce s vrstevníky, aby si toto období mohly co nejvíce užít a prožít. Protože 

na kladných zkušenostech a emocích budou stavět celý svůj budoucí život. 



 

 
 

☺ Učitelky dbají na efektivní způsob komunikace, ve které usilujeme o to, abychom se všichni 

domluvili tak, aby to bylo prospěšné. Snažíme se o komunikaci, která neubližuje, ale řeší 

problémy. Používáme i zpětnou vazbu, která vypovídá o tom, co se nám líbí, co bychom rádi 

změnili, nebo o tom, jak se děti ve třídě cítí a co si myslí o různých událostech, situacích, 

lidech. 

☺ Dáváme dětem prostor pro samostatnost. Poskytujeme jim možnost výběru.  

☺ Snažíme se dětem dávat jakýkoli upřímný akt ocenění a uznání včetně skutečného pohlazení.   

☺ Prostřednictvím her děti navazují sociální kontakty se skupinou vrstevníků, vytváří 

přirozený prostor pro učení prosociálním dovednostem. 

☺ Tím opravdu základním zdrojem pocitu bezpečí a lásky je důvěrný vztah. Vazba mezi 

učitelkami a dětmi, mezi učitelkami a rodiči. 

 

2.4 Adaptační program  
Adaptační program je vytvořen pro děti a rodiče jako návod, jak co nejsnáze a nejplynuleji 

překlenout adaptační období dítěte. Začátek docházky do MŠ je pro rodinu stresové období, 

protože se zcela změní návyky a dosavadní zvyklosti. Je zásahem do zaběhlého režimu dne dětí, 

které se z primární sociální skupiny dostává do sekundární socializace, a to mezi kolektiv dětí, 

jehož je součástí. Zde ale nastávají první chvíle, kdy se společně musíme naučit dodržovat 

pravidla, chovat se hezky k lidem i věcem kolem sebe. Na dítě jsou kladeny nároky na 

samostatnost, na kterou mnohdy z domova není zcela zvyklé a to je pro něj velkou změnou a 

stresovou situací. Každé dítě na tento stres může reagovat odlišně. Škála emocí je velmi široká 

– od úsměvu, vzteku, breku až po paniku). Dítě může být lítostivé, může se vývojově vrátit o 

pár měsíců zpět. Tyto situace ale většinou vymizí během nejbližších měsíců. 

Prostřednictvím krátkého dotazníku, který ve školce vyplníte, dáte učitelce obrázek toho na co 

je dítě zvyklé a další důležité informace, které potřebuje k tomu aby dítěti usnadnila zvykání si 

v MŠ. 

Adaptační program je vodítkem, jak dítěti a rodině nástup do mateřské školy usnadnit a 

zpříjemnit. U každého dítěte se lze domluvit na individuálním postupu v závislosti na jeho 

aktuálních potřebách.  

Začněte již před nástupem do MŠ. Aneb desatero pro rodiče! 

1. Trénujte s dítětem sebeobsluhu. Je důležité, aby se dítě umělo alespoň částečné obléci, 

dokázalo se samostatně najíst (především pít ze sklenky), mělo správné hygienické 



 

 
 

návyky, dokázalo uklidit své místo. UDĚLEJTE SI ČAS, BUĎTE DŮSLEDNÍ A 

TRPĚLIVÍ. Ať si dítě zkusí vše samo, věřte, bude z toho mít radost. 

 

2. Navštěvujte místa, kde přijde dítě do kontaktu i s jinými dětmi (mateřská centra, dětská 

hřiště, zájmové kroužky). Je vhodné, aby dítě bylo zvyklé i na péči jiného známého 

člověka a netvořilo si fixaci pouze na matku či otce. 

 

3. Udělejte si čas na povídání a čtení pohádek a naslouchání. Nic lepšího pro dítě nemůžete 

udělat. Rozvíjíte fantazii, slovní zásobu i vyjadřování, dáváte správný vzor, předcházíte 

logopedickým vadám v pozdějším věku, rozvíjíte logické uvažování.  

 

4. Krátce a srozumitelně a konkrétně oceňujte dítě, pokud se mu něco povedlo (Ne – Ty 

jsi ale šikovný. ANO – Ten domeček, jsi namaloval opravdu moc pěkně, i to sluníčko 

je jako opravdové.) Povzbuzujte ho v činnostech, které ho baví. Jasně odmítejte 

nevhodné chování – poskytněte dítěti vysvětlení proč takhle ne, proč příště takto… 

 

5. Nevyhrožujte dítěti školkou! Věty typu „počkej ve školce, tam budeš muset…“ Tyto 

věty si děti pamatují a jejich strachy se stupňují. Vyvarujte se i přílišnému 

„chválení“školky. Jednoduše dětem popisujte, co se ve školce bude dít, jak jdou činnosti 

po sobě (hry, vycházka, oběd). Dítě potřebuje vidět posloupnosti, dá mu to pocit jistoty. 

 

6. Ujistěte dítě, že dítě do školky pouze neodkládáte. Mnohdy si to spojí s tím, že ho 

nemáte rádi. Vysvětlete mu, jaké povinnosti máte, vy práci, dítě školku. Motivujte ho 

setkáním.  

 

7. I vy musíte zvládnout své emoce, pak je zvládne i dítě. 

 

8. ROZLUČTE SE KRÁTCE. Loučení neprotahujte, ubližujete sobě ale především dětem. 

Je to nejvíce stresující okamžik pro dítě. Proto tuto dobu zkraťte na nu nejkratší možnou.  

 

9. Komunikujte s učitelkou. Dozvíte se, jak probíhá okamžik, když odejdete. Většinou se 

dítě během krátké chvíle uklidní a jde si hrát. 

 



 

 
 

10. POUŽÍVEJTE RITUÁLY. Voďte dítě do školky ve stejný čas, ve stejný čas ho 

vyzvedávejte. Dítěti vysvětlete tyto časy srozumitelně. (Vyspinkáš se, nasvačíš a pak 

hned přijdu.) apod. 

Poslední srpnový týden 

Využijte tento týden před zahájením docházky a přijďte společně s dítěte školku 

„osahat“. Dejte dítěti čas, ať si společně s vámi vše prohlédne, jak školku, tak paní učitelky. 

Dejte mu prostor, ať samostatně komunikuje a vyjadřuje přání. Učitelky vám během poskytnou 

i poradenský servis, pokud je potřeba. První návštěva proběhne společně. Druhý den, pokud 

dítě příliš neprotestuje, proběhne bez rodičů – max. hodina (Dítě potřebuje vědět, že se pro něj 

vrátíte). Další dny můžete dobu o něco prodlužovat. I během prvních zářijových týdnů lze 

domluvit vyzvednutí dítěte po dopolední svačince a postupně přidávat po obědě, po spaní… 

Začátek docházky do MŠ 

 PŘIJĎTE VČAS. Mějte časovou rezervu, ne na loučení, ale pouze na to aby dítě nebylo 

stresováno ještě tím, že nestíháte jet včas do práce. Pokud je klidný rodič, je klidné dítě. 

Při prvním příchodu pochvalte dítěti, místo, značku, či popisujte, co kam dáváte 

(botičky dolů do poličky, bundu na věšák).  

 Pokud dítě již má kamaráda v kolektivu, přijďte společně, nebo ho na kamaráda 

namotivujte.  

 Vyzvedávejte dítě dříve, časové úseky prodlužujte. (po svačině, po obědě, po spaní) 

 Může se objevit ranní protest, nechuť. Je to normální jev, který odezní. Buďte trpěliví.  

 V MŠ jsou rodiče vítaní, přijďte do herny společně. Pokud se ale rozloučíte, už zpět 

nechoďte, i v případě že dítě brečí. Dítěti tím uděláte ještě větší zmatek. Paní učitelky 

vědí, co mají dělat, dítěti poskytnou péči, kterou aktuálně potřebuje. 

 Nemalujte čerta na zeď. Pokud dítě pláče při loučení, neznamená to, že propláče celý 

den. Učitelky vědí, jak dítě odpoutat od teskných myšlenek. Pokud dítě pláče 

dlouhodobě, budete o tom informováni a domluvíme postup vhodný individuálně pro 

vaše dítě. Dítě může plakat i při vyzvedávání, je to naprosto přirozená reakce. 

 Každé dítě je individualita. Některé se rádo zapojí, jiné je spokojené jako pozorovatel. 

Během roku se role proměňují, až se zapojí do kolektivu všechny.  

 Nenuťte dítě do komunikace. Přijde chvíle, kdy vám to poví samo, viz. příloha. 

Pokud máte jakékoli otázky, zeptejte se nás! 



 

 
 

Jak naslouchat vlastním dětem 

1. Vezměte si čas a naslouchejte vlastním dětem. Předem si určete, kdy budete mít vyhrazen 

čas k naslouchání dětem, a tento plán dodržte – i když na to nemáte zrovna náladu. 

2. Naslouchejte dětem vždy. Nejen když jsou šťastné a spokojené, ale i když zlobí. Je možné, 

že zlobí a žadoní právě z toho důvodu, aby tím vzbudily vaši pozornost a abyste jim věnovali 

pozornost. Možná, že si myslí, že to právě musí dělat, abyste si jich všimli. 

3. Povzbuzujte své děti, aby vám vyprávěly nejen o svých radostech, ale i o svých starostech, 

ba i o svých nejhorších a nejnepříjemnějších pocitech – např. o své zlobě, závisti atp. Je lepší, 

když se takto v rozhovoru ventilují, nežli když zůstávají uvnitř a působí vnitřní napětí. 

4. Zapamatujte si dobře, co vám dítě řeklo. Podle toho mu pak raďte, pomáhejte mu a 

povzbuzujte ho, jako lékař vy – užívá diagnózy a anamnézy (zjištění toho, co bylo před 

objevením nemoci) k terapii. 

5. Mimořádně pozorně se snažte naslouchat dítěti, když se chová ošklivě a zle. Takové dítě 

chce vám v té chvíli něco důležitého říci. Třeba prožívá něco strašného, s čím si neví rady. 

6. Snažte se být co nejlépe informováni o pocitech a postojích vašich dětí. Potřebujete vědět, 

co si vaše děti myslí, k čemu se přiklánějí, jaké mají představy – i když jsou falešné. 

7. Prověřte si, že každému z vašich dětí věnujete v průměru stejné množství času, že žádné 

neprotěžujete! 

8. Respektujte právo vašeho dítěte na soukromí. I vy ho potřebujete a vaše dítě taky. Když však 

dítě za vámi přijde a řekne:,,Mami, prosím tě…“ nebo:,,Tati, prosím… „, pak vše ostatní musí 

jít bezpodmínečně stranou, i kdyby hořelo! Když mu neumožníte rozhovor s vámi v raném 

mládí, pak v době dospívání s vámi nebude mluvit a nedivte se proč. 

9. Naslouchejte vašemu dítěti, i když hovoří o docela nepodstatných věcech, o všelijakých 

maličkostech a podle vašeho mínění,,úplných hloupostech“. Třeba to vaše dítě tak nevidí. Třeba 

jen chce s vámi hovořit a posílit vzájemný vztah důvěry. Je možné, že později přijde a bude se 

stejně rádo s vámi chtít pohovořit o věcech podstatných.  Důvěrné rozhovory se nezačínají, 

když je dceři 17 let. Ty se rodí jako podhoubí vzájemné důvěry v nejranějším věku. 

 



 

 
 

10. Mluvte se svými dětmi ryze a opravdově. Nikdy jim nelžete, v ničem. Neslibujte jim, co 

nemůžete splnit. Když něco nejde tak, jak by to dítě chtělo, snažte se mu vysvětlit, proč to tak 

nejde, či proč to či ono nemůžete, jako byste to, že se vás dítě zeptá na něco, co nevíte. Nebojte 

se mu říci upřímně: ,,to nevím“ či ,,tomu nerozumím“. Neříkejte mu to však příliš často.  

Poznámka: Uvedeno s využitím poznámek Michaely Feel a Judith Dunn, dvou anglických 

dětských autorů 

 

2.5. Organizace chodu a prostředí 
 

2.5.1 Režim dne 
06:15 – 08:10 otevření MŠ, scházení dětí, spontánní a pohybové aktivity dětí 

dle jejich výběru, vzdělávání dětí v různých výchovně-vzdělávacích 

oblastech 

08:10 – 08:30 společné přivítání dne „v ranním kruhu“, pohybová chvilka 

08:30 – 08:45 dopolední svačina  

08: 45 – 09:30   výchovně-vzdělávací činnosti nabízené učitelkou 

9:30 – 11:30 pobyt venku, v letních měsících již dříve – od 9.15 h. 

11:30 – 12:15 společný oběd, hygiena 

12:15– 14:00 ukládání dětí, poslech pohádky, odpočinek dětí, relaxace 

14:00 – 14:15 odpolední svačina 

14:15 – 15:45 volná hra, vzdělávání dětí v různých výchovně-vzdělávacích oblastech, 

spontánní a pohybové aktivity dětí 

15:45 uzavření MŠ 

 

2.5.2. Školní řád 
 Provoz mateřské školy je od 6:15 do 15:45 hodin 

 Scházení dětí do 8:00 hod. Po dohodě je možno příchody uzpůsobit potřebě rodičů 

(dohoda o nepravidelných příchodech, návštěva lékaře, výlet, apod.).  Doporučujeme 

scházení do 8 hod. Děti se lépe zapojí, když si stihnou pohrát s ostatními dětmi nebo se 

mohou zapojit do ranních činností. 

 Odchod dětí po obědě od 11:45 do 12:15 hod., odpoledne od 14:15 do 15:45 hod.   



 

 
 

 Dítě přivádí do mateřské školy a odvádí zákonný zástupce či pověřený zástupce osobně 

učitelce. Učitelka přebírá zodpovědnost za dítě až po předání dítěte osobně učitelce. 

Pokud si rodiče přejí, aby dítě odváděla domů než oni sami, musí vyplnit a podepsat 

plnou moc, kterou tímto dávají svému zástupci. 

 Děti, které byly přijaté by měly docházet pravidelně podle potřeb rodičů. Zástupce dítěte 

oznámí MŠ předem známou nepřítomnost dítěte, není-li známa předem, omluví dítě 

neprodleně. 

 Pokud dítě onemocní, obědy se odhlašují do 8:00 hod. Je možno odhlásit přes pevnou 

linku či mobilní telefon. V první den nemoci si může rodič odebrat oběd domů v době 

od 11:30 do 12:00 hod. 

 Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo přerušit v měsíci červenci nebo 

srpnu, popřípadě v obou měsících (Vyhláška 43/2006 o předškolním vzdělávání - §3). 

 

2.6 Řízení MŠ a peronální zajištění 
Naši třídu tvoří:       

ředitelka Milada Kokšteinová 

učitelka Martina Šmrhová 

učitelka Jana Hávová 

     

Nepedagogický personál:   kuchařka Radka Mikešová 

           uklízečka Jana Hávová  

 

Personální zajištění 

 Preferujeme náležité pedagogické vzdělání (středoškolské nebo vysokoškolské 

pedagogického směru). Naše instituce umožňuje a podporuje další vzdělávání svých 

pracovníků (viz. DVPP). Dále se naši zaměstnanci mohou účastnit nejrůznějších 

seminářů, konferencí, školení a kurzů. Jedná se například o kurzy zaměřené na 

jednotlivé výchovy (hudební, dramatické, výtvarné), motivační semináře, semináře 

zaměřené na získávání nejnovějších poznatků z oblasti výchovy a vzdělávání, atd. Tuto 



 

 
 

skutečnost bereme také jako motivaci pro naši práci.  Získáváme náležitý rozhled, pocit 

užitečnosti a většího uplatnění.  Vycházíme z potřeb růstu zaměstnanců.  

 Dáváme si záležet také na informovanosti našich pedagogických pracovníků. Škola 

odebírá několik periodik, který má pedagogický sbor k dispozici, a ze kterých může 

čerpat užitečné informace a inspiraci. Jako příklad uvádíme následující: Informatorium, 

Učitelské noviny/listy… 

V dnešní době jsou k dispozici již časopisy elektronické, o kterých své pracovníky též 

informujeme. Jsou jimi například:http://www.ucitelskenoviny.cz, http://ucitelske-

listy.ceskaskola.cz/, http://www.mojeskola.cz, http://www.portal.cz/info, 

https://www.eduin.cz, webináře a jiné  

Kvalifikace 

☺ Každý školní rok je nám zasílána nabídka vzdělávacích kurzů, kdy při jejich 

absolvování pedagogičtí pracovníci obdrží platný certifikát 

☺ Jsou nám nabízeny semináře s různým zaměřením 

☺ Každý pedagogický pracovník má kvalifikaci ustanovenou podle č. 563/2004 Sb. 

Pravidla pracovního pedagogického týmu: 

☺ Ve třídě spolupracujeme na vytváření třídního vzdělávacího programu, domlouváme se 

na tématech. 

☺ Ohleduplně vyjadřujeme své názory k práci kolegyně, případné výhrady konzultujeme 

přímo s ní. 

☺ Nepomlouváme! 

☺ Pomáháme si, vycházíme si vstříc. (výměna služby, příprava na práci, nápady, 

půjčování pomůcek.  

☺ Akce školy plánujeme společně, střídáme se ve vedení těchto akcí. 

☺ Pořádáme občasná neformální setkání mimo MŠ. 

☺ Předáváme si zkušenosti ze seminářů a dalších vzdělávacích akcí. 

 

Nepedagogické prostředí 

 Do pracovního kolektivu dále patří 2 provozní zaměstnankyně – uklízečka Jana Hávová, 

vedoucí kuchyně a kuchařka v jedné osobě Radka Mikešová 

 

http://www.ucitelskenoviny.cz/
http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/
http://ucitelske-listy.ceskaskola.cz/
http://www.mojeskola.cz/
http://www.portal.cz/info
https://www.eduin.cz/


 

 
 

2.7 Spolupráce s rodiči 
 Rodiče mají možnost, již při podání žádosti, si prostory naší mateřské školky 

prohlédnout 

 Zdrojem informací pro všechny rodiče je ŠVP pro PV, který je zpřístupněn na webových 

stránkách školy 

 Zde také mohou vyjádřit své nápady, případné dotazy, nesouhlasy, námitky a otevírá se 

jim možnost spolupráce. 

 Jsme rádi za jakoukoliv podporu ze stran rodičů: vyrobení nábytku do prostor mateřské 

školy, přispění materiálních věcí, atd… 

 Začátek školního roku zahájíme spolu s rodiči, klademe tak důraz na adaptační proces 

 Rodiče nám pomáhají vytvářet prostředí školy a proto mohou na webu vyjádřit své 

dotazy, mohou take připomínky poslat formou e-mailu.  

 Máme zde pravidelné setkávání s rodiči v podobě konzultací, které slouží k předání 

aktuálních informací o posunu ve vývoji každého dítěte 

 Rodiče si také mohou sjednat individuální schůzku s učitelkami 

 

2.8 Spolupráce  jinými subjekty 
 MAS  

 ČOS 

 KyBy 

 Mítní organizace a místní občané, kteří vykonávají nějaké řemeslo 

 PPC a PPP 

 Logoped 

 

3 ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 
 

3.1. Kritéria přijímacího řízení   
Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve 

však pro děti od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok. 

(§ 34 odst. 1zákona 561/2004). 

Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhly od počátku školního roku, který 

následuje po dni, kdy dítě dosáhlo pátého roku věku (§ 34 odst. 1 zákona 561/2004). 



 

 
 

Přijímání dětí do mateřské školy se provádí formou zápisu k předškolnímu vzdělávání. Termín 

a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy po dohodě se zřizovatelem od 2. května do 16. 

května a zveřejní jej způsobem v místě obvyklém (na webových stránkách mateřské školy, na 

vstupních dveřích a na informační vývěsce obce) (§ 34 odst. 2 zákona 561/2004). 

Ředitelka rozhoduje o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání na základě dále uvedených 

stanovených kritérií: 

 přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před nástupem do základní školy, 

předškolní docházka je pro tyto děti povinná, dále pak děti, které před začátkem 

školního roku dosáhnou nejméně 3. roku věku 

 k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti podle § 34, odst. 1 školského zákona, 

zpravidla ve věku od dvou do šesti let 

 při přijímání dětí je nutné dodržet podmínky ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dítě se podrobilo 

stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se 

očkování nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci) 

 k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou občany ČR nebo se státní 

příslušností jiného státu Evropské unie 

 k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které nejsou státními občany ČR ani 

jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně dle § 

20 zákona, (doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce 

dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do mateřské školy 

 přednostně se přijímají děti ze spádového obvodu mateřské školy 

 dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku na uvolněné 

místo 

 o přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona rozhodne ředitelka mateřské 

školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě 

také registrujícího lékaře. 

 

Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na 

informační schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o 

provozu MŠ. 

3.2. Kdo tvoří naši třídu 
 

Učitelky: Mgr. Milada Kokšteinová, Martina Šmrhová, Jana Hávová – školní asistent 

Naší třídu tvoří učitelky, ale hlavně děti. Třída je smíšená, heterogenní. Věkové rozpětí je od 2 – do 6 

let. Ve třídě není žádné dítě se speciálními potřebami pro vzdělávání. 



 

 
 

3.3.  Distanční vzdělávání 

3.3.1. Obecná ustanovení 
V souladu s ustanoveními § 184a školského zákona, pokud z důvodu krizového opatření 

vyhlášeného podle krizového zákona, nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle 

zvláštního zákona, anebo z důvodu nařízení karantény podle zákona o ochraně veřejného zdraví 

není možná osobní přítomnost většiny dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, 

stanovena:  

a) povinnost mateřské školy zajistit vzdělávání distančním způsobem pro děti, pro které 

je předškolní vzdělávání povinné,  

b) povinnost dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se tímto způsobem vzdělávat.  

 

Způsob poskytování vzdělávání a zpětné vazby na dálku přizpůsobí škola podmínkám dítěte 

(zázemí, materiální podmínky, speciální vzdělávací potřeby, zdravotní stav atp.). 

a) komunikace se zákonnými zástupci (nejenom) při vzdělávání distančním způsobem 

probíhá formou společného messengeru s odkazem na webové stránky. U dětí, u kterých 

probíhá předškolní příprava, budou materiály posílány emailem nebo zveřejněny na 

soukromé skupině Facebooku. V případě, že zákonný zástupce nemá přístup 

k internetu, je možné po předchozí telefonické domluvě materiály vyzvednout v budově 

MŠ.  

b) Informace a materiály k předškolní přípravě jsou na webových stránkách 

zpřístupněny nejpozději v pondělí v dopoledních hodinách na aktuální týden. Společně 

se zpřístupněním těchto materiálů budou zákonní zástupci v nejkratší možné lhůtě o této 

skutečnosti informováni na společném messengeru a podklady budou zákonným 

zástupcům zaslány i elektronicky formou emailu. Zákonní zástupci, kteří nemají přístup 

na společný messenger budou informováni na základě předchozí domluvy (viz. 

komunikace se zákonnými zástupci). Na dotazy rodičů reagujeme v nejkratší možné 

době. Týdenní plán předškolního vzdělávání bude inspirativní a založen na společných 

aktivitách dětí a rodičů v domácím prostředí. Vzdělávání probíhá v souladu s RVP PV 

a ŠVP. Pedagogický pracovník sám vyhodnotí na základě míry předchozího 

obeznámení s možnostmi a potřebami dítěte i jeho rodiny, zda upřednostní obecná 

doporučení, nebo bude nabídku činností individualizovat. Po předchozí domluvě je 

možné vyzvednout materiály k předškolní přípravě v budově MŠ.  

c) Absenci při distanční výuce je nutné posuzovat podle zapojení do vzdělávání a 

výstupů, nikoli podle doby vzdělávacích aktivit. V MŠ probíhá výuka off-line a on-line 

asynchronně, nezáleží tedy, v jaké denní době a jak rychle dítě pracuje, nýbrž zda 

odevzdává úkoly či výstupy své práce ve stanoveném termínu nebo prokazuje snahu 

o plnění pokynů. Pro omlouvání absencí v obecné rovině platí to stejné, co pro prezenční 

vzdělávání. Školský zákon stanoví základní rámec – ředitel nebo jeho zástupce má 

oprávnění požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte a zákonný zástupce je 

povinen důvody doložit nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy ředitele. Omlouvání absence 

probíhá elektronickou formou. Absence dětí při distanční výuce bude zákonnými 

zástupci doložena v omluvných listech, které budou po otevření MŠ předloženy 

ke kontrole. 

d) Zápis do třídní knihy probíhá dle možností pedagogického pracovníka, nejpozději 10 

dní zpětně. Uvádí se informace, kdy přešla výuka na vzdělávání distančním způsobem 



 

 
 

a uvádí se, kterých dětí se týká. Dále se uvádí vzdělávací obsah, který byl v daném týdnu 

realizován. Vzhledem k tomu, že pro předškolní děti je vzdělávání distančním 

způsobem povinné, je nutné evidovat jejich účast na vzdělávání.  

e) Hodnocení výsledků je průběžné. Zákonní zástupci budou min. 3 pracovní dny předem 

informováni o možnosti doručení zadaných úkolů do budovy MŠ, popřípadě pošlou 

vyhotovené úkoly prostřednictvím emailu pedagogickým pracovníkům MŠ. Činnost 

dětí může být následně individuálně podpořena telefonickým rozhovorem se zákonným 

zástupcem, jehož cílem je, aby nikdo nezůstal mimo systém a každý pracoval přiměřeně 

svým podmínkám a možnostem. Účast dětí mateřská škola posuzuje přiměřeným 

způsobem podle zapojení do vzdělávacích aktivit v průběhu týdne. Velmi důležité je, 

aby děti dostávaly k úkolům a aktivitám, které realizovaly a plnily, od učitele vždy 

nějakou zpětnou vazbu. 

3.3.2. Stravování 
MŠ Chlumany je vybavena vlastní školní jídelnou, která zprostředkovává celodenní stravování.  

V období uzavření MŠ z důvodu pandemie COVID-19  je školní jídelna uzavřena. Více 

informací viz. Vnitřní řád školní jídelny. 

3.3.3. Personální podmínky 
Obecně platí, že všichni zaměstnanci musí plnit své pracovní povinnosti vyplývající 

z organizace distančního způsobu vzdělávání stanovené ředitelem školy. Pedagogický 

pracovník je povinen být na pracovišti zaměstnavatele v době stanovené rozvrhem své přímé 

pedagogické činnosti (dle § 22a zákona o pedagogických pracovnících), současně ale není 

vyloučena obecně zakotvená možnost (dle § 2 zákoníku práce) dohodnout se v případě 

distančního způsobu vzdělávání na jiném místě výkonu práce – odlišném od pracoviště 

zaměstnavatele. Tato možnost dohodnout se na místě výkonu práce odlišném od pracoviště 

zaměstnavatele je i u učitelů, jimž byla nařízena karanténa, nebrání-li tomu zdravotní stav 

zaměstnance a jsou-li dodržena všechna stanovená omezení. V takovém případě je možné 

odmítnout vypsání potvrzení o „pracovní neschopnosti“ ošetřujícím lékařem, lékaře informovat 

o shodě zájmu zaměstnance se zaměstnavatelem na pokračování výkonu práce za podmínek 

karantény, tedy typicky z domova.2 Pedagogický pracovník je v tomto režimu hmotně 

zabezpečen platem (mzdou) za vykonanou práci, protože učitelé budou větší měrou konat práce 

související s PPČ a jejich pracovní doba 40 hod. týdně se nemění. 

Rozvrh přímé pedagogické činnosti (PPČ) pedagogických pracovníků určuje ředitel a ten 

tento rozvrh může měnit. Změna v rozvrhu musí být oznámena předem, zpravidla v předstihu 

3 dnů. Pokud není vzhledem k situaci možné oznámit změnu s předstihem, je o ní pedagogický 

pracovník informován v nejkratším možném termínu. 

V důsledku přechodu na vzdělávání distančním způsobem se může stát, že ředitel nebude moci 

přidělit „předepsaný počet“ hodin PPČ podle nařízení vlády č. 75/2005 Sb. Pedagogickým 

pracovníkům se však plat nekrátí. 

Pedagogickému pracovníkovi bude na základě dodatku upravující místo výkonu, upravena 

náplň práce. 

3.3.4. Formy vzdělávání distančním způsobem 
a) Pojmem off-line vzdělávání je označován takový způsob vzdělávání na dálku, který 

neprobíhá přes internet a k realizaci nepotřebuje ve větší míře digitální technologie. 

U dětí předškolního věku se jedná především o plnění praktických úkolů využívajících 

přirozené podmínky dětí v jejich domácím prostředí – tvořivé práce aplikace znalostí a 

dovedností v praxi, projekty zaměřené na samostatnou práci dítěte či na rozvoj 

kompetencí (společná hra, příprava jídla, práce na zahradě, pohyb v přírodě, drobné 



 

 
 

domácí práce, péče o domácí zvířata, hudební a výtvarné aktivity, vytváření portfolia 

atd.). 

b) Pojmem on-line vzdělávání je obecně označován takový způsob vzdělávání na dálku, 

který probíhá zpravidla prostřednictvím internetu a je podporován nejrůznějšími 

digitálními technologiemi a softwarovými nástroji. Rozlišujeme synchronní a 

asynchronní on-line vzdělávání.  

a. Při synchronním vzdělávání je učitel propojen s dětmi zpravidla 

prostřednictvím nějaké komunikační platformy3 v reálném (stejném) čase. 

Skupina ve stejný čas na stejném virtuálním místě pracuje na stejné/podobné 

aktivitě. Pro poskytování zpětné vazby dětem předškolního věku je vhodná 

právě synchronní komunikace.  

b. Při asynchronní výuce děti pracují se svými rodiči na zadaných úkolech v jimi 

zvoleném čase vlastním tempem. Využívány pro tento druh práce mohou být 

např. nahrávky videí na YouTube, nejrůznější platformy, portály, aplikace atp., 

a to jak k samotnému vzdělávání, tak i k zasílání aktivit.  

V předškolním vzdělávání vzhledem k věku dětí není on-line vzdělávání prioritním způsobem, 

nýbrž má pouze doplňkovou funkci. K dosažení nejlepšího efektu je třeba zohlednit konkrétní 

podmínky pedagogů a jednotlivých děti. Off-line vzdělávání je doplněno kombinací 

synchronních a asynchronních metod. 

 

3.3.5. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami   
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) mají nárok na poskytování podpůrných 

opatření školou a školským poradenským zařízením i při distančním způsobu vzdělávání. 

Podpůrná opatření spočívají mj. v:  

• poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení,  

• úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání,  

• předmětu speciálně pedagogické péče,  

• poskytování předškolního vzdělávání dle IVP,  

• použití kompenzačních pomůcek, speciálních učebnic a speciálních učebních pomůcek,  

• ve využití asistenta pedagoga, dalšího pedagogického pracovníka, tlumočníka nebo 

přepisovatele pro neslyšící.  

3.4. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí 
nadaných a dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

 

Mateřská škola Chlumany má dostatečné prostorové podmínky pro vzdělávání dětí s různými 

speciálními vzdělávacími potřebami. Učební pomůcky a další potřeby jsou postupně 

nakupovány, vyráběny, budovány. Při přijímacím řízení – zápisu dětí do MŠ jsou tyto 

záležitosti individuálně řešeny se zákonnými zástupci dětí. Vždy hledáme důvody pro přijetí 

tak, aby zařazení dítěte bylo vhodné a přínosné pro dítě samo. 

Speciální vzdělávací potřeby (dále jen SVP) jsou poskytovány dětem, které k naplnění svých 

vzdělávacích možností nebo uplatnění  a užívání svých práv, ve srovnání s ostatními dětmi, 

potřebují poskytnutí podpůrných opatření. Při vlastní realizaci vzdělávání těchto dětí se řídíme 

školským zákonem v platném znění, vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

v platném znění a vyhláškou č. 27/2016 Sb.,  o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných v platném znění a vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování 

poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v platném znění. 



 

 
 

Zohledňujeme podmínky naší MŠ tak, aby vzdělávání těchto dětí bylo smysluplné, úspěšné a 

zejména pro dítě přínosné. 

3.4.1.  Systém péče o děti s podpůrným opatřením 
 

Při vzdělávání dětí se SVP se snažíme vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti, 

k učení, ke komunikaci s ostatními dětmi tak, aby dosáhlo co největší samostatnosti s využitím 

jejich vzdělávacích potenciálů a s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti. 

Spolupracujeme s dalšími odborníky, využíváme služeb školských poradenských zařízení apod. 

Vzdělávání dětí s podpůrnými opatřeními (dále jen PO) se uskutečňuje v souladu se ŠVP 

naší MŠ a je podkladem pro zpracování Plánu pedagogické podpory (dále jen PLPP) a 

východiskem pro zpracování Individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP). Podpůrná 

opatření realizovaná v MŠ jsou dětem poskytována bezplatně. 

 

PO jsou podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti členěna do pěti stupňů. 

PO 1. stupně uplatňuje MŠ i bez doporučení Školského poradenského zařízení (dále jen 

ŠPZ) na základě  PLPP, PO 2. – 5. stupně uplatní MŠ pouze s doporučením ŠPZ. 

 

PLPP zpracovávají učitelky bez doporučení Školského poradenského zařízení (dále jen 

ŠPZ) a nepožadujeme informovaný souhlas zákonného zástupce. S PLPP je seznámena 

ředitelka MŠ a k jeho vyhodnocení dochází po třech měsících od počátku realizace PLPP. 

Pokud PLPP nepostačuje k naplnění vzdělávacích potřeb dítěte, doporučí učitelka MŠ 

zákonnému zástupci dítěte využití poradenského zařízení k posouzení speciálních 

vzdělávacích potřeb dítěte.  

 

IVP zpracovávají učitelky MŠ na základě Doporučení ŠPZ opatřeného informovaným 

souhlasem zákonného zástupce dítěte. IVP je závazným dokumentem k zajištění SVP dítěte, 

v průběhu roku může být upravován a doplňován podle aktuálních potřeb a ukazatelů, 

součástí IVP je písemný souhlas zákonného zástupce dítěte. K vyhodnocení IVP dochází ve 

spolupráci se ŠPZ minimálně  jednou ročně. 

 

Asistent pedagoga (dále jen AP) poskytuje podporu učitelce MŠ při vzdělávání dítěte 

v rozsahu PO, pracuje podle potřeby s ostatními dětmi podle pokynů učitelky. Hlavní náplní 

AP je účast a pomoc při výchově a vzdělávání, pomoc při adaptaci dítěte, nezbytná pomoc při 

sebeobsluze, pohybu a dalších činnostech v souladu s IVP a náplní práce AP.  

3.4.2.  Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými 
opatřeními 

Je uplatňován princip diferenciace a individualizace vzdělávání nejen při plánování, ale i 

organizaci činností včetně obsahu, forem a metod vzdělávání. 



 

 
 

Jsou realizována stanovená podpůrná opatření při vzdělávání dětí. 

Důraz je kladen na osvojování dovedností na úrovni odpovídající individuálním potřebám a 

možnostem dítěte se zaměřením na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky 

v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení. 

Spolupracujeme se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, dalšími 

odborníky v oboru, v případě potřeby i s odborníky mimo oblast školství. 

Počet dětí ve třídě je v tomto případě snížen v souladu s právními předpisy. 

Asistent pedagoga je přítomen v souladu s doporučením školského poradenského zařízení a 

jím přiznaného podpůrného opatření. 

3.4.3.  Vzdělávání dětí nadaných 
Tento školní řád vytváří podmínky maximálního využití potenciálu každého dítěte podle jeho 

individuálních možností. Dítě vykazující známky nadání je podporováno a individuálně 

rozvíjeno konkrétní nabídkou dle jeho zájmu, schopností a mimořádného nadání. Snažíme se, 

aby nabídka byla pestrá a dostatečně široká. 

Průběžně nakupujeme encyklopedie, společenské hry, didaktické pomůcky, stavebnice apod.  

 

3.4.4. Podmínky pro vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí 
českého jazyka 

Dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka poskytujeme jazykovou přípravu pro zajištění 

plynulého přechodu do základního vzdělávání.  

Ředitelka  mateřské školy zřídí skupinu pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění 

plynulého přechodu do základního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o 

předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou v mateřské škole alespoň 4 

cizinci v povinném předškolním vzdělávání. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu je 

rozděleno do dvou nebo více bloků (dle potřeby) v průběhu týdne. 

Ředitelka mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte 

zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném 

předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy. 

Jako podpůrný materiál je využíváno Kurikukum češtiny jako druhého jazyka pro povinné 

předškolní vzdělávání 

 

 

 

 

 



 

 
 

4 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU  
 

4.1.  Filosofie mateřské školy 
Jan Ámos Komenský řekl, že škola je dílna lidskosti a snažil se jedince kultivovat. Tak 

i my se snažíme jedince seznámit nejenom s mravy, ale poskytnout dětem prostředí, jež 

umožňuje psychický, sociální a pohybový rozvoj, prostředí vzájemné tolerance, 

komunikace, porozumění a úcty. Neboť kde jinde by měl člověk získat základy, na kterých 

bude dále budovat svojí budoucnost než v mateřské škole. Pokud je dítě šťastné, znamená to, 

že mu nic neschází, jsou naplněny jeho potřeby. Je zdravé, cítí se bezpečně, je zvídavé a má 

radost z každé maličkosti. I my ve školce se snažíme, aby děti byly šťastné. Dáváme jim lásku, 

naší pozornost, pocit sounáležitosti a porozumění. Učitelská profese pro nás není jen 

zaměstnání, ale spíše poslání.  

Vize:

 
 

4.2.  Cíle a záměry školy 
 Snažíme se všechny děti rozvíjet ve třech základních oblastech a to v oblasti psychické, 

fyzické a sociální. Chceme dosáhnout, aby dítě na konci svého předškolního období, 

bylo samostatnou osobností, jež je schopna zvládat běžné úkony, také ty, které jsou 

obtížné a v budoucnosti je nevyhnutelně čekají. Snažit se je plnit aktivně a pokud možno 

i s vlastním uspokojením. 

 Podporujeme a rozvíjíme samostatnost dítěte, zdravé sebevědomí, všem dětem klademe 

základy celoživotního vzdělání podle jejich individuálních potřeb, učíme je ke 

zdravému životnímu stylu, chceme, aby si uvědomovaly následky svého chování 

 Ve vzdělávání podporujeme maximálně komunikativní dovednosti, smyslové vnímání 

jakožto základ veškerého poznání. 

 Dále se snažíme podpořit a zajistit dostupnost předškolního vzdělávání všem dětem a 

přednostně těm, kteří mají poslední rok před nástupem do základní školy 

spokojené 
dítě

spokojený 
rodič

spokojená 
obec



 

 
 

 Podporujeme další vzdělávání v oblasti širšího vzdělávání pedagogů v oblasti 

odborných, pedagogických a sociálních znalostí 

 Společně se snažíme o to, aby se děti cítily bezpečně, zažívaly pocity jak úspěchu, tak i 

neúspěchu, protože to k životu patří, rozvíjely svojí osobnost a individualitu.   

Chceme, abychom se o to všechno snažily společně s rodiči, aby mezi všemi panovala 

důvěra, otevřenost a spokojenost. 

 

4.3. Cesta k našim cílům – formy a metody        
Sebedůvěra je schopnost vidět sebe sama jako schopného a způsobilého 

člověka, který dokáže lásku přijímat  dávat, který je jedinečný a kterého lidé 

uznávají.                      

- Patricia H. Berneová, Louis M. Savary - kniha „Jak nevychovat dítě s pocitem méněcennosti“) 

Dítě se učí tomu, v čem žije 

Žije-li dítě v ovzduší kritiky, učí se odsuzovat. 

Žije-li dítě v ovzduší nepřátelství, učí se výbojnosti. 

Žije-li dítě v ovzduší zesměšňování, učí se sebepodceňování. 

Žije-li dítě v ovzduší ponižování, učí se sebeobviňování. 

Žije-li dítě v ovzduší snášenlivosti, učí se trpělivosti. 

Žije-li dítě v ovzduší povzbuzování, učí se sebedůvěře. 

Žije-li dítě v prostředí, kde se mu dostává chvály, učí si vážit sebe i druhých. 

Žije-li dítě v ovzduší poctivosti, učí se být spravedlivým. 

Žije-li dítě s vědomím bezpečí, učí se důvěřovat. 

Žije-li dítě v prostředí, kde je uznáváno, učí se mít rádo samo sebe. 

Žije-li dítě v přátelském ovzduší lásky a přízně, učí se nacházet ve světě lásku. 

 

 Vzdělávání dětí maximálně přizpůsobujeme vývojovým, fyziologickým, 

kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí 

 Respektujeme individualitu každého dítěte 

 Vycházíme ze znalosti aktuálního rozvojového stavu dítěte 

 Pedagogické aktivity připravujeme tak, aby probíhaly v rozsahu potřeb jednotlivých 

dětí 

 Pro realizaci našich cílů využíváme metod prožitkového a kooperativního učení, 

učení hrou a činnostmi dětí 

 Uplatňujeme integrovaný přístup ve vzdělávání 

 Didaktický styl vzdělávání zakládáme na principu vzdělávací nabídky, na 

individuální volbě a aktivní účasti dítěte 



 

 
 

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

přejímání vhodné 

 Snažíme se zakládat vše na zážitcích našich dětí 

 Podporujeme radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové 

 

4.4. Podmínky vzdělávání 
o Prostory třídy jsou za pomoci nábytku rozděleny na menší části (hrací koutky), kde je 

prostor i pro knihovničku, stolní hry, kuchyňka, obchod, kadeřnictví a jiné. Tento školní 

rok se obměnit veškerý nábytek v MŠ, včetně stolů a nové sedací soupravy. 

o Dále je zde herna, vybavená marmoleem, pro děti slouží k pohybovému vyžití. V době 

poledního odpočinku se zde rozkládají lehátka 

o V místnosti je i hudební koutek, který je vybaven klávesami, orffovými nástroji a jinými 

rytmizačními pomůckami.  

o Hygienické zázemí je společné pro dívky i chlapce 

o V šatnách je výškově vyhovující sedací nábytek, věšáky na sušení, nástěnky pro 

informace rodičům. 

o Třídy jsou vybaveny dětským nábytkem, který vyhovuje platným normám a je barevně 

sladěn. Veškerý nábytek ve třídách je navržen tak, aby bylo využito všech zákoutí třídy 

a zároveň zůstal dětem dostatek prostoru pro volnou hru. 

o Vybavení hračkami je dostačující a podle potřeb se doplňuje a obměňuje.  

o Děti se samy, svými výtvory podílejí na výzdobě a úpravě interiéru školky. 

o Prostředí je upraveno tak, aby práce dětí byly přístupné a byly k nahlédnutí i rodičům. 

o Herna je vybavena počítačem a tablety, se kterými děti pracují společně s učitelkou 

v rámci digitálního vzdělávání v programu Barevné kamínky. 

 

Potřeby jako východisko konkretizace cílů předškolní výchovy 

1. Potřeba určitého množství, kvality a proměnlivosti vnějších podnětů 

o Všechny učitelky naší mateřské školy vypracovávají týdenní plány nebo vícetýdenní 

projekty, kde mají předem promyšlenou náplň nadcházejícího týdne tak, aby byl 

v kontinuální v delším časovém období, a především si zde konkretizují své cíle a 

záměry na daný týden, tak aby bylo dětem umožněno jak objevování nového 



 

 
 

v návaznosti na staré, tak měl dostatek prostoru na své otázky a ty mu byly 

zodpovězeny.  

o Velký pozor dáváme také na to, aby dítě nebylo přetíženo množstvím informací či 

různých řízených činností 

1. Potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech 

o Děti pro potřebu jistoty a bezpečí potřebují dodržení rytmu dne. To zajišťujeme jak 

jasně stanoveným časem – jaké aktivity na sebe navazují, jak dlouho trvají, tak rituály. 

Máme: ranní vítací rituál – se všemi dětmi se společně přivítáme a popřejeme si krásný 

den, rituál ke svačině – děti na sebe čekají, než si všichni prostřou, aby si mohly popřát 

dobrou chuť (podporujeme kultivovanost stolování).  

 

2. Potřeba prvotních citových a sociálních vztahů 

o Snažíme se vždy vnímat děti, nejen když jsou šťastné a spokojené, ale i když zlobí. (Je 

možné, že zlobí právě proto, že chtějí naši pozornost, něco nám říci!) 

o Povzbuzujeme děti, aby nám vyprávěly nejen o svých radostech, ale i svých starostech. 

Ba i o těch nejnepříjemnějších pocitech. Je lepší, když se takto v rozhovoru ventilují, 

nežli když zůstávají uvnitř a působí vnitřní napětí. 

o Snažíme se být co nejlépe informováni o pocitech a postojích dětí. 

o Nasloucháme dětem a posilujeme vzájemný vztah důvěry. 

o Dáváme dětem láskyplnou péči obsahující něhu a pohlazení. 

o Snažíme se, aby děti věděly, že se na nás mohou vždycky spolehnout. 

o Respektujeme právo dětí na soukromí. 

3. Potřeba osobní identity 

o V mateřské škole respektujeme potřeby dětí, myšlenky, jejich postoje a zároveň snažíme 

se, aby samy vyjadřovaly své pocity, postoje. Prostor dostávají během celého dne. 

Největší prostor poskytujeme v ranním komunitním kruhu, kde každý může vyjádřit své 

pocity, přání a všem dětem je nasloucháno. 

o Osobní svobodu a volnost dětí je respektujeme do určitých mezí, vyplývajících z řádu 

chování norem a pravidel, které máme ve škole stanoveny. Pravidla chování ve třídě 

spoluvytváříme s dětmi. Spoluúčast motivuje jak učitelky, tak děti v jejich dodržování. 

Děti mají možnost pravidla graficky si je znázornit, aby nám byly stále na očích. Díky 

nim se nám ve třídě žije lépe. 



 

 
 

o Učitelka dodává dítěti zdravou sebedůvěru a nepodceňuje ho.  Náročnost prací, úkolů a 

her se systematicky zvyšuje s ohledem na vývoj dítěte. Vybízíme děti, aby práce 

zvládaly co nejvíce samostatně, ale vědí, že jim vždy rády pomůžeme. Děti oceňujeme 

a podněcujeme k dalšímu růstu. 

o Učíme děti, jakou mají úlohu ve skupině, navzájem respektujeme své místo, myšlenky 

toho druhého. Nabízíme skupinové práce, kde si každé dítě najde své místo, vytvoří si 

společný cíl a pomocí komunikace a spolupráce jej dosáhnou, tímto se tedy učí 

respektovat druhého. Také v komunitním kruhu, kde je každý názor stejně hodnotný si 

děti odbourávají strach z vyjadřování.  Učí se udržet myšlenku a následně ji vyjádřit. Co 

je ale nejdůležitější, díky komunitnímu kruhu získají dvě důležité vlastnosti a to 

trpělivost a umění naslouchat. 

o Učíme se, přijímat i neúspěch jako součást života. Ať již prohraji v „člověče nezlob se“  

nebo se mi nevydaří výkres, vždy je tu možnost zkusit to znovu a lépe, přesně tak jako 

v životě. 

o Ocenění u nás patří všem dětem, i když se jim nepodaří, co chtěly, protože ceníme 

snahu, vůli, pečlivost. 

 

4. Potřeba otevřené budoucnosti, životní perspektivy a smyslu života 

o Snažíme se v dětech povzbuzovat představu otevřené budoucnosti. Každé dítě by si 

mělo stanovit své cíle, kterých by chtělo dosáhnout.  

-např. dosáhnout na kliku, naučit se také to, co umí sourozenec, kamarád… 

o Vedeme děti k samostatnosti a osamostatňování (stolování, pomoc kamarádovi při 

úklidu či oblékání) 

o Učíme je nebát se rozhodovat, proto každému dáváme prostor pro vyjádření svého 

názoru. 

o Chceme, aby si uvědomily vlastní já a svou osobnost a sounáležitost se skupinou. 

(skupinové hry i tvoření, individuální práce)  

o Děti vzájemně nesrovnáváme, nepřirovnáváme k někomu úspěšnějšímu. V žádném 

případě nezdůrazňujeme nedostatky dětí, nepřenášíme na ně své vlastní strachy. 

o Snažíme se dětem umožnit kontakt s vrstevníky, které disponují různými dispozicemi i 

indispozicemi. Jinakost pro nás není překážkou, proto by se jí děti neměly bát! 

o Dětem nabízíme takové činnosti, ve kterých se mohou postupně naučit a získat odhad 

svých schopností a možností. 



 

 
 

o Každé dítě si vytváří různé strategie, jak dosáhnout daných cílů (dnes se mi to 

nepovedlo, příště na to půjdu jinak) 

o Učí se být aktivním, nesmí se bát překonávat překážky i za cenu drobného neúspěchu 

o Podáváme dítěti objektivní představy o cestě životem a snažíme se vyvarovat přílišnému 

ochranářství. 

o Dáváme přednost prožitkovému učení 

 

ZÁSADY PRO PRÁCI S DĚTMI, NABÍDKA K ÚVAZE 

 Zásada první:  Poznej nejdřív sama sebe. 

 Zásada druhá:   Poznej, co nejdříve všechny děti, s nimiž pracuješ. 

 Zásada třetí:  Stanov si pořadí cílů – co teď, co potom. 

 Zásada čtvrtá:   Vždy si uvědom, proč danou hru nebo činnost volíš. 

 Zásada pátá:   Méně často bývá více. 

 Zásada šestá:   Nedrž se tvrdošíjně zvoleného námětu, improvizuj. 

 Zásada sedmá:  Měj vždycky dostatečnou zásobu materiálu. 

 Zásada osmá:   Uč se od přírody a z literatury, čti dětské knížky. 

 Zásada devátá:  Uč se smyslovému i mimosmyslovému vnímání,   

                                         snaž se vnímat a cítit druhé. 

 Zásada desátá:  Neboj se - hrát si, pouštěj uzdu fantazie i představivost. 

 Zásada jedenáctá: Nikdy děti do žádné činnosti nenuť, 

snaž se najít vhodnou účinnou motivaci. 

 Zásada dvanáctá:  Respektuj potřeby dětí, respektuj jejich osobnost. 

 Zásada třináctá: Buď ochotná neustále přijímat podněty, učit se novému,  

                                       hledej, zkoušej. 

 Zásada čtrnáctá:  Nemysli si, že máš vždycky pravdu. 

 Zásada patnáctá: Pokud Tě tvoje práce nebaví, nenacházíš v ní uspokojení, 

                                                    jdi okamžitě dělat něco jiného! 



 

 
 

5 OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ 
Švp pro pv POJĎ A ZKUS TO SÁM 

 

4.1. Proč tento název?  
Školní vzdělávací program „ Pojď a zkus to sám “ je 

otevřený dokument s možností různých dodatečných 

úprav a vkládáním příloh. Tematické celky jsou 

variabilní, pedagogové mohou kdykoliv reagovat na 

konkrétní situace a zájmy dětí, vytvořit nové téma, cíle 

napříč integrovanými bloky a vracet se k nesplněným 

cílům.  

Program „Pojď a zkus to sám“ provádí děti školním 

rokem v závislosti na změnách v přírodě, typických 

svátcích a symbolech jednotlivých ročních období. 

Našim cílem je rozvíjet u dětí kompetence, které jsou 

důležité pro jejich další vzdělávání, jejich schopnosti a 

dovednosti a podporovat je v získávání nových 

vědomostí. Rozvíjíme osobní pohodu a spokojenost 

dětí, podporujeme jejich tělesný rozvoj a zdraví. 

Vytváříme u dětí základy hodnot, na kterých je 

založena naše společnost, rozvíjíme jejich schopnost 

komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na 

činnostech a rozhodnutích. Vytváříme podmínky a 

příležitosti k rozvoji sebevědomí a získávání zdravé 

sebedůvěry. Vedeme děti k poznání, že mají možnost svou životní situaci ovlivňovat a 

svobodně jednat, avšak zdůrazňujeme, že za to, jak se rozhodne a co udělá, následně odpovídá. 

Vedeme dítě ke kritickému myšlení a ukazujeme mu, že je potřeba si fakta ověřovat.  Vedeme 

děti k tomu, aby si dokázaly za vlastním názorem stát, a zároveň přijmout fakt, že někdo jiný 

může mít i jiný názor, který je třeba respektovat. Podporujeme individuální růst dítěte, 

věnujeme pozornost pokrokům dítěte a stavíme na pokrocích další vzdělávací nabídku.  

Vzdělávací program mateřské školy Chlumany je vypracován paní ředitelkou ve 

spolupráci s paní učitelkou. Je vodítkem pro pedagogickou činnost, na jehož základě se 

vypracuje třídní vzdělávací program s integrovanými bloky. Zde je uvedena nabídka činností a 

stěžejních témat, která se celým rokem prolínají a obsahují všechny vzdělávací oblasti.  



 

 
 

Učitelky mají možnost dle vlastního uvážení vypracovat vlastní celky, ale jsou pro ně 

povinné cíle a výstupy uvedené v ŠVP ke každému integrovanému bloku. Tematické celky tvoří 

způsobem, aby byly dostatečně široké a obsáhly pestrou nabídku aktivit a prožitkových 

činností. 

Bloky jsou koncipovány tak, aby vycházely z přirozených potřeb dítěte. Je vypracován 

úměrně k jejich věku a se zřetelem na individuální potřeby jednotlivých dětí ve třídě. Zaměřují 

se na celkový rozvoj dítěte a nabízí širokou škálu činností.  

V našem vzdělávacím programu vyhrazujeme značný prostor také rodičům. Snažíme se 

je hojně zapojovat do společných aktivit s dětmi.  

4.2.  Integrované bloky pro rok 2022/2023 

 
Každý pedagog vybírá témata dle aktuální potřeby a zájmu dětí konkrétní třídy. Blíže je 

rozpracovává v třídním vzdělávacím programu.  

Nabízená témata mohou pedagogové dle aktuální potřeby třídy vyměnit nebo nahradit. 

Téma se může volit na týden i delší časové období pro potřebu projektového učení. Hlavní metodou 

využívanou v MŠ je prožitkové učení a je hlavním pilířem při plánování vzdělávacích aktivit   

 

 

5.2.1. Vstupujeme do neznáma, kdo tě čeká, když né máma 
 

Časové období: ZÁŘÍ  

 
Záměrem bloku je adaptace dětí na nové prostředí (seznámení s novým prostředím a novými 

kamarády). Děti si osvojují základní společenská pravidla a pravidla chování v mateřské škole, 

poznávají proměny přírody v odcházejícím létě. Rozvíjíme u dětí citlivost a ohleduplnost k druhým. 

 

Významné dny v měsíci září  

 

 1.září – světový den míru 

 22. září – ukliďme svět 

 22.září – Evropský den bez aut   

 28.září – svatý Václav 

 Poslední neděle v září – mezinárodní den neslyšících 

  

 

Nabídka témat:  

 

kamarádství, místo ve školce, pravidla 

denní režim  



 

 
 

sběr podzimních plodin  

babí léto 

stěvovaví ptáci  

 

 Září 
CÍLE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 
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 Vytvářet návyky správného stolování, hygienu Dítě přiměřeně zvládá sebeobsluhu při hygieně, 

stolování, oblékání apod. 

Rozvíjet sebeobslužné návyky Dítě pečuje o osobní hygienu, samostatně zvládá 

pravidelné běžné denní úkony  

Osvojovat si poznatky o bezpečnosti v silničním 

provozu, chůze na procházkách 
Dítě získalo základní poznatky o bezpečnosti v 
silničním provozu a řídí se jimi 
Dítě se pohybuje bezpečně ve skupině dětí 

  

Poznávat a učit se správně zacházet s předměty 

denní potřeby výtvarnými potřebami 

Dítě manipuluje s předměty denní potřeby, hračkami, 

pomůckami i grafickým materiálem 
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Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti 

receptivní i produktivní 

Dítě rozvíjí své řečové a jazykové dovednosti receptivní i 

produktivní 

Zjišťovat úroveň výslovnosti dětí U dětí byla zjištěna úroveń jejich výslovnosti příp. 
slovní zásoby 

Rozvíjet schopnost dorozumět se pomocí 

verbálních i neverbálních technik  

Dítě se dorozumí se verbálně i neverbálně  

Řídit se pokyny dospělého Dítě uposlechne pokynu dospělého a řídí se jím 

Rozvíjet hudební a pěvecké dovednosti Dítě si osvojilo základní pěvecké a hudební 
dovednosti 

Udržovat hlasovou hygienu  Dítě ví jak pracovat s hlasem a jak o něj pečovat 
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Naučit se nazpamět krátký text Dítě si zvládne zapamatovat  krátké říkanky,písničky a 

rozpočítadla 

Rozvíjet paměť pomocí písniček a básniček Dítě si pamatuje základní písničky a básničky  

Rozpoznat a pojmenovat základní barvy  Dítě rozpoznává základní barvy a umí je pojmenovat 

Rozvíjet pozornost dítěte Dítě zvládne dokončit hru 

Uposlechnout pokyny dospělého Dítě uposlechne pokyny dospělého a řídí se jimi 

Rozumět základním pojmům označujících 

velikost 

Dítě používápojmy označující velikost- malý, velký, 

větší, menší.. 
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Rozvíjet schopnost sebeovládání v cizím 

prostředí 

Dítě přijímá pobyt v mateřské škole jako běžnou součást 

života 

Navazovat a udržovat dětská přátelství Dítě navazuje s dětmi vztahy, má ve skupině své 

kamarády, udržuje a rozvíjí s nimi přátelství 

Dítě uvědomuje si vztahy mezi lidmi (kamarádství, 

přátelství) 

Dítě se cítí plnohodnotným členem skupiny, 

dokáže se zařadit do skupiny dětí 



 

 
 

Odbourávat strach z komunikace s učitelkou a 

jiným dospělým, popř. dítětem 

Dítě se zapojuje do činností, komunikuje a kooperuje i 

se známými dospělými, odmítá neznámé dospělé 

Vytvářet vzájemnou důvěru mezi dětmi, 

pedagogy a ostatními zaměstnanci 
Dítě se nebojí komunikovat s pedagogy a 
zaměstnanci, projevuje důvěru k dětem 

Vyjádřit vztah ke svému okolí a citovým 

podnětům pomocí výtvarných technik 
Dítě dokáže popsat či jinak vyjádřit své city 

Rozvíjet schopnosti přizpůsobovat se 

podmínkám vnějšího prostředí a přijímat změny 

jako normální jev v životě 

Dítě projevu je flexibilitu při změně činností, příjímá 

změny a dokáže se přizpůsobit 
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Zapojovat se do všech činností v průběhu celého 

dne 
Dítě je aktivní při většině činností, které ve školce 
probíhají 

Navazovat kontakt s novým učitelem Dítě komunikuje s novým učitelem a snaží se s ním 
spoluracovat a respektovat ho 

Řešit konflikt dohodou, kompromisem, bránit se 

projevům násilí 
Dítě umí řešit konflikt slovně dohodou. Odmítá a 
aktivně se brání projevům násilí 

Respektovat potřeby jiného dítěte Dítě si všímá co si druhý přeje či potřebuje(dělí se s 
dětmi o hračky, pamlsky, pomůcky a dělí se s druým  
o činnost atd.) 

Komunikovat přirozeně a bez zábran s 
druhým dítětem 

Dítě zvládá aktivně komunikovat s druhými dětmi 
(vyprávět, naslouchat druhému) 

Osvojovat si pravidla chování k druhým lidem Dítě ví jak navázat kontakt, zná základy 
společenského chování 
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Vytvářet pravidla chování v mateřské škole, ve 

třídě a jejich respektování 
Dítě si uvědomuje, že fungování skupiny je postaveno 

na pravidlech soužití, podílí se na nich a respektuje je 

Adaptovat se na nové prostředí Dítě se dokáže adaptovat na nové nebo jiné 
prostředí 

Vyjádřit vztah ke svému okolí a citovým 

podnětům pomocí výtvarných technik 
Dítě umí vyjádřit sounáležitost s okolím pomocí 
výtvarných technik 

Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a 

pohybově- hudebních činností 
Dítě používají hudební nástroje jako doprovod k 
písni 

Utvořit představu o  společensky 
nežádoucím chování 

Dítě dokáže diferenciovat žádoucí a nežádoucí 
chovaní(neubližuje ostatním dětem, není agresivní, 
nelže 

Uplatnit návyky v základních formách 
společenského chování ve styku s dospělými 
i dětmi 

Dítě umí pozdravit, poděkovat, požádat, rozloučit 
se a vyslechnout sdělení druhého  
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Seznamovat se s prostředím třídy, školy a 

zahrady, okolím mateřské školy 
Dítě se orientuje ve školním prostředí, vyzná se ve 

svém blízkém okolí  

Seznamovat se s místem, ve kterém dítě žije a 

vytvářet pozitivní vztah k němu 
Dítě zná město ve kterém žije a je si vědomo 
sounaležitosti s ním 

Osvojovat si jednoduché poznatky o přírodě Dítě si osvojilo základní poznatky o okolní přírodě 
a jejich proměnách 

Vnímat, že svět má svůj řád Dítě zvládá běžné činnosti v mateřské škole, které 
se zde opakují 

 

 



 

 
 

 

 

5.2.2.  Kouzlo blátivé louže 
Časové období: ŘÍJEN, LISTOPAD  

 
Záměrem bloku je seznámení dětí se souvislostmi změn ročního období a počasí. Díky tomu 

dětí pochopí různé přírodní děje a dokážou je přiřadit ke správnému ročnímu období. Svou 

charakteristikou je toto období trávené co nejvíce venku a tak velké množství aktvitit budeme 

realizovat mimo školní budovu. Protože vše souvisí se vším a nic není náhoda nahlédneme 

nejen do tajů meteorologie, ale take do říše zvířat. I je v závisloti na ročním odbobí provázejí 

změny jejich životního rytmu a probíhají přípravy na zimu, na to vše se můžeme zaměřit v 

následujícím období. V nabídce činností se ale take můžeme věnovat například významným 

dnům nebo činnostem vzniklým z podnětu dětí 

 

Významné dny v měsíci říjnu: 

 1. října – světový den cyklistiky  

 1.října – mezinárodní den seniorů 

 1.říjen – mezinárodní den lékařů 

 4.říjen – mezinárodní den zvířat 

 9.říjen – světový den pošty 

 16. říjen – světový den výživy 

 16.říjen – světový den páteře 

 17. říjen – světový den úrazů 

 20. říjen – světový den stromů 

 21. říjen – den původních odrůd jablek  

 31. říjen – Halloween 

 

Významné dny v měsíci listopadu: 

 11. listopad – svatý Martin 

 13. listopad – světový den nevidomých  

 14. listopad – světový den diabetiků 

 16. listopad – den poezie 

 Třetí čtvrtek v listopadu, světový nekuřácký den  

 16. listopadu – světový den tolerance 

 21. listopad – světový den televize 

 21. listopad – světový den pozdravů 

 Poslední sobota v listopadu – den nenakupování 

 

 

Nabídka témat:  

 
 posvícení 

 houbaření houby 

 uspávání zvířat 



 

 
 

 Sklízíme plody podzimu, podzim na poli 

 počasí 

 pohádky 

 Halloween  

 Změny v přírodě 

 sv. Martin na bílem koni 

 Skřítek pomáhá zvířátkám s přípravou na zimu 

 

 

 

 říjen - listopad 
CÍLE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 
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Vytvářet návyky správného stolování, hygienu Dítě přiměřeně zvládá sebeobsluhu při hygieně, 

stolování, oblékání apod. 

Rozvíjet sebeobslužné návyky Dítě pečuje o osobní hygienu, samostatně zvládá 

pravidelné běžné denní úkony  

Osvojovat si poznatky o bezpečnosti v silničním 

provozu, chůze na procházkách 

Dítě získalo základní poznatky o bezpečnosti v silničním 

provozu a řídí se jimi 

Dítě se pohybuje bezpečně ve skupině dětí 

Zvyšovat pohybové schopnosti dětí při 

překonávání různých překážek 

Dítě se dokáže pohybovat v nerovném terénu a 

překonávat běžné i složitější překážky 

Seznamovat se se zdravým životním stylem- 

zdravá strava 

Dítě zná zásady zdravého životního stylu, především 

zdravé stravování 

Rozvíjet hrubou a jemnou motoriku Dítě provede jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynu 

zvládá výtvarné činnosti, provádí jednoduché úkony 

s výtvarnými pomůckami  

Poznávat a učit se správně zacházet s předměty 

denní potřeby výtvarnými potřebami 

Dítě manipuluje s předměty denní potřeby, hračkami, 

pomůckami i grafickým materiálem 

Udržovat pořádek kolem sebe Dítě udržuje pořádek, zvládá jednoduché úklidové práce 

Zjišťovat úroveň základních dovedností U dítěte byla zjištěna úroveň základních dovedností 
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Rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti 

receptivní i produktivní 

Dítě rozvíjí své řečové a jazykové dovednosti receptivní i 

produktivní 

Rozvíjet paměť pomocí písniček a básniček Dítě si pamatuje základní písničky a básničky  

Pozorně sledovat a poté vyprávět příběh, pohádku Dítě si zapamatuje pohádku, děj příběh a převypráví ho 
Zjišťovat úroveň výslovnosti dětí U dětí byla zjištěna úroveń jejich výslovnosti příp. 

slovní zásoby 
Rozvíjet schopnost dorozumět se pomocí 

verbálních i neverbálních technik  

Dítě se dorozumí se verbálně i neverbálně  

Dramatizovat společně jednoduché děje a příběhy Dítě přijímá jednoduchou dramatickou úlohu 
Rozvíjet schopnost vyjádřit vlastní myšlenku Dítě má přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokáže 

osvojená slova aktivně uplatnit v řeči používá větší 

množství slovních obratů,  

Řídit se pokyny dospělého Dítě uposlechne pokynu dospělého a řídí se jím 

Rozvíjet hudební a pěvecké dovednosti Dítě si osvojilo základní pěvecké a hudební 
dovednosti 

Udržovat hlasovou hygienu  Dítě ví jak pracovat s hlasem a jak o něj pečovat 
Probouzet zájem o knihy a časopisy Dítě ví jak se s knihou zachází a se zájmem si ji 

prohlíží 
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Rozpoznat a pojmenovat základní barvy  Dítě rozpoznává základní barvy a umí je pojmenovat 

Rozvíjet předmatematické kompetence- řady a 

posloupnosti 

Dítě si osvojuje předmatematické kompetence- řady a 

posloupnosti 

Rozvíjet polytechnické dovednosti  Dítě pracuje se stavebnicemi, skládankami, staví z kostek, 

navléká korálky, skládá mozaiky 

Osvojovat si povědomí o znakových systémech Dítě pozná některá písmena a číslice 

Rozvíjet schopnost třídit informace Dítě umí roztřídit informace, na ty které jsou 
pravdivé a ty které jsou nepravdivé 

Rozvíjet fantazijní představy Dítě projevuje své představy a dokáže je vyjádřit 
Rozvíjet pozornost dítěte Dítě postřehne změnu 
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Rozvíjet schopnost sebeovládání v cizím 

prostředí 

Dítě přijímá pobyt v mateřské škole jako běžnou součást 

života 

Navazovat a udržovat dětská přátelství Dítě navazuje s dětmi vztahy, má ve skupině své 

kamarády, udržuje a rozvíjí s nimi přátelství 

Dítě uvědomuje si vztahy mezi lidmi (kamarádství, 

přátelství) 

Dítě se cítí plnohodnotným členem skupiny 

dokáže se zařadit do skupiny dětí 

Odbourávat strach z komunikace s učitelkou a 

jiným dospělým, popř. dítětem 

Dítě se zapojuje do činností, komunikuje a kooperuje i 

se známými dospělými, odmítá neznámé dospělé 

Vytvářet vzájemnou důvěru mezi dětmi, 

pedagogy a ostatními zaměstnanci 
Dítě se nebojí komunikovat s pedagogy a 
zaměstnanci, projevuje důvěru k dětem 

Vyjádřit vztah ke svému okolí a citovým 

podnětům pomocí výtvarných technik 
Dítě dokáže popsat či jinak vyjádřit své city 

Rozvíjet estetické vnímání motivované podzimní 

přírodou a jejími plody 
Dítě vnímá krásu podzimní přírody 

Rozvíjet schopnosti přizpůsobovat se podmínkám 

vnějšího prostředí a přijímat změny jako 

normální jev v životě 

Dítě projevu je flexibilitu při změně činností, příjímá 

změny a dokáže se přizpůsobit 
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 Zapojovat se do všech činností v průběhu 

celého dne 
Dítě je aktivní při většině činností, které ve školce 
probíhají 

Řešit konflikt dohodou, kompromisem, bránit 

se projevům násilí 
Dítě umí řešit konflikt slovně dohodou. Odmítá a 
aktivně se brání projevům násilí 

Pěstovat v dětech prosociální návyky Dítě se chová prosociálně ve skupině dětí v MŠ 

Osvojovat si pravidla chování k druhým 
lidem 

Dítě ví jak navázat kontakt, zná základy 
společenského chování 
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Vytvářet pravidla chování v mateřské škole, ve 

třídě a jejich respektování 
Dítě si uvědomuje, že fungování skupiny je postaveno 

na pravidlech soužití, podílí se na nich a respektuje je 

Adaptovat se na nové prostředí Dítě se dokáže adaptovat na nové nebo jiné 
prostředí 

Vyjádřit vztah ke svému okolí a citovým 

podnětům pomocí výtvarných technik 
Dítě umí vyjádřit sounáležitost s okolím pomocí 
výtvarných technik 

Zapojovat se do akcí, které probíhají v místě 
ve kterém žiji 

Dítě se spolupodílí na slavnostech svého města 



 

 
 

Vnímat svojí i cizí kulturu Dítě má povědomí o své kultuře, respektuje 
kulturu cizí jako samozřejmou 

 

D
ÍT

Ě
 A

 S
V

Ě
T

 

Osvojovat si elementární poznatky o okolním 

prostředí, které jsou dítěti blízké. 
Dítě rozumí tomu, co se ve známém prostředí děje. 

Osvojovat si poznatky o zvycích a tradicích 

našeho kraje  

Dítě si osvojuje poznatky o zvycích a tradicích našeho 

kraje a tyto traduce oslav přijímá 

Všímat si změn a dění v nejbližším okolí Dítě vnímá, co se v jeho okolí děje, těchto změn si 
všímá, proměny komentuje a přizpůsobuje jim své 
oblečení 

Osvojovat si jednoduché poznatky o přírodě Dítě si osvojilo základní poznatky o okolní přírodě 
a jejich proměnách 

Seznámit se s tradicemi jiných kultur Dítě se seznámilo s tradicemi jiných kultur a 
aktivně si vyzkoušelo zvyklosti s tradicemi spojené 

 

 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V ÚROVNI KOMPETENCÍ 

KOMPETENCE K UČENÍ Dítě soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si 
souvislostí  
Dítě má elementární poznatky o přírodě a jejích 
proměnách 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 
PROBLÉMŮ 

Dítě řeší problemy na základě bezprostřední 
zkušenosti – postupuje cestou pokusu a omylu 
Dítě řeší lehčí problem samostatně, náročnější s 
pomocí dospělého 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Dítě komunikuje v běžných situacích bez zábran a 
ostychu s dětmi i dospělými 
Dítě rozšiřuje svojí slovní zásobu a aktivně ji používá 
k dokonalejší komunikaci 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A 
PERSONÁLNÍ 

Dítě si uvědomuje, že za své jednání odpovídá a nese 
důsledky 
Dítě napodobuje modely prosociálního chování a 
mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí 

KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A 
OBČANSKÉ 

Dítě odhadne rizika vých nápadů, jde za svým 
záměrem , ale také dokáže měnit cesty a 
přizpůsobovat se daným okolnostem 

 

Nabízené činnosti:  

 
přirozená dětská cvičení – chůze, běh, lezení apod.  

pohybové hry  

výtvarné a pracovní činnosti s podzimní tématikou  

smyslové hry a činnosti  

relaxační a odpočinkové činnosti  

dramatizace pohádek  

podzimní básničky a písničky  

námětové hry  



 

 
 

spontánní dětské hry  

prohlížení knih  

diskuze, rozhovory  

poslech čtených a vyprávěných příběhů  

hry k rozvoji jazykových a řečových dovedností  

preventivní logopedické chvilky  

grafomotorická cvičení  

 

Nabízené vzdělávací činnosti jsou vždy zařazovány a kombinovány s rozmyslem a určitým cílem 

tak, aby v rámci období obsáhly všechny oblasti vzdělávání, které nám ukládá RVP pro PV. 

 

 

 

 

 

5.2.3. Tajemství sněhové přikrývky 
Časové období: PROSINEC, LEDEN, ÚNOR  

 
Období charakteristické pro zimní měsíce se nese v duchu objevování. V první třetině tradičně 

seznamujeme děti s se známými i méně známými adventními tradicemi. Dodržovat traduce je pro nás 

stejně důležité jako dodržovat pravidla soužití. Je to něco, co dítěti dodává životní řád a smysl. V dalším 

období se budeme věnovat tradičním tématům jako jsou zimní sporty, ale take můžeme zařazovat 

problematiku vzniku světa, bádat pravěkem, dobou ledovou přes dinosaury až přes vzniky království až 

po současnost. Znakem těchto měsíců jsou fantazie a rozvoj komunikačních dovedností 

 

Významné dny v měsíci prosinci: 

 3. prosinec – mezinárodní den osob s tělesným postižením  

 6. prosinec – Mikuláš  

 7. prosinec – mezinárodní den osobní letecké přepravy  

 11. prosinec – mezinárodní den hor  

 11. prosinec – světový den dětství  

 13. prosinec – svatá Lucie  

 20. prosinec – mezinárodní den lidské solidarity  

 24. prosinec – Štědrý den  

 

 

Významné dny v měsíci lednu: 

 

 1. leden–1 den z 365 dní v kalendářním roce  

 5. ledna byly u nás poprvé použity lyže  

 6. leden – tři králové 

 10. leden 1863–v Londýně se zrodilo metro  

 

Významné dny v měsíci únoru: 

 

 11. únor – světový den nemocných 



 

 
 

 14. únor svátek svatého Valentýna   

 Pohyblivý svátek – Masopust  

 21. únor mezinárodní den mateřského jazyka  

 

 

 

Nabídka témat:  

 
 Mikuláš  

 Vánoční cukroví  

 Vánoční tradice 

 Co si přeji od Ježíška  

 Tři králové 

 Ptáci v zimě 

 Zdraví a naše tělo 

 Doba ledová- dinosauři, pravěk,  

 Vesmír 

 Mráz nejenom za okny 

 S vítamínky zvládnem zimu 

 Skřítek na zimní olympiádě 

 Masopust 

 

 Prosinec - únor 

CÍLE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 
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Zpřesňovat hrubou motoriku Dítě prohlubuje pohybovou aktivitu  

Dítě procvičuje pravo –levou orientaci 

Dítě zvládá pohyb v nerovném terénu 
Osvojovat si dovednosti k ochraně svého 

zdraví (psychického a fyzického) 

Dítě zná základní zásady zdravého životního stylu  

Rozšiřovat sportovní aktivity v zimním období Dítě aktivně sportuje, využívá bezpečně pomůcky ke 
sportu – saně, boby aj. 

Zdokonalovat manipulační dovednosti s 

míčem 
Dítě dokáže chytit a hodit míč svému spoluhráči 

Pečovat o hlasovou hygienu Dítě dodržuje zásady hlasové hygieny 
Seznamovat se s různými oblastmi lidské 

činnosti, se soustavami svého těla a jejich 

významem 

Dítě zná své tělo a dokáže pojmenovat jeho části 
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Rozvíjet komunikativní dovednosti Dítě se učí výraznému a kultivovanému přednesu 

básniček a říkadel  

Dítě je aktivní, ptá se a má zájem o nové věci 

Osvojit si některé poznatky a dovednosti, které 

předcházejí čtení, psaní 

Dítě si osvojilo dovednosti předcházející čtení a psaní 

 
Trénovat paměť pohádkami, říkankami a 

písněmi 

Dítě si pamatuje základní písničky a básničky 

Rozvíjet hudební a taneční aktivity Dítě vnímá hudbu a projevuje ji tancem 



 

 
 

Upevňovat hudební dovednosti Dítě zpívá písničky s doprovodem hudebního nástroje i 

bez něj, rozlišuje náladu hudby  
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 Vytvářet pozitivní vztah k učení, změna role-

školák 

 

Dítě má kladný vztah k učení, a pozitivně přijímá 
přípravy na novou roli 

Podněcovat dětskou fantazii Dítě projevuje své představy a dokáže je vyjádřit 
Chápat prostorové vztahy na základě stavebnic Dítě pracuje se stavebnicemi, skládankami a chápe 

prostorové uspořádání 
Rozšířit poznávání a pojmenování 

doplňkových barev 
Dítě dokáže pojmenovat základní barvy a některé 
doplňkové 

Udržovat pozornost delší dobu  Dítě soustředěně poslouchá, vydrží se soustředit na hru  
Umět graficky ztvárnit typ lidské postavy Dítě  namaluje lidskou postavu 
Vytvářet základy pro práci s informací- 

myšlenkové návaznosti 
Dítě umí pracovat s dějem příběhu, logicky jej řadit 
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 Rozvíjet zdravé sebevědomí dítěte Dítě projevuje zdravé sebevědomí 

Podporovat vyjádření svých přání a tužeb na 

základě citového prožívání 
Dítě dokáže projevit a vyjádřit své přání 

Reagovat citově na podněty z okolí  Dítě umí adekvátně zareagovat na citové podněty 
Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové 

prožitky a pokoušet se vědomě ovládat 
Dítě zvládá ovládat své emoce 

Rozvíjet schopnost spolupracovat s ostatními Dítě aktivně komunikuje s druhými dětmi bez 

vážnějších problémů  
Přemýšlet o mezilidských vztazích Dítě umí pečovat o mezilidské a kamarádské vztahy 
upevňovat dětská přátelství Dítě respektuje své kamarády 

 

D
ÍT

Ě
 A

 T
E

N
 D

R
U

H
Ý

 Rozvíjet spolupráci ve skupině Dítě dokáže spolupracovat s ostatními vrstevníky 

Rozvíjet pochopení pro různorodost Dítě chápe že všechny děti mají stejnou hodnotu, 
přestože je každý jiný 

Kultivovat emoční projev při komunikaci s 

druhým člověkem 
Dítě se dokáže emočně projevovat adekvátně 
situaci ve které se nachází 

Dodržovat dohodnutá pravidla soužití Dítě dodržuje a respektuje dohodnutá pravidla 
soužití  
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 Seznamovat se tradicemi a zvyky vztahující se 

k období vánočních svátků 
Dítě ví jaké zvyky a tradice se vztahují k období 
vánočních svátků 

Zúčastňovat se aktivně různých kulturních akcí Dítě se aktivně zapojilo do kulturních akcí 
Upevňovat v dětech správné morální hodnoty Dítě se umí chovat podle základních etických pravidel 

Rozvíjet estetické cítění Dítě vnímá svůj grafický projev  

Rozvíjet spolupráci s rodinou Rodina a dítě se aktivně zapojuje do společných akcí s 

MŠ a ve svém městě 
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 Všímat si změn a dění v nejbližším okolí a 

v přírodě 
Dítě vnímá okolní přírodu, její proměny v ročním 
období 



 

 
 

rozlišovat, co příroda potřebuje a co ji naopak 

škodí 
Dítě má povědomí o ekologických zásadách 

popsat své město, bydliště prostředí Dítě zná většinu slov a výrazů běžně používaných 

v prostředí ( např. sdělí svoje jméno a příjmení, adresu, 

jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek) 

Rozlišit jiné kultury dle základních znaků Dítě má povědomí o jiných kulturách a dokáže je popsat  

Pečovat o divokou zvěř ve svém okolí Dítě se dokáže v zimním období postarat o divokou 

zvěř. Má povědomí o její stravě 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V ÚROVNI KOMPETENCÍ 

KOMPETENCE K UČENÍ Dítě klade otázky a hledá nan ě odpovědi, aktivně si 
všímá co se kolem děje; chce porozumět věcem, jevům 
a dějům, které kolem sebe vidí 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 
PROBLÉMŮ 

Dítě řeší problem na základě bezprostřední 
zkušenosti, experimentuje, hledá různé možnosti a 
varianty, využívá při tom zkušenost a fantazii 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Dítě používá informativní a komunikativní 
prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 
encyklopedie, audiovizuální technika) 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A 
PERSONÁLNÍ 

Dítě projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, 
pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování 

KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A 
OBČANSKÉ 

Dítě dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, 
chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné 
okolní prostředí 

 

Nabízené činnosti:  

 
spontánní hra dětí  

poslech a vyprávění pohádek  

dramatizace pohádek  

artikulační, dechová a logopedická cvičení  

básničky a písničky se zimní tématikou  

přímé pozorování přírody  

námětové hry a činnosti  

smyslové a psychomotorické hry  

výtvarné a pracovní činnosti se zimní tématikou  

zdravotní cvičení  

relaxační a odpočinkové činnosti  

preventivní logopedické chvilky  

grafomotorická cvičení 

 Digitální učení 

 

 

Nabízené vzdělávací činnosti jsou vždy zařazovány a kombinovány s rozmyslem a určitým cílem 

tak, aby v rámci období obsáhly všechny oblasti vzdělávání, které nám ukládá RVP pro PV. 



 

 
 

5.2.4.  Objevuj nepoznané  

Časové období: BŘEZEN, DUBEN  

 
Období, kdy se vrátíme z říše fantazie zpět do MŠ a stanou se z nás badatelé a průzkumnící. Jarní 

měsíce vybízí k objevování nového. Bloky jsou provázané jarní tématikou, kdy se nabízí zkoumat 

nový život, změny ročního období, ale můžeme zkoumat I sama sebe, svoje schopnosti dovednosti, 

svoje hranice. Projekty tvoříme v závislosti na významných dnech v měsíci, v závislosti na ročním 

odbobí, ale také dle aktuálních zájmů dítěte 

 

Významné dny v měsíci březnu: 

 11. březen – evropský den mozku  

 21. březen–1. jarní den  

 21. březen – mezinárodní den zdravého spánku 

 21. březen – světový den loutkového divadla  

 21. březen světový den za odstranění diskriminace  

 22. březen – světový den vody 

 22. březen – světový den invalidů  

 23.březen – světový den meteorologie 

 28. březen – den učitelů 

 Pohyblivý svátek – Velikonoce   

 

Významné dny v měsíci dubnu: 

 1. dubna – Apríl  

 1. dubna – den ptactva  

 2. duben – mezinárodní den dětské knihy  

 7. duben – světový den zdraví  

 22. duben – mezinárodní den Země  

 23. duben – světový den knihy a autorských práv  

 30. duben Filipojakubská noc  

.  

 

Nabídka témat:  

 Jaro, jaro, jaro, už je tu 

 Skřítkovo oblíbená knížka 

 Jaro na zahradě, v trávě, v lese 

 Masopust 

 pálení čarodějnic 

 Velikonoce 

 Zvířátka a jejich mláďátka 

 Malé autíčko a jeho kamarádi 

 Země není popelnice 

 

 

 



 

 
 

 Březen - duben 

CÍLE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 
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Rozvíjet samostatnost při 
pracovních činnostech 

Dítě je samostatné při pracovních 
činnostech 

Učit se vyjádřit pohybem rytmus 
říkadla 

Dítě dokáže sladit pohyb s rytmem 

Rozvíjet hudební a taneční aktivity Dítě dokáže sladit pohyb se zpěvem 

Vnímat a rozlišovat pomocí všech 
smyslů 

Dítě vnímá a rozlišuje pomocí všech smyslů 

Umět graficky ztvárnít typ lidské 
postavy 

Dítě umí zacházet s grafickým a výtvarným 
materiálem 

Učit se chránit bezpečí své i bezpečí 
druhých 

Dítě rozlišuje co prospívá zdraví a co mu 
škodí 

Posilovat kladné vztahy mezi dětmi Dítě se dokáže domluvit se svým 
kamarádem 

Zvládnout hod horním oblouku Dítě zvládá základní pohybové dovednosti 
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Umět soustředěně vyslechnout text Dítě soustředěně poslouchá text 

Sledovat a zachytit hlavní myšlenku 
příběhu, převyprávět samostatně 
příběh 

Dítě dokáže převyprávět příběh vlastními 
slovy a dokáže vystihnout hlavní myšlenku 
poslouchaného 

Rozvíjet jazykové dovednosti 
(výslovnost, přednes, recitace) 

Dítě správně vyslovuje, ovládá dech, tempo 
a intonaci řeči 

Rozvíjet řečové dovednosti, cit pro 
zvukovou a významovou stránku 
slova 

Dítě zná většinu slov a výrazů běžně 
používaných v řeči dítěte 

Dramatizovat společně jednoduché 

děje a příběhy 

Dítě přijímá jednoduchou dramatickou úlohu 

Rozvíjet  a kultivovat paměť Dítě udrží pozornost i při méně atraktivních 
činnostech 

Udržovat hlasovou hygienu  Dítě ví jak pracovat s hlasem a jak o něj 
pečovat 

Rozlišovat hlásku na začátku a na 
konci slova 

Dítě umí rozlišit hlásku na začátku a na 
konci slova 
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Připravovat dostatek nových 
podnětů ke zkoumání 

Dítě záměrně zkoumá a objevuje nové věci 

Kultivovat smyslové vnímání Dítě dokáže využívat všechny své smysly 

Chápat základní matematické pojmy Dítě rozlišuje pojmy vpravo – vlevo, 
rozlišuje základní prostorové pojmy 

Rozvíjet zájem o záměrné učení Dítě má zájem se systematicky a záměrně 
učit 

Jednat dle instrukcí a pokynů Dítě dokáže jednat dle instukcí a pokynů 
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 Rozvíjet uvědomění si vlastních 
hranic a překonávání sebe sama 

Dítě si je vědomo kde má své hranice a 
záměrně se rozvíjí dál 



 

 
 

Uvědomit si rozdíl mezi hrou a prací Dítě umí odlišit hru od systematických 
povinností 

Rozvoj estetického vnímání Dítě se snaží experimentovat  přírodním 
materiálem 

Rozvoj citového vnímání vůči 
ostatním živým bytostem 

Dítě je vnímavé a citlivé vůči ostatním živým 
bytostem 

Rozvíjet samostatnost Dítě dokáže v určitých situacích samostatně 
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Učit se chránit bezpečí své a druhých Dítě se snaží dodržovat dohodnutá pravidla 
vzájemného soužití 

Podporovat kladné citové vztahy k 
rodině a blízkým a umět je projevit 

Dítě respektuje dospělého, vyjadřuje své 
emoce a nálady 

Podporovat radost ze společných 
aktivit 

Dítě spoluvytváří prostředí pohody 

Upevňovat pravidla kolektivního 
jednání a chování 

Dítě spolupracuje při hrách, domluví se, 
vyjednává 

Učit dítě chápat, že všichni mají 
stejnou hodnotu, přestože jsme 
každý jiný 

Dítě chápe, že každý je jiný, jinak vypadá, 
jinak se chová 
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Rozvíjet pocit sounáležitosti s 
rodinou, s lidmi, se společností 

Dítě chápe funkci rodiny a jejích členů 

Seznamovat děti s lidovými zvyky a 
tradicemi 

Dítě má elementární poznatky o 
Velikonocích, masopustu atd. 

Vytvářet povědomí o naší historii a 
kultuře 

Dítě má poznatky o našem městě, ve kterém 
žije, o hl. městě ČR 

Vnímat umělecké a kulturní podněty Dítě sleduje se zájmem uměleckou produkci 
(literární, dramatickou) 

Probouzet v dětech prosociální 
chování 

Dítě je schopno připustit jiný názor, 
porozumí potřebám druhých 
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Rozšiřovat vědomosti o domácích 
zvířtech a jejich mláďatech 

Dítě pozná domácí zvířata a jejich mláďata 

Získat poznatky o světě kolem nás Dítě si osvojilo poznatky o své zemi, o 
existence jiných zemí 

Rozlišovat aktivity, které podporují 
okolní prostředí a které mu škodí 

Dítě zvládá pečovat o rostliny a mají 
povědomí o tom, co potřebují k životu 

Mít povědomí o významu životního 
prostředí a jeho ochraně 
 

Dítě se chová k přírodě ohleduplně a snaží 
se jí svým chováním chránit 

Seznámit děti s dopravními 
prostředky 

Dítě zná základní pravidla chování v 
silničním provozu 

Vest děti k získání konkrétních 
zkušeností a poznatků o přírodě a 
pochopit souvislosti toho, co se 
kolem nás děje 

Dítě chápe souvislosti a návaznosti dějů v 
přírodě 

 

 



 

 
 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V ÚROVNI KOMPETENCÍ 

KOMPETENCE K UČENÍ Dítě se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, 
soustředí se na činnost a záměrně si ji zapamatuje 
Dokáže postupovat podle instrukcí a pokynů  

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 
PROBLÉMŮ 

Dítě používá při řešení myšlenkových operací 
logických, matematických i empirických postupů 
Dítě efektivně rozlišuje řešení, která vedou k cíli a 
která nikoli 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Dítě ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných 
větách a samostatně vyjadřuje myšlenky 
Dítě dokáže navázat a vest smysluplný rozhovor 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A 
PERSONÁLNÍ 

Dítě se spolupodílí na společných rozhodnutích 
Dítě se dokáže ve skupině prosadit, ale take se 
podřídit 

KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A 
OBČANSKÉ 

Dítě si je vědomo v jakém prostředí žije a že svým 
chováním spolupodílí na jeho tvorbě 
Dítě chápe, že se může o tom co dělá, rozhodnout 
svobodně, ale že za svá rozhodnutí zodpovídá 

 

Nabízené činnosti:  

 

básničky a říkadla s jarní tématikou  

přímé pozorování přírody a okolí  

hudebně pohybové a hudební činnosti  

výtvarné a pracovní činnosti s jarní tématikou  

činnosti rozvíjející jazykové a řečové dovednosti dětí  

rozhovory, sdělování zážitku  

přirozená dětská cvičení – chůze, běh, lezení  

hry a činnosti seznamující se zvířaty  

četba a poslech pohádek a příběhů  

hry a činnosti na téma dopravy  

spontánní hra  

hry a činnosti procvičující orientaci v prostoru, v rovině  

preventivní logopedické chvilky  

grafomotorická cvičení  

 

Nabízené vzdělávací činnosti jsou vždy zařazovány a kombinovány s rozmyslem a určitým cílem 

tak, aby v rámci období obsáhly všechny oblasti vzdělávání, které nám ukládá RVP pro PV. 

 

 

 

 



 

 
 

5.2.5.  Zkoumej, bádej, objevuj 

Časové období: KVĚTEN, ČERVEN, ČERVENEC 

 
Záměrem období je vytvořit si povědomí o zdravém JÁ. Dále pak já jako součást rodiny, a širší 

sociální skupiny. Dále navazujeme na předchozí období a zkoumáme svět, barvy, tvary, vůně, 

systémy, funkce, akci a reakci, přírodní procesy. Zkoumáme sebe, a zkoušíme využívat všech 

pomůcek v mateřské škole. Používáme kritické myšlení! Opravdu je to tak? Vyzkouším a potvrdím 

nebo vyvrátím skutečnosti. Diskutuji a mám vlastní názor, za kterým si stojím. Jsem tak daleko v 

sebepoznání, jak si dovolím být.  

 

Významné dny v měsíci květnu: 

 1. květen – stavění máje  

 1. květen – mezinárodní den ptačího zpěvu  

 3. květen – den slunce  

 4. květen – den hasičů  

 8. květen – mezinárodní den červeného kříže  

 Druhá neděle v květnu – svátek matek 

 15. květen – mezinárodní den rodiny  

 15. květen 1928 – Myšák Mickey  

 20. květen – den moře  

 30. květen – světový den bez tabáku  

 

Významné dny v měsíci červnu: 

 1. červen – mezinárodní den dětí  

 2. červen – den pozemního vojska  

 5. červen – světový den životního prostředí  

 8. červen – světový den oceánů 

 Třetí neděle v červnu – den otců 

 21. červen – den květů 

 24. kouzelná noc svatého Jána  

 

 

Nabídka témat:  

 
 Mořský svět 

 Barevný týden  

 Svátek matek 

 Rodina  

 Skřítek letí na Měsíc 

 Řemesla 

 Svět broučků 

 Mami, dnes mám svátek 

 



 

 
 

 

Nabízené činnosti: 

 
přirozená dětská cvičení – běh, chůze, lezení apod.  

zdravotní cvičení  

relaxační a odpočinková cvičení  

výtvarné a pracovní činnosti – např. Den dětí, Den matek  

básničky a říkadla  

hry a činnosti seznamující s řemesly a povoláními  

hry a činnosti na téma rodiny  

námětové hry  

činnosti rozvíjející jazykové a řečové dovednosti  

poslech a četba příběhů a pohádek  

preventivní logopedické chvilky  

grafomotorická cvičení 

 

Nabízené vzdělávací činnosti jsou vždy zařazovány a kombinovány s rozmyslem a určitým cílem 

tak, aby v rámci období obsáhly všechny oblasti vzdělávání, které nám ukládá RVP pro PV. 

 

 Květen - červenec 

CÍLE OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 

D
ÍT

Ě
 A

 J
E

H
O

 T
Ě

L
O

 

Posilovat prostorovou orientaci a 
smyslové vnímání 

Dítě se dokáže pohybovat v prostoru dle 
daných pokynů, dítě dokáže plně využívat 
všechny své smysly 

Podporovat fyzickou pohodu, 
zvyšovat zdatnost, zkvalitňovat 
pohybové dovednosti 

Dítě zvládá základní pohybové dovednosti, 
zvládá i složitější překážky 

Připravovat dětem různé možnosti 
pro radostné prožívání her a 
činností v kolektivu 

Dítě se umí pohybovat ve dvojicích i skupině, 
učí se že může i prohrávat 

Rozvoj hudebně – pohybových 
činností 

Dítě koordinuje pohyb s hudbou 

Zkvalitňovat koordinaci ruky a oka Dítě používá při kreslení i v jiných 
činnostech pravou či levou ruku, dle své 
orientace 

 

 

D
ÍT

Ě
 A

 J
E

H
O

 
P

S
Y

C
H

IK
A

 

JA
Z

Y
K

 A
 Ř

E
Č

 Zapamatovat si krátký text a 
reprodukovat jej na veřejnosti 

Dítě se dokáže naučit báseň a vystupuje s ní 
na veřejnosti 

Procvičovat paměť, výslovnost Dítě zvládne vyprávět a dramatizovat 
pohádku 

Rozvíjet slovní zásobu a samostatné 
vyjadřování 

Dítě má přiměřeně bohatou slovní zásobu, 
dokáže slova uplatnit v řeči 



 

 
 

Seznamovat se s různými 
sdělovacími prostředky 

Dítě zná různé druhy sdělovacích 
prostředků 

Procvičovat hru na rytmické 
nástroje 

Dítě je schopno doprovodit píseň na 
rytmické nástroje 

Znát a umět ostatním sdělit základní 
informace o sobě 

Dítězvládá sdělit ostatním své jméno, 
příjmení,adresu, jméno svých 
rodičů,sourozenců, kamarádů.. 

Pokládat složitější otázky Dítě dokáže slovně reagovat a formulovat 
doplňující otázky 

 

P
O

Z
N

Á
V

A
C

Í 
S

C
H

O
P

N
O

S
T

I 
…

 Rozvíjet hledání různých cest k 
vyřešení problému 

Dítě umí hledat možnosti a varianty jak 
problem vyřešit 

Rozvíjet další základní matematické 
pojmy 

Dítě se dokáže orientovat v číselné řadě 1-
10, vyjmenovat ji, chápat číslo jako počet 
prvků 

Rozvíjet postřeh a smyslové vnímání Dítě postřehne co je změněné a kultivuje si 
citlivost smyslového vnímání 

Učit se poznávat symboly a 
piktogramy 

Dítě se naučilo poznávat jednoduché 
znakové systémy 

Obohatit zásobu geometrických 
obrazců 

Dítě zná základní geometrické obrazce, umí 
je správně pojmenovat 

 

 

S
E

B
E

P
O

JE
T

Í,
 C

IT
Y

, 
V

Ů
L

E
 

Dokončovat rozdělanou činnost Dítě dokáže vyvinout volní úsilí k dokončení 
úkolu 

Ponechat proctor pro spontání hru Dítě zvládne samostatně zorganizovat hru 

Oceňovat dobře odvedenou práci Dítě přijímá ocenění a hodnotí své pokroky 

Vyjadřovat své prožitky Dítě vyjadřuje své prožitky za pomocí 
různých technic a pomůcek 

Odloučit se od dospělých lidí Dítě zvládá být určitou dobu bez svých 
rodičů a blízkých 

 

D
ÍT

Ě
 A

 T
E

N
 D

R
U

H
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Prožívat pocit radosti a úspěchu 
svého i kamarádů 

Dítě navazuje vztahy s ostatními dětmi, má 
ve skupině své kamarády, udržuje a rozvíjí s 
nimi přátelství 

Pokračovat ve zjištění získaných 
návyků, vědomostí a dovedností 

Dítě zná základní barvy, tvary, čísla, hlásky 

Navazovat kontakty s dospělým Dítě se umí zapojit do činností s dětmi i se 
známými dospělými 

Rozvíjet verbální i neverbální 
komunikaci 

Dítě se dorozumí slovně i gesty 

  

 

D
Í
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P
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Č
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O

S
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 Posilovat pocit úspěšnosti a 
samostatnosti v jednání 

Dítě dokáže překonat strach z vystoupení 
na veřejnosti 



 

 
 

Umět plnit úkol bez přímého vedení 
učitelkou 

Dítě zvládá péči o květinu pro maminku 

Uvědomovat si rozdíl mezi hrou a 
prací 

Dítě rozpozná rozdíl mezi hrou a prací 

Zachycovat podněty ze svého okolí 
pomocí různých výtvarných technik 

Dítě je schopno používat různé výtvarné 
pomůcky 

Uvědomit si a vážit si svých 
dosažených výsledků 

Dítě chápe hodnotu dosažených výsledků 

 

D
ÍT

Ě
 A

 S
V

Ě
T

 

Dítě chápe rozdílnost lidí  Dítě má povědomí o ostatních národech 

Upevňovat kladný vztah ke své vlasti Dítě prožívá kladný vztah ke své vlasti 

Osvojovat si další poznatky o 
přírodě a jejich proměnách 

Dítě si osvojilo poznatky o přírodě a jejich 
proměnách 

Získávat poznatky o světě kolem nás Dítě je citlivé k přírodě 

Osvojit si poznatky o planetě Zemi a 
vesmíru 

Dítě si osvojilo poznatky o vesmíru. 
Dítě chápe, že naše Země je pozoruhodná a 
dějí se zde různé přírodní jevy 

Dítě zná různé profese lidí Poznávat lidské profese a učit se vážit si 
lidské práce 

 

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY V ÚROVNI KOMPETENCÍ 

KOMPETENCE K UČENÍ Dítě odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní 
pokroky i oceňovat výkony druhých 
Dítě nabylo elementrární poznatky o světě lidí a 
přírody a o jejích proměnách 

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ 
PROBLÉMŮ 

Dítě si všímá dění i problemů v bezprostředním okolí; 
přirozenou motivací k řešení dalších problem a situací 
je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 
Dítě chápe, že vyhýbat se řešení problemů nevede k 
cíli, ale že včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ Dítě ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 
Dítě ví, že se lidé dorozumívají odlišnými jazyky a je 
možno se jim učit 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A 
PERSONÁLNÍ 

Dítě se samotatně rozhoduje o svých činnostech; umí 
si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 
Dítě se při setkání  neznámými lidmi chová obezřetně, 
dokáže odmítnout komunikaci, jeli mu nepříjemná 

KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A 
OBČANSKÉ 

Dítě má základní představu o tom, co je v souladu se 
základními lidskými hodnotami a normami, i co je  s 
nimi v rozporu a snaži se podle toho chovat 
Dítě si uvědomuje svá práva a práva druhých a učí se 
je respektovat 

 

 

 

 



 

 
 

6 EVALUACE (Hodnocení) 
Evaluace tvoří významnou část pedagogické práce. Díky hodnocení dostáváme zpětnou vazbu, 

na jejímž základě můžeme a musíme znovu propracovat a zkvalitnit vzdělávací proces. Do tohoto 

hodnotícího procesu zahrnujeme i autoevaluaci, která nám umožní rozpoznat různé kvality, 

nedostatky, ale může podat i určitý signál o tzv. syndromu vyhoření. Díky sebehodnocení se tomu dá 

lehce zabránit.  

 

V naší škole se zaměříme v hodnocení na tyto oblasti: 

o ŠVP (soulad ŠVP A RVP PV) 
o Kvalita zpracování ŠVP 
o Vzdělávací podmínky 
o Proces vzdělávání 
o Výsledky vzdělávání 

 

Předmět hodnocení Metody 

nástroje 

Kdo? Kdy? 

Soulad ŠVP a RVP PV 
 Identifikační údaj o MŠ 
 Obecná charakteristika 

školy 
 Podmínky vzdělávání 
 Organizace vzdělávání 
 Charakteristika 

vzdělávacího 
programu 

 Vzdělávací obsah 
 Evaluační systém 

SWOT analýza Ředitelka školy s celým 

svým týmem pedagogů 

Před prvním 

zpracováním ŠVP 

Dále jednou ročně 

Analýza - opatření Celý kolektiv pedagogů, 

ředitelka 

Po aktualizaci ŠVP 

 

Předmět hodnocení Metody nástroje Kdo? Kdy? 

Kvalita zpracování ŠVP 
 Záměr 
 Originalita 
 Vhodnost 

k podmínkám 
 Vzdělávací 

obsah 
 Provázanost 

 Prostor pro další 
rozvoj 

Hodnocení 

integrovaného bloku 

učitelky V závěru IB 

Hospitace a porady Ředitelka s celým 

kolektivem 

Dle hospitačního plánu a 

plánu porad 

Hodnocení TVP Kolektiv učitelek pololetně 

Dotazník rodičům rodiče Na závěr každého 

školního roku 

analýza-hodnocení Ředitelka s kolektivem 

pedagogů 

Po aktualizaci ŠVP 

 

Předmět hodnocení Metody nástroje  Kdo? Kdy? 

Vzdělávací podmínky 
 Věcné 
 Životosprávní 
 Psychosociální 

Rozhovory, záznamy Ředitelka školy Denně 

příležitostně 
Hodnocení IB Učitelky, děti V závěru IB 



 

 
 

 Organizace chodu 
 Řízení MŠ 
 Personální 

zajištění 
 Spoluúčast rodičů 
 Spoluúčast 

organizací 

Hospitace, porady Ředitelka, kolektiv Podle plánu 

Anketa rodičům rodiče Jedenkrát do roka 

 

Předmět hodnocení Metody nástroje  Kdo? Kdy? 

Vzdělávací proces 
 Přístup k dítěti 
 Pedagogický styl 
 Vzdělávací 

nabídka 
 Tvorba a 

naplňování TVP 
 Profesní 

dovednosti 

Rozhovory, záznamy 

(videozáznamy) 

Všichni pedagogové a 

děti 

průběžně 

Hospitace, vzájemné 

hospitace, 

sebehodnocení 

Ředitelka, celý kolektiv Pololetně, ročně 

Anketa rodičům rodiče Jedenkrát za rok 

 

Předmět hodnocení Metody nástroje  Kdo? Kdy? 

Výsledky vzdělávání 
 

 

 

 

 

 Dítě a jeho tělo 
 Dítě a psychika 
 Dítě a ten druhý 
 Dítě a společnost 
 Dítě a svět 

Rozhovory, portfólia ředitelka průběžné 

Záznamy IB, 

individuální plány 

Učitelka a děti K závěru IB 

Dle plánu 

 

Záznamy o 

vzdělávacích 

pokrocích dětí 

učitelky 2x diagnostika, dle 

aktuálních potřeb dítěte 

a učitelky 

zaznamenávání 

nepřetržitě 

Hospitace, 

videozáznamy, 

srovnání, porady, 

rozhovory 

Ředitelka, celý 

pedagogický kolektiv 

Dle plánu, pololetně, 

ročně 

Anketa rodičům rodiče Jedenkrát za rok 

Anketa pro ZŠ Učitelky ZŠ Při adaptačních 

návštěvách 

 analýza Ředitelka, kolektiv 

pedagogů 

ročně 

 

 

 

 

 



 

 
 

DOTAZNÍK K HODNOCENÍ SOULADU ŠVP PV s RVP PV 

  

Pro pedagogy MŠ CHLUMANY 

 

odpověď Ano spíše ano Spíše ne ne 

Počet bodů 1 2 3 4 

 

☺ PŘEMÝŠLEJTE O ODPOVĚDÍCH 
☺ ODPOVÍDEJTE S ROZMYSLEM 
☺ ODPOVÍDEJTE PRAVDIVĚ A OTEVŘENĚ 
☺ POTŘEBUJETE-LI DODAT KOMENTÁŘ SVÉMU HODNOCENÍ, 

VYUŽIJTE PROSTORU PRO POZNÁMKY A KOMENTÁŘE 
 

 

Koncepční záměr školy 

 

UKAZATELE KVALITY POČET BODŮ 

Má náš ŠVP vlastní myšlenku či nápad?  

Má jasně formulované cíle tak, že jim rozumíme?  

Jsou tyto cíle splnitelné?  

Předcházela tvorbě ŠVP SWOT analýza?  

Součet  

 

Původnost (osobitost) ŠVP, vhodnost vzhledem k podmínkám 

UKAZATELE KVALITY POČET BODŮ 

Je náš ŠVP skutečně „ušitý škole na míru?“  

Využíváme v ŠVP konkrétní podmínky školy (prostory, okolí, možnosti vycházek)?  

Využívá náš ŠVP dostatečně toho co kdo z nás dobře umí?  

Reaguje náš ŠVP na zvláštnosti a tradice obce či lokality?  

Součet  

 

Podpora integrovaného vzdělávání 

UKAZATELE KVALITY POČET BODŮ 



 

 
 

Máme v ŠVP uveden popis či vysvětlení, proč a jak máme vzdělávací obsah 

uspořádán? 

 

Máme zde uvedeno, jak se vzdělávacím obsahem ŠVP dále pracujeme?  

Je vzdělávací obsah uspořádán do tematických integrovaných bloků?  

Navazují bloky na vzdělávací cíle našeho ŠVP?  

Máme u každého bloku uvedenu jeho charakteristiku či vzdělávací záměr?  

Zasahuje každý blok do více vzdělávacích oblastí?  

Uvádíme u každého bloku okruhy činností?  

Je obsah bloků dětem opravdu blízký a pro ně srozumitelný?  

Je obsah bloků pro děti užitečný a potřebný?  

Jsou bloky navržené tak, že nám pomáhají a že se nám s nimi ve třídách dobře 

pracuje? 

 

Odpovídá obsah bloků jejich časovému prostoru?  

Jsou v ŠVP informace o našich postupech, metodách  a formách práce?  

Součet  

 

 

Formální zpracování ŠVP 

 

UKAZATELE KVALITY POČET BODŮ 

Je ŠVP zpracován srozumitelně a přehledně?  
Jsou integrované bloky zpracovány a popsány jednotným způsobem?  
Podílel se na tvorbě ŠVP celý pedagogický sbor?  
Obsahuje ŠVP všechny povinné části?  
Jsou jednotlivé části logicky propojené  

Součet  

 

Otevřenost a funkčnost ŠVP 

UKAZATELE KVALITY POČET BODŮ 

Počítá náš ŠVP s dalším vývojem a změnami?  
Obsahuje náš ŠVP hlavní zásady a pravidla, jimiž bychom se měli řídit?  
Počítá náš ŠVP se spoluprací s různými partnery (rodiči, zš, odborníky)?  
Je nám při práci skutečnou oporou? Říká nám jasně, jak máme postupovat ve 

vzdělávání dětí a proč? 
 

Seznamuje se ŠVP rodiče?  
Součet  



 

 
 

 

Poznámky a komentáře k hodnocení: 

 

 

 

Závěry a návrhy na opatření při zjištěných nedostatcích (v čem spočívají problémy, co konkrétně 

s ŠVP dělat): 

 

 

 

VYHODNOCENÍ: 

 

Počet bodů  dosažených v jednotlivých kritériích 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(vysoký počet bodů upozorňuje na nedostatky ŠVP v rámci daného kritéria) 

 

 

Celkový počet bodů: ……………………. 

 

 

 

 

30-52: ŠVP PV vyhovuje požadavkům RVP PV, není třeba nic měnit ani upravovat 

53-75: ŠVP PV má dílčí nedostatky, které lze snadno upravit 

76-98: ŠVP PV má nedostatky, které vyžadují rozsáhlejší úpravu 

99-120: ŠVP PV nevyhovuje požadavkům, je potřeba jej dopracovat či přepracovat 

 

 



 

 
 

Zdroj: Zuzana Bečvářová – Kvalita, strategie a efektivita v řízení mateřské školy 

 

Kritéria pro hodnocení  

 Děti se cítí v MŠ bezpečně, jistě, spokojeně 

 Pedagogové respektují potřeby dětí a to jak individuální, tak vývojové, reagují na ně a 

napomáhají v jejich uspokojení 

 Třídy jsou vedeny ke vzájemnému přátelství, ve vztazích mezi  sebou a dětmi pěstují 

vzájemnou důvěru, toleranci, ohleduplnost, vzájemnou podporu a pomoc 

 Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání 

 Děti nacházejí potřebný klid i soukromí (neúčastnit se společných činností) 

 Aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě a 

experimentování, vlastním tempem 

 Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím 

potřebám a možnostem dětí 

 Pedagogové vytvářejí podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti 

 Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený 

 Je zajištěn pravidelný rytmu a řád, který je dostatečně flexibilní, respektuje potřeby dětí a 

aktuální situaci 

 Děti mají dostatek pohybu v MŠ i venku 

 


