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,,Po celý rok – do přírody krok.“ 
   

 
          



 

2 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 

 

Mateřská škola „V trávě“ 
 

 

 

 

 V trávě je krásně, tak sladce voní, 

příroda prosí-nebuďte sloni. 

My sloni nejsme, půjdeme tiše, 

co příroda nám dává,  

chceme vidět i slyšet. 
 

 

 

          Kdo v trávě žije a co v ní roste, 

          chovejme se jak zdvořilí hosté. 

   Příště až půjdeme do těch míst zase, 

   zažijeme pohodu v pestré té kráse. 
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Identifikační údaje 

 

Základní škola a mateřská škola Rotava, příspěvková organizace 

 

Adresa školy: Nová Plzeň 673, 357 01 Rotava  

Sídlo mateřské školy: Sídliště 674, 357 01 Rotava 

Telefon: 352 668 409, 739 455 076, 775 885 584  

e-mail: ms.rotava@seznam.cz  

www: msrotava.net 

 

Ředitelka školy: Mgr. Jaroslava Červenková, DiS. 

 

Právní forma: příspěvková organizace obce od 1. ledna 2003.  

Od 1. 9. 2020 došlo ke sloučení se základní školou a vznikla příspěvková organizace 

Základní škola a mateřská škola Rotava. 

 

Zřizovatel: Město Rotava 

Školní vzdělávací program mateřské školy (dále jen ŠVP), byl zpracováván postupně  

v průběhu let 2003 až 2010. Na jeho podobě se podílel kolektiv mateřské školy            

a rodiče dětí. Zůstává otevřen a podle potřeby bude doplňován a přetvářen, aby co 

nejlépe vyhovoval podmínkám naší mateřské školy, respektoval potřeby dětí a názory 

a připomínky rodičů. 

Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání. 

Aktualizace ŠVP byla předložena a projednána na pedagogické radě dne 31. srpna 

2020. 

Vydává ředitelka mateřské školy Mgr. Jaroslava Červenková, DiS.. 
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Charakteristika školy 
 

Mateřská škola byla od l. ledna 2003 zřízena jako samostatná příspěvková organizace 

města Rotava. Kapacita mateřské školy je 125 dětí. 

Počátky naší mateřské školy spadají do roku 1967, kdy byla k l. dubnu uvedena do 

provozu. Byla zasazena doprostřed tehdy nového sídliště. 

Mateřskou školu obklopuje rozsáhlá zahrada s cípem lesa kolem 4 účelových budov 

pavilónového typu propojených spojovací chodbou. 

Příznivě působí skutečnost, že zahrada bezprostředně sousedí s lesem, který dětem 

nabízí velké množství podnětů k poznání a pozorování okolní přírody. 

V hlavním pavilonu se nachází 2 třídy, v pavilonu sousedním další třída, která je 

otevřena v případě většího počtu zapsaných dětí. Jednotlivé třídy jsme pojmenovali 

názvy, které vychází ze zaměření mateřské školy na přírodu – Broučci, Šnečci, 

Housenky. Ve 3. pavilonu byla vybavena tělocvična mateřské školy a nachází se zde 

prostory bývalých jeslí. V hospodářském pavilonu jsou umístěny kanceláře ředitelky 

školy a vedoucí školní kuchyně, školní kuchyně, sklady, prádelna a sušárna. Průchod 

mezi všemi 4 pavilony umožňuje spojovací chodba. Stanovená provozní doba od 5.30 

do l6.00 hod vyhovuje místním podmínkám. Součástí mateřské školy je školní jídelna 

s kapacitou l35 jídel.  
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Podmínky vzdělávání 

 

■ Personální podmínky 

V mateřské škole o děti pečují pedagogické pracovnice, které splňují potřebnou 

kvalifikaci, případně si ji doplňují. Pokud mateřskou školu navštěvuje dítě 

s podpůrným opatřením, pracuje ve třídě také asistent pedagoga. 

Provoz zajišťují 4 provozní pracovnice - 2 uklízečky, vedoucí kuchařka a kuchařka. 

Po odborné a organizační stránce je škola řízena ředitelkou školy, která spolupracuje 

se zástupkyní jmenovanou pro mateřskou školu. Jako poradní orgán spolupracuje s 

ředitelkou školy pedagogická rada. Některé záležitosti ekonomického charakteru má 

ve své kompetenci vedoucí školní jídelny a účetní školy. Rozdělení pracovních 

povinností, přenos kompetencí a odpovědnost za svěřené úseky jsou určeny                  

v Organizačním řádu školy a v pracovních náplních zaměstnankyň. 

Učitelky se pravidelně účastní vzdělávacích akcí pořádaných Pedagogickým centrem v 

Karlových Varech, NPI v Karlových Varech a webinářů dle vlastních potřeb. 

■ Věcné podmínky 

Budovy mateřské školy jsou zatepleny. Komunikace a chodníky jsou po celkové 

rekonstrukci včetně nového osvětlení a parkoviště.  

Mateřskou školu obklopuje velká, udržovaná zahrada, která sousedí s lesem. Lesní 

porost poskytuje dětem příjemné prostředí pro oddech, hry, podněty pro poznávání       

i pohybové vyžití. Součástí zahrady je dětské hřiště, které děti mohou po domluvě se 

zřizovatelem využívat samostatně v dopoledních hodinách. Na zahradě máme také 

vlastní koutek s kolotočem, houpačkou a skluzavkou. 

Prostorové podmínky vyhovují počtu dětí, hygienickým normám i realizaci výchovně 

vzdělávací činnosti. Třídy slouží zároveň jako jídelny, jsou prostorné, slunné, děti z 

nich mají bezpečný přístup do šaten a sociálního zázemí. Nábytek je vhodně a funkčně 

rozmístěn, prostory heren jsou upraveny do hracích koutků s možností variabilního 

řešení. Je uzpůsoben tak, aby děti měly volný přístup k hračkám a pomůckám. 

Ve všech třídách je k dispozici klavír a rytmické nástroje. Mnoho doplňků učitelky 

vyrábějí svépomocí. Odborná literatura pro pedagogické zaměstnankyně je 

soustředěná ve třídě Broučci a v ředitelně. 

Počítačové sestavy jsou umístěny v ředitelně, v kanceláři vedoucí školního stravování 

a ve všech třídách. Třída Broučci je vybavena interaktivní tabulí. 

Snažíme se, aby interiéry tříd i ostatních prostor měly vysokou estetickou úroveň, 

příznivě působí doplňky zhotovované učitelkami a dětmi. 

■ Psychosociální podmínky, životospráva 

Dbáme na to, aby děti měly na hry a spontánní aktivity dostatek času. Dětem nabízíme 

dostatečný prostor pro pohyb, hru i relaxaci, respektujeme jejich individuální tempo. 
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Při přijímání nových dětí do naší mateřské školy uplatňujeme individuální adaptační 

režim, nabízíme rodičům možnost s dítětem v mateřské škole pobývat. U dětí je 

zohledněna individuelní potřeba spánku. Pro děti nadané vyhledáváme nadstandardní 

aktivity v odborné literatuře zaměřené k rozvoji jejich mimořádného nadání. Denně 

zařazujeme cvičení a dle povětrnostních podmínek dostatečně dlouhý pobyt dětí 

venku.  

V průběhu dne mají děti volný přístup k nápojům. Dodržujeme tříhodinový interval 

mezi jídlem. Vedeme děti k dodržování hygienických pravidel a pravidel v 

sebeobslužných činnostech. 

 
 

Při sestavování jídelníčku využíváme možností zdravé výživy, aby strava byla pestrá  

a vyvážená. Do jídelníčku zařazujeme celozrnné pečivo, zakysané mléčné výrobky      

a další potraviny zdravé výživy. 

Bereme ohledy na stravovací návyky z domova, ale snažíme se současně naučit jíst 

děti zeleninu, ovoce, saláty, mít potřebu tekutiny apod. Nenutíme děti do jídla, děti 

mají právo samy si určit porci jídla. Během stravování dbáme na klidné prostředí ve 

třídě. Dbáme na pitný režim, k dispozici jsou různé druhy čajů, džusy, citronády, voda.  

Respektujeme individuální požadavky rodičů, stravovací zvláštnosti a zdravotní 

hlediska dětí. 

         

Den v naší škole 
 

Každé dítě i dospělý potřebuje mít v režimu určité vztyčné body, které se opakují, jsou 

pravidelné. Potřebuje také, aby se činnosti střídaly, nepřetěžovaly organismus. K tomu 

slouží „režim dne". V mateřské škole jsme vytvořili takový režim, kde je dostatek času 

na hru a pobyt venku. Zároveň ale děti znají pravidla, podle kterých se ve škole žije. 

Dodržujeme určitá pravidla daná ve třídě, učíme se je chápat a dodržovat. Tato 

pravidla vytvářejí paní učitelky společně s dětmi. Vzdělávací činnosti řídíme 

nenásilně, umožňujeme dětem změnu a oddych. Ve škole se nenudíme, když si 

nehrajeme, určitě něco zajímavého vyrábíme, zpíváme, tančíme, kreslíme, sledujeme 

divadla, prostě se všestranně rozvíjíme. 
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5:30 – 8:00 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým 

pracovnicím do třídy, volně spontánní zájmové aktivity, 

8:00 – 8:30 

8:30 – 8:45 

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky 

Osobní hygiena, dopolední svačina 

8:45 – 9:45 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky 

zaměřené především na hry a zájmovou činnost, řízené aktivity 

9:45 -11:45 Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. 

náhradní činnost 

11:45 -12:15  Osobní hygiena dětí, oběd 

12:15 -14:00 Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, 

individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku 

14:00 -14:15 Odpolední svačina, osobní hygiena 

14:15 -16:00 Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky 

zaměřené především na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity 

dětí, v případě pěkného počasí mohou probíhat na zahradě mateřské 

školy 

                                   

 

Sociální klima 

... Každé dítě je talentované, každé nese v sobě úspěch, třeba i malý... 

Uspokojujeme každodenní přirozené potřeby dětí. Snažíme se povzbuzovat a posilovat 

sebedůvěru dítěte, chránit ho před situacemi a vlivy, které nezvládá a které ho stresují. 

Snažíme se vytvářet dětem podmínky k seberealizaci, sebedůvěry, sounáležitosti, 

pořádku, pravidel a lásky. Nabízíme dětem činnosti, které rozvíjejí pozitivní myšlení, 

cítění, prožívání ve vztahu k sobě a k druhým. Sledujeme dítě od počátku tak, 

abychom znali jeho kladné i záporné vztahy k určitým činnostem. Citlivě 

podporujeme dítě v tom, co se mu nedaří, nesrážíme jeho dětskou zvídavost        

a pokusy v nové činnosti. 

Škola se snaží vytvářet sociální klima na základě vzájemné důvěry, úcty, empatie, 

solidarity a spolupráce mezi všemi lidmi v mateřské škole i na straně rodičů. Je to 

mnohdy velmi těžké, každý člověk je individualita, osobnost, ale rádi bychom, aby se 

nejen děti, ale i dospělí naučili naslouchat, byli ohleduplní, uměli se omluvit, aby 

přemýšleli o svém chování a jednání, byli vnímaví k okolí. 

                                 

Bezpečnost 

Na tuto oblast je kladena velká pozornost, je zajištěna certifikovaným bezpečnostním 

technikem. Probíhá pravidelné školení BOZP a PO. Každoročně je prováděna 

prověrka BOZP. Škola vede povinnou dokumentaci BOZP, má vypracována rizika. 

Velká pozornost je věnována provádění pravidelných revizí. Děti jsou vždy na začátku 

školního roku i v jeho průběhu seznámeny s bezpečnostními pravidly. Vstup do 

pavilonů mateřské školy je zajištěn prostřednictvím videotelefonů. 
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Organizace vzdělávání 
 

V mateřské škole máme podle počtu zapsaných dětí dvě nebo tři třídy. Do 

jednotlivých tříd jsou děti zařazovány podle věkových kategorií a individuálních přání 

rodičů. Ve třídě Broučci jsou starší děti a předškoláci. Třída Šnečci je věkově smíšená 

a nejmladší děti jsou ve třídě Housenky.  

V každé třídě je zajištěno souběžné působení dvou učitelů dopoledne při volných 

činnostech a aktivitách dětí řízených pedagogickými pracovníky nebo v době 

vycházky a oběda. 

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období od 2. května do 16. května. Do 

mateřské školy jsou přednostně přijímány děti, na které se vztahuje povinnost 

předškolního vzdělávání v daném roce a dále děti, které mají trvalé bydliště v obci 

Rotava. Přesný termín zápisu a bližší informace zveřejní ředitelka mateřské školy po 

dohodě se zřizovatelem v dostatečném předstihu v mateřské škole, na webových 

stránkách mateřské školy a v místním zpravodaji. Pokud není kapacita školy naplněna, 

je možné přijmout do MŠ i dítě mladší 3 let s přihlédnutím k vyspělosti dítěte.  

 Individuální vzdělávání 

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě      

v odůvodněných případech zvolit individuální vzdělávání. Mateřská škola ověří 

úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně doporučí 

zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Pravidla organizace tohoto 

vzdělávání jsou popsána ve školním řádu. 

Organizace chodu mateřské školy je podrobněji popsána ve Školním řádu mateřské 

školy. Do Školního řádu je možno nahlížet v ředitelně školy a v jednotlivých třídách. 
 

 

 

 

Naše třídy 

 

                                                 Třída Broučci

✓ Prostředí a vybavení třídy je přizpůsobeno potřebám a hrám dětí ve věku 5 až 

7 let. Pro děti jsou vytvořeny koutky pro rozvoj námětových her, koutky hudební, 

výtvarné a pracovní činnosti a koutky pro konstruktivní činnosti. 
 

✓  Při každodenních činnostech uplatňujeme formu individuálního přístupu, 

metody prožitkového učení, prvky ekologické výchovy a především různorodé prvky 

pracovních a výtvarných činností. 
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✓  Zaměřujeme se na rozvoj mezilidských a kamarádských vztahů a pěstování 

kladného vztahu k přírodě. Důležitý je pro nás rozvoj pohybových dovedností dětí. 
 

✓  Cílem naší práce je dosáhnout u dětí samostatnějšího myšlení, rozhodování     

a jednání. Připravit je na snazší vstup do základní školy. Zaměřujeme se na správnou 

výslovnost dětí. U dětí se snažíme upevňovat stávající a rozvíjet nové dovednosti       

a návyky. Chceme prohlubovat spolupráci s rodiči hledáním stále nových metod          

a motivací spolupráce. 

 

 

Třída Šnečci 
 

 

✓ Prostředí a vybavení třídy je přizpůsobeno potřebám a hrám dětí od 3 do 5 let 

věku. Pro děti jsou vytvořeny koutky pro rozvoj námětových her, koutky hudební, 

tělesné, výtvarné a pracovní činnosti a koutky pro konstruktivní činnosti. 
 

✓  Při každodenních činnostech uplatňujeme formu individuálního přístupu, 

metody prožitkového učení, prvky ekologické výchovy a především prvky 

dramatických činností. 
 

Cíle naší třídy: 

✓ vést děti k samostatnosti v sebeobsluze 

✓  zlepšovat výslovnost a komunikaci dětí 

✓  vést ke kultivovanému chování ke svému okolí 

✓  umět nabídnout a přijmout pomoc 

✓  vést k udržování pořádku ve svém okolí 

✓  rozvíjet tělesnou zdatnost, vést děti ke správnému držení těla
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✓ Prostředí a vybavení třídy je přizpůsobeno potřebám a hrám dětí od 2 do 4 let věku. 

Pro děti jsou vytvořeny koutky pro rozvoj námětových her, koutky hudební, tělesné, 

výtvarné a pracovní činnosti a koutky pro konstruktivní činnosti. 

 

✓ Při každodenních činnostech uplatňujeme formu individuálního přístupu, metody 

prožitkového učení, prvky ekologické výchovy a především prvky pracovní                

a výtvarné techniky a hudebně pohybové činnosti. 

 

Cíle naší třídy: 

✓ vést děti k samostatnosti v sebeobsluze 

✓ zlepšovat vyjadřování a výslovnost dětí 

✓ rozvíjet u dětí představivost a fantazii (umět ji vyjádřit) 

✓ usměrňovat nepřiměřené reakce dětí (slovní, fyzické) 

✓ vést k ohleduplnému zacházení s používanými předměty 

✓ vést k ohleduplnému chování k přírodě 

✓ umět nabídnout i přijmout pomoc 

✓ rozvíjet u dětí zpěvnost, hudební cítění a lásku k hudbě 
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Charakteristika vzdělávacího programu 

                                                             
 

Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání           

a využíváme přírodního prostředí, které naši školu obklopuje ze všech stran. 

Maximálně uvolněný časový režim umožňuje všestranně rozvíjet dětskou osobnost. V 

průběhu dne si děti nejen hrají, ale i tvoří z různých materiálů, malují, kreslí, modelují, 

stříhají apod. Pravidelně cvičí, často s hudbou, zpívají, recitují, tančí, poslouchají 

pohádky, navštěvují nás různá divadla. Pobyt dětí v MŠ je zpestřován dalšími akcemi 

jako jsou divadelní představení, koncerty, výlety, besedy, výstavy, karnevaly, 

sportovní akce, lidové tradice. Tradicí je několikaletá spolupráce se ZŠ, s knihovnou a 

mnoha dalšími institucemi. 
 

,,Jsme tu pro děti a víme, že nejvíc zraňují dítě 

ti, kteří nemají čas" 

 

Vize školního vzdělávacího programu 

 

■Povedeme děti, aby si uvědomily identitu svého těla, měly představu o jeho skladbě   

a funkci. Vědomě dodržovaly osobní hygienu a sebeobsluhu. Prospívaly tělu 

aktivním způsobem a vědomě neohrožovaly své zdraví. 

■U dětí budeme podporovat jejich spontánní zvídavost, rozvíjet poznávací dovednosti 

a city, podporovat jejich prožívání a učit je sebeovládání, podporovat sebedůvěru       

a učit je sebepoznání a sebehodnocení. 

■U dětí budeme také podporovat přirozenou potřebu kontaktu, komunikace                  

a součinnosti s druhými lidmi, jejich schopnost vnímat a respektovat druhého člověka 

jako individualitu a být k odlišnostem druhého tolerantní. 
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■Děti budeme připravovat na budoucí sociální role v soukromém, pracovním                

i veřejném životě ve společnosti, na dodržování práv a povinností, respektování 

pravidel chování, na přijetí společenských, kulturních a etických hodnot. 

■Povedeme děti, aby pochopily, že prostředím je všechno kolem nás, lidé, společnost       

i příroda, aby byly schopny orientovat se v jednoduchých jevech a dějích, které je 

bezprostředně obklopují, aby je dovedly zhodnotit, zvažovaly rizika a přínosy a podle 

toho jednaly, aby se učily odpovědnosti za důsledky svého chování ve vztahu k 

prostředí, aby se naučily některým dovednostem k jeho ochraně a tvorbě a podílely se 

na péči o prostředí. 

 

 

Cíle školního vzdělávacího programu 

 

Z.Matějček 

„Cílem výchovy není, aby všechny děti byly stejné a stejně se chovaly,  

ale aby při vší rozmanitosti zjevů a povah byly v životě i úspěšné i šťastné.“ 

 

■ rozvoj vrozených dispozic a schopností dítěte 

■ vybudování základů pro bezbariérový přechod do základní školy 

■ rozvoj dítěte zaměřený na kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí 

■ vytváření vhodných podmínek pro zvládnutí adaptace dítěte nenásilnou formou, 

pomoc při překonávání stresu z odloučení od rodičů a domácího prostředí. 

Vzdělání vedeme tak, aby 
 

■ se děti cítily v pohodě (fyzické, psychické) 

■ bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti 

■ se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi, abychom podněcovali jejich 

harmonický rozvoj 

■ děti měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a cítit se ve skupině 

bezpečně 

■ děti měly dostatek podnětů k prožitkovému učení a radost z něho 

■ byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich jazyka a řeči. 
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Průběžné cíle školního vzdělávacího programu 

■ vést děti k samostatnosti v sebeobsluze  

■  zlepšovat výslovnost a vyjadřování dětí      

■  podporovat u dětí přirozenou komunikaci  

■ rozvíjet u dětí představivost a fantazii 

■  snažit se, aby se dítě identifikovalo se svým tělem, mělo představu o jeho 

skladbě a jeho funkcích 

■ usměrňovat nepřiměřené reakce dětí (slovní, fyzické) 

■ vést k ohleduplnému chování k přírodě 

■ vést k ohleduplnému zacházení s používanými předměty 

■ rozvíjet u dětí zpěvnost, hudební cítění a lásku k hudbě 

■ vést děti, aby uměly nabídnout i přijmout pomoc 

■  zvyšovat u dětí sebevědomí a odpovědnost starších dětí ve vztahu k mladším 

■ připravovat dítě na budoucí sociální role v soukromém, pracovním i veřejném 

životě 

Metody a formy práce 

 

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu 

dne vyskytnou, vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit, které jsou 

vzájemně provázané a vyvážené, v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem 

předškolního dítěte. Užíváme všech tří způsobů učení: 

■ prožitkové 

■ nápodobou 

■ sociální 

Nejčastější formou je didakticky cílená činnost, která je učitelem přímo nebo 

nepřímo motivovaná, která je dítěti nabízena a v níž je zastoupeno spontánní          

a záměrné učení. V didakticky cílené činnosti je plněn konkrétní vzdělávací cíl 

formou záměrného i spontánního učení. Toto učení je založeno na aktivní účasti 

dítěte, smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení.  Preferovány jsou 

hravé a tvořivé činnosti. 
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Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí mimořádně 

nadaných 

 

Základním východiskem pro práci s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami 

je respektování individuálních potřeb a možností dítěte. Dítětem se speciálními 

vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo 

k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje 

poskytnutí podpůrných opatření. Poskytování podpůrných opatření je bezplatné      

a realizuje je mateřská škola. 

 

a) Podpůrná opatření dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Podpůrná opatření představují podporu pro práci pedagoga s dítětem, jehož 

vzdělávání v různé míře vyžaduje upravit průběh jeho vzdělávání. 

 Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 1. stupně je ŠVP podkladem pro 

zpracování plánu pedagogické podpory. PLPP sestavuje učitel. PLPP má písemnou 

podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory mezi učiteli s cílem 

stanovení metod práce s dítětem, způsobů kontroly osvojení potřebných 

dovedností, návyků a postojů. Bude stanoven termín přípravy PLPP a dojde ke 

společné schůzce se zákonnými zástupci dítěte. Podpora v podobě PLPP může trvat 

3 měsíce. 

Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od 2. stupně je ŠVP podkladem pro 

tvorbu individuálního vzdělávacího plánu. IVP zpracovává škola na základě 

doporučení školského poradenského zařízení a je přizpůsoben vzdělávacím 

možnostem a předpokladům dítěte.   

Zodpovědnou osobou za systém péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami 

je ředitelka mateřské školy, která pověřuje učitele sestavením PLPP, IVP a 

komunikuje se zákonnými zástupci. Mateřská škola ve spolupráci se ŠPZ, dítětem 

a zákonným zástupcem dítěte průběžně vyhodnocuje poskytování podpůrného 

opatření. Shledá-li škola, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou 

k naplňování vzdělávacích možností a potřeb dítěte, doporučí zákonnému zástupci 

dítěte využití poradenské pomoci ŠPZ, tedy PPP nebo SPC. Obdobně škola 

postupuje i v případě, shledá-li, že poskytovaná podpůrná opatření již nejsou 

potřebná. 

 

b) Vzdělávání dětí mimořádně nadaných 

Pokud se u dítěte projeví mimořádné nadání v jedné nebo více oblastech, 

doporučíme rodičům dítěte vyšetření ve školském poradenském zařízení. Do doby, 

než vyšetření proběhne a škole je školským poradenským zařízením doručeno 

doporučení ke vzdělávání dítěte, postupujeme při vzdělávání takového dítěte 

zpravidla podle PLPP. Pokud školské poradenské zařízení identifikuje mimořádné 
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nadání dítěte a doporučí vypracování IVP, postupujeme při jeho zpracování, 

realizaci a vyhodnocování v úzké spolupráci s rodiči dítěte a školským 

poradenským zařízením. 

 

Vzdělávání dětí od dvou do tří let 

 

Při práci s dětmi v této věkové kategorii máme na zřeteli specifika vývojové 

psychologie. Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, 

objevuje. Poznává všemi smysly. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se, 

bývá silně egocentrické. Neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností               

a situacemi, které ji naplňují. V pohybových aktivitách je méně obratné. Proti 

starším dětem má výrazně méně zkušeností. Rozdíly v jednotlivých oblastech 

vývoje dětí tohoto věku jsou velmi výrazné. Dvouleté děti se nejvíce učí 

nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Často 

vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla udrží pozornost 

jen velmi krátkou dobu. 

 Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé přizpůsobování organizace se 

střídáním nabídky činností, trénováním návyků a praktických dovedností, 

ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity. 

S ohledem na tuto věkovou kategorii, jsou voleny činnosti tak, aby se děti mladší 

tří let mohly zapojit dle momentálního rozpoložení, ale necítily tlak ze strany 

učitelky. Mají možnost opustit kolektivní aktivitu a věnovat se hře nebo činnostem 

dle vlastní volby.  

S ohledem na tuto věkovou kategorii je vybavena třída odpovídajícím nábytkem, 

hračkami a didaktickými pomůckami. Dětem této věkové kategorie je uzpůsoben 

stálý pravidelný denní režim s dostatkem času na realizaci činností, úpravou času 

na stravování, prostor k odpočinku během dne, více individuální péče,srozumitelná 

a jednoduchá pravidla a řád. 

Není-li pobyt v MŠ jednoznačně nezbytný z jakýchkoliv důvodů, kterým je rodina 

vystavena, snažíme se rodiče přimět k postupnému a nenásilnému vstupu dětí        

v tomto věku a to tak, aby vše bylo v nejlepším zájmu dítěte. 

 

Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka  

Děti-cizinci a děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, 

potřebují podporu učitele mateřské školy při osvojování českého jazyka. Pokud 

rodiče sami neovládají český jazyk na úrovni rodilého mluvčího, nemohou své děti 

v poznávání českého jazyka přímo podpořit a děti se ocitají ve znevýhodněné 

pozici.  
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Je třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu, aby dětem s nedostatečnou znalostí 

českého jazyka začala být poskytována jazyková podpora již od samotného nástupu 

do mateřské školy.  

Při práci s celou třídou je třeba mít na vědomí, že se v ní nacházejí i děti, které se 

český jazyk učí jako druhý jazyk, uzpůsobit tomu didaktické postupy a děti cíleně 

podporovat v osvojování českého jazyka.  

Mateřská škola poskytuje dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka jazykovou 

přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání. Zvláštní 

právní úprava platí pro mateřské školy, kde jsou alespoň 4 cizinci v povinném 

předškolním vzdělávání v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání.  

V takovém případě zřídí ředitel mateřské školy skupinu nebo skupiny 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. Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu je 

rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne. Ředitel 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.  

Při přechodu na základní školu by děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

měly mít takové jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce, které jim 

umožní se zapojit do výuky a dosáhnout školního úspěchu.  

Podpůrným materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

je Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání, který 

lze využívat při individualizované práci s dětmi s nedostatečnou znalostí českého 

jazyka již od nástupu do mateřské školy. 
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Vzdělávací obsah 
 

              Témata školního vzdělávacího programu 

■ Škola plná kamarádů 

■ Draku, draku poleť výš! 

■ Byl jednou jeden život 

■ Už slyším zvoneček 

■ Překvapení paní Zimy 

■ Za poznáním jdeme světem 

■ Otvírání studánek 

■ Cestou necestou  

■ Všechno kolem kvete 

■ Sluníčko, sviť nám a hřej 

 

 

Hlavní integrované bloky ŠVP vychází z podmínek a potřeb mateřské školy. 

Podrobněji jsou rozpracována v Třídních vzdělávacích programech v jednotlivých 

třídách 
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Vzdělávací obsah 

 

Integrovaný blok - „Škola plná kamarádů" 
 

Vzdělávací cíle 

 

1. Seznamování se jmény 

 

a) Kompetence k učení: dítě zná své jméno, jména kamarádů, sourozenců,  

učitelek a ostatních zaměstnanců školy 

 

b) Kompetence k řešení problémů: dítě umí navázat přátelský kontakt s druhým  

dítětem i dospělým 

 

c) Kompetence komunikativní: dítě dokáže oslovit svého kamaráda i dospělého 

 

d) Kompetence sociální a personální: dítě si umí samostatně vybrat kamaráda 

 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě je vstřícné ke kamarádům 

 

Nabídka činností: hra „Na jména“, „Kdo jsi“, hra na hlazení, pavučina přátelství, 

kreslení kamarádů, rytmizace jmen. 

 

2. Seznamování se svou značkou a značkou kamarádů 

 

a) Kompetence k učení: dítě zná svou značku a značku svých kamarádů 

 

b) Kompetence k řešení problémů: dítě umí vyhledat svou značku v prostoru   

třídy, umývárny, šatny 

 

c) Kompetence komunikativní: dítě zvládá říci název své značky a některých  

značek svých kamarádů 

 

d) Kompetence sociální a personální: dítě dokáže pomoc kamarádovi při  

vyhledávání jeho značky 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě používá věci označené svou značkou 

 

Nabídka činností: manipulace s obrázky, hra najdi svou značku 

 



 

20 

 

3. Seznamování s prostory třídy a mateřské školy 

 

a) Kompetence k učení: dítě se umí orientovat v prostorách své třídy a mateřské  

školy 

 

b) Kompetence k řešení problémů: dítě zvládne dojít do určeného místa 

 

c) Kompetence komunikativní: dítě dokáže vyřídit vzkaz v určeném místě 

 

d) Kompetence sociální a personální: dítě si uvědomuje, jak se má chovat  

v prostorách třídy a mateřské školy 

 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě udržuje pořádek v prostoru třídy,  

mateřské školy a chová se bezpečně a ohleduplně k ostatním 

 

Nabídka činností: exkurze po prostorách školy, kreslení mateřské školy, své třídy, hra 

na školu, samostatné vyřizování vzkazů. 

 

4. Seznamování se zaměstnanci mateřské školy 

 

a) Kompetence k učení: dítě zná zaměstnance a umí pojmenovat jejich pracovní   

činnost 

 

b) Kompetence k řešení problémů: dítě zná předměty, které používají  

zaměstnanci mateřské školy k výkonu své práce 

 

c) Kompetence komunikativní: dítě umí komunikovat se zaměstnanci mateřské  

školy 

 

d) Kompetence sociální a personální: dítě hraje námětové hry, obsahující  

činnosti zaměstnanců mateřské školy 

 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě si váží práce zaměstnanců mateřské  

školy 

 

Nabídka činností: námětové hry, manipulace s obrázky, dramatizace. 

 

5. Seznamování s hračkami a jejich možnostmi 

 

a) Kompetence k učení: dítě umí vhodně zacházet s hračkami a rozvíjet hru s nimi  

b) Kompetence k řešení problémů: dítě dokáže uložit hračku na své místo 

 

c) Kompetence komunikativní: dítě se umí dohodnout při hře s kamarády 

 

d) Kompetence sociální a personální: dítě se dokáže podělit o hračku 
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e) Kompetence činnostní a občanské: dítě se dokáže rozhodnout pro hračku, hru 

 

Nabídka činností: kreslení své oblíbené hračky, manipulace s hračkami v jednotlivých 

hracích koutcích 

 

6. Seznamování s okolím mateřské školy (zahrada, les, sídliště) 

 

a) Kompetence k učení: dítě zná okolí mateřské školy 

 

b) Kompetence k řešení problémů: dítě se umí orientovat na zahradě mateřské    

školy a v nejbližším okolí mateřské školy (hlavní brána, branka do lesa) 

 

c) Kompetence komunikativní: dítě pozná mateřskou školu a okolí na fotografii  

a vypráví o dění v MŠ 

 

d) Kompetence sociální a personální: dítě umí vyjádřit názor na okolí mateřské  

školy 

 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě se chová ohleduplně ke svému okolí 

 

Nabídka činností: hry na zahradě školy, vycházky do nejbližšího okolí školy, 

námětová hra – na les, na mateřskou školu, seznámení a nácvik říkadel s lesní 

tématikou, manipulace a hra s přírodninami. 

 

7. Seznamování s pravidly třídy 

 

a) Kompetence k učení: dítě zná pravidla třídy 

 

b) Kompetence k řešení problémů: dítě si uvědomuje, které pravidlo třídy porušilo 

 

c) Kompetence komunikativní: dítě umí vyjmenovat pravidla třídy podle symbolů 

 

d) Kompetence sociální a personální: dítě dodržuje pravidla třídy 

 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě si uvědomuje nebezpečí, které následuje po 

nedodržení pravidel třídy 

Nabídka činností: námětové a pohybové hry, kreslení, práce s pracovními listy 

 

Pozorování laterality, výslovnosti, slovní zásoby, znalosti barev, sociální úrovně, 

všeobecných znalostí, dovedností a pozornosti dětí, tělesné a pohybové zdatnosti, 

hygienických návyků a úrovně sebeobsluhy a znalosti číselné řady. 

 

Akce MŠ: třídní informativní schůzky 
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Integrovaný blok - „Draku, draku poleť výš“ 
 

Vzdělávací cíle 

           

1. Rozvíjet u dítěte poznatky o dřevinách a vlivu počasí na přírodu v souvislosti 

s ročním obdobím 

 

a) Kompetence k učení: dítě umí rozlišit jehličnaté a listnaté dřeviny a zná několik 

druhů stromů a keřů, dítě umí poznat podzimní počasí 

 

b) Kompetence k řešení problémů: dítě umí přiřadit plody k jednotlivým dřevinám, 

dítě si uvědomuje znaky počasí a jeho vliv na přírodu 

 

c) Kompetence komunikativní: dítě dovede využít encyklopedie a knihy k získávání 

poznatků, dítě dokáže vyjádřit (slovně, výtvarně, pohybově)  

podzimní počasí 

 

d) Kompetence sociální a personální: dítě se umí chovat bezpečně v lese, spolupodílí 

na společných rozhodnutích (nepříznivé počasí) 

 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě si uvědomuje význam dřevin (čistění 

ovzduší), dítě si uvědomuje důsledky vlivu počasí vzhledem k přírodě 

 

Nabídka činností: seznámení a nácvik podzimní písně, pohybové a hudební ztvárnění, 

naslouchání zvuků podzimu, hra s barvou, práce s pracovními listy, vytrhávání mraků, 

kapek, pozorování změn v přírodě 

 

2. Seznamování dítěte s podzimním ovocem a zeleninou a podzimními pracemi na 

zahradě 

 

a) Kompetence k učení: dítě zná několik druhů ovoce a zeleniny, pozná zahradní 

nářadí  

 

b) Kompetence k řešení problémů: dítě umí rozeznat, roztřídit, přiřadit druhy  

ovoce a zeleniny a ví, k čemu se nářadí používá 

 

c) Kompetence komunikativní: dítě umí popsat vlastnosti ovoce a zeleniny a umí 

pojmenovat nářadí 

 

d) Kompetence sociální a personální: dítě dokáže poradit kamarádovi při třídění  

ovoce a zeleniny, umí bezpečně zacházet s nářadím a při práci na zahradě spolupracuje 

s kamarády 

 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě si uvědomuje význam ovoce a  

    zeleniny pro zdraví a důležitost péče o zahradu 
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Nabídka činností: kreslení, malování, modelování, hra na obchod, na sadaře, na 

zahradníky, seznámení a nácvik písně, dramatizace pohádky, úklid zahrady v MŠ 

 

3. Osvojení si poznatků o životě volně žijících zvířat a ptáků na podzim 

 

a) Kompetence k učení: dítě pozná nejznámější druhy zvířat včetně ptáků žijících 

v okolí a má základní poznatky o jejich životě 

 

b) Kompetence k řešení problémů: dítě dokáže roztřídit volně žijící zvířata podle  

ekosystému (vodní, polní, lesní,…) a ví, jak přezimují 

 

c) Kompetence komunikativní: dítě umí pojmenovat, popsat a v knize vyhledat daný 

druh zvířete  

 

d) Kompetence sociální a personální: dítě při společné hře spolupracuje 

a dokáže se i podřídit nebo prosadit 

 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě si uvědomuje důsledek nesprávného  

chování v přírodě na zvířata, důležitost péče a ochrany zvířat 

 

Nabídka činností: kreslení, malování, modelování, mačkání, vytrhávání, vystřihování, 

práce s přírodninami, pozorování v lese, manipulace s obrázky, námětové hry, říkanky, 

dramatizace, pohybové ztvárnění. 

 

 

Integrovaný blok - „Byl jednou jeden život" 
 

Vzdělávací cíle 

 

1. Seznamování dítěte s jednotlivými částmi oděvů 

 

a) Kompetence k učení: dítě umí popsat a poznat jednotlivé části oděvu 

 

b) Kompetence k řešení problémů: dítě umí zvolit vhodný druh oblečení vzhledem 

k počasí a dokáže vhodně zkombinovat jednotlivé části oděvů  

 

c) Kompetence komunikativní: dítě umí popsat jednotlivé části oděvů a vyjádřit své 

pocity  

 

d) Kompetence sociální a personální: dítě dokáže pomoci kamarádovi při  

oblékání, svlékání a ukládání oděvů  

 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě má smysl pro povinnost udržovat svůj  

oděv v pořádku 
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Nabídka činností: námětové hry, kreslení, vystřihování, manipulace s obrázky, 

prohlížení módních časopisů 

 

2. Seznamování s lidským tělem a péče o vlastní zdraví 

 

 a) Kompetence k učení: dítě dokáže pojmenovat části lidského těla; ví, co je pro něj 

zdravé a co zdraví škodí 

 

 b) Kompetence k řešení problémů: dítě dokáže určit pravou a levou stranu na svém 

těle, pozná situace ohrožující zdraví, umí přizpůsobit chování vzhledem k nemoci, 

dokáže odmítnout škodlivé látky  

 

c) Kompetence komunikativní: dítě umí popsat základní části lidského těla, dítě 

zvládne nakreslit lidskou postavu přiměřeně svému věku, umí požádat o pomoc 

 

d) Kompetence sociální a personální: dítě je schopno chápat, že lidé jsou různí a umí 

se chovat k lidem nemocným i s postižením 

       

  e) Kompetence činnostní a občanské: dítě dbá o své zdraví i zdraví druhých, vhodně 

se chová u lékaře 

 

Nabídka činností: vyhledávání v encyklopedii, vycházka ke zdravotnímu středisku, 

námětové hry (na lékaře,…), práce s pracovními listy, pohybové hry 

 

3. Upevňovat u dětí poznatky o rodině a vývojovém stádiu člověka 

 

a) Kompetence k učení: dítě umí pojmenovat členy rodiny, má elementární poznatky o 

vývojovém stádiu člověka 

 

b) Kompetence k řešení problémů: dítě umí napodobit činnost jednotlivých členů 

rodiny, sestaví dle časové posloupnosti vývoj člověka 

 

c) Kompetence komunikativní: dítě vypráví o své rodině 

 

d) Kompetence sociální a personální: dítě umí přijmout svou roli i roli jednotlivých 

členů rodiny   

 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě se chová uctivě ke starší osobě 

 

Nabídka činností: námětové hry, výtvarné ztvárnění členů rodiny, hudební a pohybové 

činnosti, práce s obrázky či fotografiemi 
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Integrovaný blok - „Už slyším zvoneček“ 
 

Vzdělávací cíle 

 

1. Osvojení si poznatků o potravinách a obchodech 

 

a) Kompetence k učení: dítě zná několik druhů potravin (zdravé, nezdravé) a některé 

typy obchodů 

 

b) Kompetence k řešení problémů: dítě pozná na základě smyslových vjemů jednotlivé 

potraviny a umí se orientovat v prostoru (před, za, nahoře, dole, vedle, vlevo, vpravo) 

 

c) Kompetence komunikativní: dítě dokáže popsat, co se kde prodává a v běžných 

situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými 

 

d) Kompetence sociální a personální: dítě dodržuje etiku stolování a umí napodobit 

správné chování nejen při stolování, ale i v obchodě 

 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě si váží potravin a práce druhých 

 

Nabídka činností: ochutnávání potravin, kreslení, malování, modelování, práce 

s pracovními listy, přiřazování, námětové hry (na obchod,…) 

 

2. Seznamování s vánočními tradicemi a zvyky 

a s postavou sv. Mikuláše a čerta 

 

a) Kompetence k učení: dítě zná vánoční zvyky a symboly vánoc, aktivně prožívá 

přípravy na vánoční svátky 

 

b) Kompetence k řešení problémů: dítě umí vytvářet dárky pro své nejbližší 

 

c) Kompetence komunikativní: dítě umí vyjádřit vánoční atmosféru a svá přání slovem, 

písní, gestem, pohybem, dramatizací 

 

d) Kompetence sociálno a personální: dítě se umí zapojit do vánočního setkání se 

svými nejbližšími 

 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě přistupuje odpovědně k přípravě vánočních 

setkání, podílí se na výzdobě třídy 

 

Nabídka činností: výroba dárků, zpěv koled, poslech koled, zdobení stromečku, 

dramatizace, četba pohádek s vánoční tématikou, vánoční setkání, návštěva kostela 

 

Akce MŠ: pečení vánočního cukroví, vánoční setkání tříd, vánoční setkání s rodiči, 

prarodiči, vánoční setkání s důchodci města, Mikulášská nadílka a čertovské hrátky 
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Integrovaný blok - „Překvapení paní Zimy" 
 

Vzdělávací cíle 

    

1. Osvojení si poznatků o zimě, přeměně vody a o vlivu zimního počasí na přírodu a 

život zvířat 

 

  a) Kompetence k učení: dítě pozná základní znaky zimy 

 

  b) Kompetence k řešení problémů: chápe přeměny vody v zimě vlivem změny teploty 

 

 c) Kompetence komunikativní: dítě dokáže různými prostředky vyjádřit pocity      

 ze zimy 

 

 d) Kompetence sociální a personální: dítě si uvědomuje správné chování při   

hrách v zimní přírodě 

 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje     

a druhých, uvědomuje si důležitost péče o lesní zvířata v zimním období 

 

Nabídka činností: pokusy s vodou, kreslení, malování, recitace, zpěv, práce s papírem, 

vystřihovánky, dramatizace, poslech, přikrmování zvěře, pozorování stop zvěře ve 

sněhu 

 

2. Osvojení si poznatků o zimních sportech a nebezpečí při nich 

 

a) Kompetence k učení: dítě dokáže poznat a pojmenovat některé druhy zimních sportů 

a sportovního vybavení 

 

 b) Kompetence k řešení problémů: dítě zvládá řešení jednoduchých cest a     

 labyrintů a zvládá určit počet sportovců 

 

 c) Kompetence komunikativní: dokáže se domluvit na pravidlech při hře a jejich 

dodržování  

 

 d) Kompetence sociální a personální: dítě si uvědomuje správné chování při   

 zimních sportech  

 

 e) Kompetence činnostní a občanské: dítě dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje     

 a druhých a odhadne hrozící nebezpečí  

 

3. Získávání poznatků o čase 

   

a) Kompetence k učení: dítě umí popsat průběh svého dne (ráno, poledne,  

večer) a umí vyjmenovat dny v týdnu 
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b) Kompetence k řešení problémů: dítě zvládá za pomoci učitelky rozeznat      

roční období podle charakteristických znaků, seřadí činnosti dne dle časové    

posloupnosti 

 

c) Kompetence komunikativní: dítě umí vyprávět o svém prožitém dnu 

 

d) Kompetence sociální a personální: dítě umí napodobovat modely chování      

v průběhu dne 

 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě se zajímá o dění kolem sebe 

 

 

Nabídka činností: kreslení, malování, modelování, manipulace s obrázky,  

námětové hry 

 

 

Integrovaný blok - „Za poznáním jdeme světem" 
 

Vzdělávací cíle 

 

1. Získávání poznatků o vesmíru a o planetě Zemi 

 

  a) Kompetence k učení: dítě má základní poznatky o vesmíru 

 

  b) Kompetence k řešení problémů: dítě zvládne poznat planetu Zemi (starší děti    

  i některé další) 

 

 c) Kompetence komunikativní: dítě dokáže vyjádřit svou představu o vesmíru 

 

  d) Kompetence sociální a personální: dítě si uvědomuje, že vzniklé konflikty je  

  lépe řešit dohodou 

 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě si uvědomuje, jak může chránit své  

životní prostředí (planeta Země, vesmír) 

 

Nabídka činností: práce s encyklopediemi, výtvarné, dramatické a poslechové činnosti, 

pohybová hry, manipulace 

                             

2. Rozvíjet u dětí poznatky o své vlasti a okolních národech 

 

a) Kompetence k učení: dítě umí poznat symboly našeho státu a některých okolních 

národů 

 

b) Kompetence k řešení problémů: dítě na základě vlastní fantazie a  
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     představivosti řeší cesty 

 

c) Kompetence komunikativní: dítě umí popsat symboly našeho státu a některých 

okolních národů 

 

d) Kompetence sociální a personální: dítě se při činnostech spolupodílí  

na společných rozhodnutí a umět přijmout názor většiny 

 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě si uvědomuje svá práva i práva   

    druhých 

 

Nabídka činností: pracovní listy, poslech státní hymny, omalovánky (vlajka, státní 

znak), skládanky, puzzle 

 

3. Rozvíjet u dětí poznatky o svém městě a jeho okolí 

   

a) Kompetence k učení: dítě umí poznat symboly svého města 

 

b) Kompetence k řešení problémů: dítě se orientuje ve svém okolí, zná cestu 

k nejdůležitějším budovám v okolí bydliště (úřad, pošta, škola, kostel…) 

 

c) Kompetence komunikativní: dítě umí popsat symboly města a pojmenuje 

nejdůležitější budovy města  

 

d) Kompetence sociální a personální: dítě se při činnostech spolupodílí  

na společných rozhodnutí a umět přijmout názor většiny 

 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě si uvědomuje svá práva i práva   

    druhých 

 

Nabídka činností: pracovní listy, návštěva MěÚ, pošty, školy, procházky po městě, 

výlety po okolí  

 

4. Seznámení s hudebními nástroji a tradicí Masopustu 

 

a) Kompetence k učení: dítě umí na obrázku poznat hudební nástroj, přiřadí zvuk 

hudebních nástrojů a umí poznat tradiční masky Masopustu 

 

b) Kompetence k řešení problémů: dítě umí pohybově, dramaticky či výtvarně ztvárnit 

některé hudební nástroje a postavy masopustu 

 

c) Kompetence komunikativní: dítě umí popsat hudební nástroj a vyprávět  

o společných zážitcích z karnevalu 

 

d) Kompetence sociální a personální: dítě při kolektivní hře respektuje druhé, umí se 

domluvit  
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e) Kompetence činnostní a občanské: dítě si váží práce i úsilí druhých a spolupodílí se 

na přípravě oslav Masopustu  

 

Nabídka činností: práce s pracovními listy, vystřihování, dramatizace, rytmické 

hudební nástroje, ukázka hudebních nástrojů 

 

Akce MŠ: masopustní rej 

 

 

Integrovaný blok - „Otevíraní studánek“. 
 

Vzdělávací cíle 

 

1. Osvojení si poznatků o vodě a životě v ní 

(ryby, rostliny) 

 

a) Kompetence k učení: dítě umí popsat koloběh vody v přírodě, pozná některé druhy 

vodních živočichů a rostlin  

 

b) Kompetence k řešení problémů: dítě si uvědomuje důležitost vody pro život 

 

c) Kompetence komunikativní: dítě dokáže ztvárnit různými prostředky vodu a život v 

ní, umí popsat koloběh vody v přírodě 

 

d) Kompetence sociální a personální: dítě si uvědomuje vodu jako živel   

(utonutí, záplavy,…) 

 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě si uvědomuje, že není jedno jakou    

vodu pije a důležitost její ochrany 

 

Nabídka činností: práce s knihou, pracovní listy, kresba, malba, pohybové ztvárnění, 

hudební činnosti, obrázky ryb a rostlin, procházka k místnímu rybníku, pozorování ryb 

 

2. Rozvíjet poznatky o vlivu jara na přírodu 

 

a) Kompetence k učení: dítě umí popsat znaky jara a zná názvy některých jarních 

květin  

 

b) Kompetence k řešení problémů: dítě umí přiřadit k jarnímu období     

odpovídající činnosti, všímá si změn v přírodě (přílet ptáků, hnízdění, pučící stromy) 

 

c) Kompetence komunikativní: dítě umí popsat obrázek s jarní tématikou a některé 

jarní květiny 
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d) Kompetence sociální a personální: dítě při společných hrách, při pobytu  

venku respektuje druhé 

 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě si váží práce a úsilí druhých i okolní přírody 

 

Nabídka činností: zpěv jarních písní, pohybové ztvárnění, naslouchání zvuků jarní 

přírody, vystřihování, nalepování 

 

3. Osvojení si poznatků o knihách a pohádkových postavách 

 

a) Kompetence k učení: dítě umí správně zacházet s knihou a pozná některé 

pohádkové postavy 

 

b) Kompetence k řešení problémů: dítě umí najít obrázek k danému tématu a umí 

charakterizovat vlastnosti pohádkové pohádky 

 

c) Kompetence komunikativní: dítě umí hovořit o obrázku a vyprávět jednoduchý 

pohádkový příběh 

 

d) Kompetence sociální a personální: dítě chápe, že nespravedlnost, ubližování a násilí 

se nevyplácí 

 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě si váží práce i úsilí druhých – práce 

knihovnice, dítě má základní dětskou představu o tom, co je dobro a zlo 

 

Nabídka činností: práce s knihou, pracovní listy, kresba, malba, návštěva knihovny, 

dramatizace pohádky, vyprávění pohádky podle obrázkové předlohy, divadelní 

představení  

 

Doplňkový tematický okruh:  

 

4. Zápis do základní školy 

 

a) Kompetence k učení: dítě aktivně prožívá přípravy na zápis do 1. třídy ZŠ 

 

b) Kompetence k řešení problémů: dítě zvládá základní činnosti potřebné pro přijetí do 

ZŠ 

 

c) Kompetence komunikativní: dítě umí vyprávět o své budoucí roli „školáka“ 

 

d) Kompetence sociální a personální: dítě se umí zapojit do činnosti dětí  

v 1. třídě ZŠ  

 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě si uvědomuje roli školáka 

 

Akce MŠ: Schůzka s rodiči před zápisem  
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Integrovaný blok - „Cestou necestou“. 
 

Vzdělávací cíle 

 

1. Seznamování s velikonočními tradicemi 

 

a) Kompetence k učení: dítě aktivně prožívá přípravy na velikonoční svátky 

 

b) Kompetence k řešení problémů: dítě umí z dané skupiny předmětů vybrat ty,    

které charakterizují Velikonoce 

 

c) Kompetence komunikativní: dítě se umí aktivně zapojit do přípravy oslav   

velikonočních svátků 

 

d) Kompetence sociální a personální: dítě napodobuje modely prosociálního   

chování (velikonoční hodování) 

 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě umí přistupovat k úkolům a  

povinnostem odpovědně 

 

Nabídka činností: recitace jarních básní, zpěv jarních písní, pracovní listy, kresba, 

malba, pohybové ztvárnění, hudební činnosti, vystřihování, nalepování  

 

Akce MŠ: Jarní tvoření s rodiči  

 

2. Osvojení si poznatků o dopravních prostředcích, číselné řadě, pravolevé orientaci a 

prostorových vztazích 

 

a) Kompetence k učení: dítě umí poznat jednotlivé druhy dopravních prostředků, 

vyjmenuje číselnou řadu (do 10), chápe prostorové vztahy 

 

b) Kompetence k řešení problémů: dítě dokáže určit, kde a jak (na zemi, ve vodě, ve 

vzduchu) se dopravní prostředek pohybuje; přiřadí a porovná počet; v prostoru určí 

polohu objektu 

 

c) Kompetence komunikativní: dítě umí vyprávět zážitek z cestování, aktivně používá 

číselnou řadu a předložkové vazby 

 

d) Kompetence sociální a personální: dítě si uvědomuje, jak se má chovat  

v dopravním prostředku 

 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě odhaduje riziko ve spojitosti  

s dopravním prostředkem 

 

Nabídka činností: pozorování, pracovní listy, kresba, malba, námětové hry,  

vystřihování, nalepování, manipulace s magnetky – čísly, spolupráce s MP, PČR a 
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HZS, dopravní hřiště – jízda na odrážedlech a koloběžkách    

 

3. Získávání poznatků o materiálech a třídění odpadu 

 

a) Kompetence k učení: dítě umí určit z čeho je daný předmět vyroben a má povědomí 

o třídění odpadu 

 

b) Kompetence k řešení problémů: dítě cestou pokusu vnímá a uvědomuje si  

vlastnosti materiálů a dokáže je roztřídit  

 

c) Kompetence komunikativní: dítě rozšiřuje svou slovní zásobu o nové pojmy 

 

d) Kompetence sociální a personální: dítě se při společných činnostech   

domlouvá a spolupracuje 

 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě si uvědomuje důležitost třídění odpadu a 

jeho vliv na životní prostředí 

 

Nabídka činností: manipulace, dramatizace, pozorování, vytváření z  

odpadového materiálu, třídění 

 

4. Seznamování s různými druhy povolání 

 

a) Kompetence k učení: dítě zná některé druhy povolání a jejich charakteristiku  

 

b) Kompetence k řešení problémů: dítě přiřadí k jednotlivým povoláním pro něj 

charakteristické předměty  

 

c) Kompetence komunikativní: dítě v běžných situacích komunikuje bez zábran a 

ostychu s dětmi i s dospělými  

 

d) Kompetence sociální a personální: dítě si váží práce a úsilí druhých  

 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě vědomě projevuje zdvořilé chování a 

vystupování  

 

Nabídka činností: námětové hry, práce s obrázky, vyprávění, kresba, dramatizace  

 

Akce MŠ:  hledání velikonočních vajíček, Den Země, rej čarodějnic  
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Integrovaný blok - „Všechno kolem kvete“. 

 

Vzdělávací cíle 

 

1. Osvojení si poznatků o květinách (luční, zahradní, pokojové), příprava zahrádky, 

práce na zahradě 

 

a) Kompetence k učení: dítě dokáže poznat a pojmenovat několik druhů květin a 

stromů 

 

b) Kompetence k řešení problémů: dítě zvládá roztřídit květiny (luční, zahradní, 

pokojové) 

 

c) Kompetence komunikativní: dítě umí popsat prostředí, ve kterém květina   

roste 

 

d) Kompetence sociální a personální: dítě napodobuje modely prosociálního   

chování (Den matek) 

 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě ví, že není jedno v jakém prostředí   

žije a uvědomuje si důležitost péče o květiny a zahradu 

 

Nabídka činností: pozorování, sázení, pletí, recitace básní, zpěv písní, pracovní listy, 

kresba, malba, pohybové ztvárnění, vystřihování, nalepování  

 

2. Poznat a pojmenovat některé druhy hmyzu (mravenec, motýl, slunéčko sedmitečné, 

vážka, můra, moucha, včela, čmelák) 

 

a) Kompetence k učení: dítě na základě vlastního zkoumání a objevování umí   

poznat některé druhy hmyzu 

 

b) Kompetence k řešení problémů: dítě zvládá vytvořit skupinu určitého hmyzu 

 

c) Kompetence komunikativní: dítě umí volně hovořit o životě hmyzu 

 

d) Kompetence sociální a personální: dítě dokáže pomoci slabšímu 

 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě si uvědomuje nebezpečí hmyzu   

s ohledem na své zdraví (své i druhých) 

 

Nabídka činností: pozorování, práce s encyklopedií, s lupou, s mikroskopem, pracovní 

listy, malování, kreslení 
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3. Osvojení si poznatků o zvířatech (domácích, lesních, exotických) 

 

a) Kompetence k učení: dítě umí poznat dané druhy zvířat 

 

b) Kompetence k řešení problémů: dítě zvládne přiřadit mládě k rodičům 

 

c) Kompetence komunikativní: dítě umí popsat prostředí, ve kterém zvířata žijí 

 

d) Kompetence sociální a personální: dítě dokáže projevovat citlivost a  

ohleduplnost směrem ke zvířatům 

 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě si uvědomuje nebezpečí chování  

některých zvířat 

 

Nabídka činností: pozorování zvířat, práce s encyklopedií, pracovní listy, poslech a 

napodobování zvířecích hlasů, malování 

 

Akce MŠ: besídky pro rodiče 

 

 

Integrovaný blok - „Sluníčko, sviť nám a hřej“. 

 

Vzdělávací cíle 

 

1. Osvojení si poznatků o letním období a změnách v přírodě 

 

a) Kompetence k učení: dítě umí popsat znaky léta  

 

b) Kompetence k řešení problémů: dítě umí přiřadit k letnímu období odpovídající 

činnosti  

 

c) Kompetence komunikativní: dítě umí popsat obrázek s letní tematikou  

 

d) Kompetence sociální a personální: dítě při společných hrách a sportech, při pobytu 

venku respektuje druhé  

 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě si váží práce a úsilí druhých  

 

Nabídka činností: míčové hry, pohybové hry, práce s obrázky, pozorování změn v 

přírodě 
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2. Seznamování s národy 

 

  a) Kompetence k učení: dítě má základní poznatky o světě lidí, kultuře 

 

  b) Kompetence k řešení problémů: dítě zvládá přiřadit jednotlivé typy lidí  

  k příslušnému kontinentu 

 

  c) Kompetence komunikativní: dítě si uvědomuje, že každý národ hovoří svou  

  řečí 

 

 d) Kompetence sociální a personální: dítě chápe, že jsou lidé různí a umí být    

 tolerantní k jejich odlišnostem 

 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě respektuje pravidla společného soužití a  

chápe potřebu je zachovávat 

 

Nabídka činností: práce s knihou, námětové hry, výroba doplňků k námětovým hrám, 

práce s obrázky 

 

3. Posilování znalostí dětí o nebezpečích ohrožujících zdraví (utonutí, uštknutí hadem, 

bodnutí hmyzem, návykové látky, cizí osoby) 

 

a) Kompetence k učení: dítě se orientuje v možných nebezpečích ve svém okolí 

 

b) Kompetence k řešení problémů: dítě umí určit co je dobře a co je špatně 

 

c) Kompetence komunikativní: dítě dokáže sdělit své problémy různými   

prostředky 

 

d) Kompetence sociální a personální: dítě ví, že při setkání s neznámým se má  

chovat obezřetně 

 

e) Kompetence činnostní a občanské: dítě ví, jak se má chovat v případě  

hrozícího nebezpečí 

 

Nabídka činností: pozorování, práce s encyklopedií, rozhovory, pracovní listy,  

malování, kreslení, práce s obrázky 

 

Doplňkový tematický okruh:  

 

4. Seznamování s tradicemi školy 

 

 

Akce MŠ: Den dětí, třídní výlety, Pasování na školáka, Poslední zvonění  
 



 

36 

 

Integrované bloky byly vytvořeny společně pedagogickým sborem mateřské školy. V 

průběhu let byly ověřovány a hodnoceny ve všech třídách a dotvořeny do současné 

podoby. 

Integrované bloky jsou pro všechny třídy mateřské školy povinné, ale průběh jejich 

realizace je zcela na uvážení jednotlivých tříd. Závazným kritériem je soulad s RVP 

PV. Realizace by měla být postavena na dostatku zajímavých a různorodých 

vzdělávacích příležitostí a podnětů, vycházet z potřeb dětí a odpovídat jejich věku. 

Nabídka činností je pouze nástinem možností realizace. 
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Evaluační systém 
 

Určení pravidel vnitřní evaluace mateřské školy 

✓ Proč hodnotíme a evaluujeme? 

Cílem hodnocení a evaluace je ověřit a zlepšit kvalitu.  Tato povinnost 

je dána RVP PV. 

✓ Koho hodnotíme? 

Hodnotíme ve vztahu k dítěti, k zaměstnancům a k sobě samému.   

✓ Co evaluujeme? 

Evaluovat znamená podle RVP PV průběžně i závěrečně sledovat, 

zaznamenávat činnost školy a vyhodnocovat všechny stanovené cíle 

jednotlivých oblastí, školního vzdělávacího programu a třídního 

vzdělávacího programu. 

✓ Kdy hodnotíme? 

Hodnotíme průběžně, vlastně neustále, podvědomě i vědomě vše, co 

vnímáme, pozorujeme a záměrně zvláště při hospitacích. 

✓ Kdy evaluujeme? 

Evaluujeme tehdy, když chceme zjistit, zda jsme úspěšní, či neúspěšní 

a chceme vědět v čem a proč, když chceme věci zlepšovat a zvyšovat kvalitu 

činnosti školy. 

✓ Jakým způsobem evaluujeme, hodnotíme? 

Metodami hodnocení a evaluace jsou rozhovory, diskuse, pozorování, opakované 

pozorování, hospitace, rozbor dokumentace školy, dotazník, anketa. 
 

 

Plán vnitřní evaluace mateřské školy 

Evaluační a hodnotící činnosti jsou nedílnou součástí všech našich činností v mateřské 

škole. Považujeme je za určité opakující se aktivity s flexibilními způsoby myšlení a 

využíváním zpětnovazebních mechanismů. Důležitým krokem pro kvalitně fungující 

evaluaci školy bylo vytvoření evaluačního plánu školy. Jelikož si sami utváříme pro 

svou školu a třídu konkrétní vzdělávací program, je na nás, abychom si také sami 

sledovali a ověřovali, zda je náš školní či vzdělávací program funkční. 

 

 Mateřská škola si vytvořila následující systém vnitřní evaluace: 

✓ Analýza SWOT 

✓ Hospitační činnost ředitelky školy a zástupkyně ředitelky pro mateřskou školu    

✓ Vyhodnocování Školního vzdělávacího programu – na konci každého školního 

roku 

✓ Vyhodnocování výchovně vzdělávacích procesů a výsledků ve třídních 

           vzdělávacích programech - 2 x ročně 
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✓ Hodnocení tematických částí vždy po jejich ukončení 

✓ Denní hodnocení pedagogické činnosti 

✓ Portfolio dítěte - průběžně dle potřeby 

✓ Dotazníkové šetření u rodičů  
 

Určení nástrojů hodnocení a autoevaluace 

✓ metoda pozorování  

✓ následné pozorování  

✓ analýza prací dětí    

✓ analýza ŠVP, TVP 

✓ rozhovory 

✓ diskuse 

✓ hospitace 

✓ vzájemné hospitace – stínování 

 

Pro objektivizaci hodnocení a autoevaluace využíváme následující prostředky: 

✓ analýzu dokumentace školy 

✓ aktuální inspekční zprávu 

✓ vlastní hodnocení školy 

✓ fotodokumentaci 

✓ dotazník  
 

Cíle a úkoly pro vnitřní hodnocení 

✓ Cíle pro vnitřní hodnocení: 

Vyvozování odpovídajících závěrů jak pro vlastní práci, tak pro práci ostatních kolegů 

na základě porovnávání s obsahem RVP PV, s obsahem školního vzdělávacího 

programu, třídního vzdělávacího programu a s výsledky u dětí. Zhodnocení práce 

jednotlivých pracovnic, ale i své vlastní.  

 

✓ Úkoly pro vnitřní hodnocení: 

 Po ukončení činností spojených s určitým tématem, zhodnotit  

Jak se děti cítily?  

Co se děti naučily?  

Co se povedlo?  

Co se nepovedlo a proč? 
 

Na pedagogických a provozních poradách hodnotit naplňování Školního vzdělávacího 

programu. 
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V průběhu roku konzultovat s rodiči případné náměty pro další práci s dětmi, 

popřípadě i nedostatky.  

Na závěr školního roku zhodnotit výsledky práce školy a jejich soulad s RVP PV. 

Navrhnout případné změny a opatření. Vytyčit úkoly vyplývající z tohoto hodnocení. 

 

 

 

 

Směry vztahů evaluace školy 
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✓ ředitelka - zajištění veškerých podmínek, všech vztahů ve škole, organizace školy, 

✓ učitelka - hlavní vztah vzdělávání, výchovy a bezpečnosti dítěte,  

✓ ŠVP, TVP - vztah kvality, souladu potřeb dětí, podmínek školy,  

✓ uklízečky - vztah působení čistoty, hygienických podmínek a bezpečnosti,  

✓ kuchařky - vztah kvality a pestrosti stravy, hygienické normy, úrovně stolování, 

✓ zahrada - vztah k přírodě, motivace, venkovní zázemí, bezpečnost,  

✓ budovy školy - vztah pohybu, bezpečnosti, kvalitního zázemí, hygienické normy, 

✓ vybavení tříd, šaten - vztah inspirativního a motivačního prostředí, pocitu bezpečnosti a 

sounáležitosti

 

Portfolio dítěte 

 
Portfolio dítěte není typickým prostředkem autoevaluace. Je to osobní složka každého 

dítěte, kterou zakládáme při jeho vstupu do mateřské školy, nejlépe ve spolupráci s 

rodiči dítěte. Slouží nám především jako podklad pro další plánování vzdělávacích 

aktivit dítěte a je východiskem individuálního přístupu k dítěti. Portfolio dítěte nám 

poskytuje důležité poznatky z oblasti plnění třídního vzdělávacího programu u 

jednotlivého dítěte a ukazuje, zda vytvořené podmínky, zvolený přístup a činnosti 

přispívají k optimálnímu rozvoji konkrétního dítěte. 

Při sledování dítěte se zaměřujeme na jeho konkrétní projevy a dovednosti, a to 

zejména takové, které významně přispívají k vytváření základů klíčových kompetencí 

u dětí předškolního věku. 

Informace získané pozorováním a dalšími metodami vedeme v písemné formě. Způsob 

vedení záznamů je věcí dohody mezi členkami celého pedagogického sboru. 

 

 

Portfolio dítěte v naší mateřské škole má následující obsah: 

✓ základní údaje o rodině dítěte 

✓ záznamové archy zpracované zpravidla 2 x ročně; 

✓ výtvarné práce dětí, které vypovídají o určitém pokroku či neúspěchu dítěte;  

✓ pracovní listy zaměřené na sledování školní zralosti; 
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✓ ostatní dokumenty (například vyjádření pedagogicko- psychologické poradny, 

speciálního centra, odborných lékařů). 
 

Výsledná pozorování a záznamy využíváme při neformální komunikaci s rodiči dítěte. 

Rodiče zřetelně vidí postup dítěte, co všechno se naučilo a zvládlo, popřípadě kde se 

objevují problémy. 

Samozřejmě nezapomínáme, že jakékoliv osobní poznámky o dítěti i záznamy o jeho 

rozvoji a učení, jsou důvěrné a slouží pouze nám a rodičům. 

 

Evaluace a autoevaluace na úrovni třídního vzdělávacího programu 

Každodenní vyhodnocování pedagogické činnosti 

Při každodenním průběžném vyhodnocování sledujeme, jak se rozvíjí jednotlivé části 

tematického celku, zda námi nabízené činnosti vedou k výstupům. Průběžným 

vyhodnocováním se nám otvírá pohled, na co můžeme navazovat, k čemu se vracet, co 

je třeba zlepšit a čím je vhodné pokračovat.  Při tomto vyhodnocování je kladen důraz 

na spolupráci učitelek na třídě a jejich vzájemné konzultace o úspěších či neúspěších 

při realizaci nabízených vzdělávacích činností. 

✓ Vycházel tematický celek z aktuální situace a potřeb dětí? 

✓ Přispěl tematický celek k rozvoji hodnot a postojů dítěte a jakých? 

✓ Respektovalo téma zájem dětí? 

✓ Bylo téma dětem srozumitelné? 

✓ Byl tematický celek úspěšný či neúspěšný a proč? 

✓ Které kompetence dětí se tématem rozvíjely? 

✓ Bralo téma ohled na aktualizaci dětských potřeb? 

✓ Přineslo téma vnitřní motivací děti k poznávání? 

✓ Umožnilo téma dítěti samostatně se vyjadřovat, uplatňovat, posilovat jeho 

sebevědomí? 

✓ Bralo téma ohled na získávání nových zkušeností, poznatků, schopností a 

dovedností, i potřebu vlastní odpovědnosti, spoluodpovědnosti? 
 

Hodnocení třídního vzdělávacího programu 

Hodnocení třídního vzdělávacího programu probíhá v naší škole pololetně. Pololetní 

hodnocení nám poskytuje řadu významných podnětů pro pedagogickou činnost s dětmi 
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v další etapě a zároveň slouží jako podklad pro evaluační zprávu za celou školu. 

Základem pro pololetní hodnocení jsou informace získané prostřednictvím 

jednotlivých forem hodnocení: zpětné vazby tematické části, záznamů o dítěti, 

každodenního vyhodnocování pedagogické činnosti, sebehodnocení a v druhém 

pololetí školního roku využíváme i výsledků z dotazníků pro rodiče. 

Pro pololetní hodnocení máme dána jasná hlediska a strukturu hodnocení, aby byly 

výstupy z jednotlivých tříd ve stejné rovině a sloužily tak jako podklad pro evaluační 

zprávu školy. 

Osnova hodnocení: 

✓ Má třída potřebné materiální, technické, hygienické a personální podmínky pro 

naplňování cílů, které si stanovila ve svém třídním programu? 

✓ Zhodnocení klimatu ve třídě (spolupráce dětí a učitelek, spolupráce učitelek na 

třídě). 

✓ Jsou jednotlivé integrované bloky vhodně postaveny? 

✓ Přinášejí integrované bloky očekávané výsledky vzdělání? 

✓ Je využíváno dostatečné množství metod a forem prožitkového učení? 

✓ Mají děti dostatečný prostor pro samostatné objevování a tvůrčí činnosti? 

✓ Které činnosti děti volí nejraději? 

✓ Dosahují děti očekávaných vzdělávacích pokroků? 

✓ Které oblasti nám při vzdělávání činí potíže? 

✓ Je důsledně dbáno na zohledňování individuálních potřeb jednotlivých dětí? 

✓ Daří se komunikovat s rodiči všech dětí? 

✓ Jsou rodiče s výsledky vzdělávání dětí spokojeni? 

✓ Je program spolupráce pro rodiče dostatečně zajímavý? 

✓ Návrhy opatření - zlepšení, čemu se budeme věnovat dál. 

 

Evaluace na úrovni školního vzdělávacího programu 
 

Každoročně by mělo probíhat vyhodnocení programu jako celku, a to proto, aby 

bylo možno dle získaných poznatků vytvořený a zrealizovaný program potvrdit, popř. 

jej upravit.  
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 Porovnat realitu, tedy skutečný stav, kterého bylo v uplynulém období 

dosaženo, se záměry a obsahem programu, do jaké míry je program vyhovující, kde 

jsou jeho silné stránky, na které lze navázat, kde jsou slabiny a rizika, na které je třeba 

dát napříště pozor.  

Součástí evaluace ŠVP by mělo být i vyhodnocení vzdělávacího obsahu, který 

školní program dětem nabízí. Proto je nutno nejprve vyhodnotit vzdělávací obsah 

nabízený na úrovni tříd. Teprve podle toho, jak proběhla realizace vzdělávací nabídky 

ve třídách a jakých výsledků bylo dosaženo (jak se pracovalo pedagogům, co se 

povedlo či nepovedlo, co se osvědčilo, jaké problémy se ve vzdělávací práci 

objevovaly, co si děti odnesly apod.), je možno vyhodnotit ji jako celek.  
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Přílohy 
 

1.  Plán akcí 

 

• Informační třídní schůzky  

• Logopedická depistáž s klinickou logopedkou  

• Týden knihoven   

• Drakiáda 

• Dýňování – podzimní tvořivé odpoledne s rodiči 

• Voňavé pečení  

• Hrátky s čerty a Mikulášská nadílka  

• Vánoční besídky 

• Zimní olympiáda  

• Masopustní veselí 

• Den Země  

• Den otevřených dveří 

• Velikonoční tvoření - jarní tvořivé odpoledne 

• Třídní schůzky před zápisem předškolních dětí do 1. třídy ZŠ a v ostatních    

třídách 

• Dopravní dny  

• Pálení čarodějnic  

• Besídky pro maminky  

• Letní olympiáda  

• Návštěva předškolních dětí v 1. třídě ZŠ  

• Den dětí  

• Výstava tabla s předškoláky 

• Třídní výlety 

• Pasování na školáka a rozloučení s předškoláky  

• Poslední zvonění  

• Vystoupení pro veřejnost   

• Vítání občánků  

• Divadelní představení  

• Besedy, exkurze, návštěvy knihovny, fotografování  
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2.  Spolupráce s dalšími organizacemi 

 

Spolupráce s městskou knihovnou 
 

• návštěva dětí v průběhu roku v Městské knihovně v Rotavě, medailonky, besedy nad 

knihami, půjčování knih 

• výzdoba knihovny dětskými pracemi                      

                                                

Spolupráce se základní školou 
 

• návštěva učitelek v 1. třídě při vyučovací hodině, odborné pohovory o dětech  

• sledování průběhu zápisu dětí do 1. třídy, účast učitelek  

• kulturní vystoupení dětí z MŠ na slavnosti ke Dni učitelů v ZŠ  

• společná divadelní představení nebo besedy  

• návštěva předškoláků na vyučovací hodině v 1. třídě ZŠ 

• návštěva ve školní družině ZŠ, seznámení s prostředím  

• společné akce – Drakiáda, Poslední zvonění, projektové dny, vánoční besídka…  

                 
 

 

 

                                                  Spolupráce s rodiči 

• Informativní třídní schůzky  

• Hrátky s čertem a Mikulášská nadílka 

• Voňavé pečení 

• Besídky pro rodiče 

• Tvořivá odpoledne s rodiči 

• Schůzky ve třídách před zápisem dětí do 1. tříd  

• Rej čarodějnic 

• Pasování na školáka 
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• Poslední zvonění - rozloučení s budoucími prvňáčky 

• Spolupráce při vytváření školního jídelníčku 

Rodiče jsou v mateřské škole vítáni. V případě potřeby individuálních rozhovorů                

o výchově a vzdělávání svých dětí si mohou rodiče domluvit s třídními učitelkami a 

ředitelkou školy schůzku. 

 

                                                 Spolupráce s hasiči 
 

• účast hasičů na akcích školy - Rej čarodějnic, Den dětí ( ukázka techniky ) 

• spolupráce při cvičném poplachu v MŠ, v průběhu školního roku 

 

 

Spolupráce s městskou a státní policií 

• Dopravní dny 

• účast policistů při oslavě Dne dětí – ukázky techniky a vybavení 

 

Spolupráce s městem Rotava 
 

• Vystoupení dětí při akcích města 

• Vítání nových občánků města 

• Vánoční setkání s důchodci města 

• Vystoupení pro seniory města v domě s pečovatelskou službou – Den matek 

•  Pasování na školáka, Poslední zvonění - při loučení s předškoláky mateřské školy. 

 

                            Spolupráce se ZO ČSZ v Rotavě 

 

• Jarní a podzimní exkurse v zahrádkářské kolonii  

• Úprava zahrady mateřské školy 

• Výzdoba na výstavě zahrádkářů 
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 3.  Konkretizované očekávané výstupy 

 
Materiál „Konkretizované očekávané výstupy“ vycházejí z dokumentu Rámcový vzdělávací 

program pro předškolní vzdělávání (dále RVP PV).  

Konkretizované očekávané výstupy rozpracovávají a zpřesňují jednotlivé očekávané výstupy 

v rámci vzdělávacích oblastí v RVP PV, které jsou popsány v optimální úrovni a které lze 

považovat pro děti na konci předškolního období za žádoucí.  

Konkretizované výstupy upřesňují požadavky na jednotlivé očekávané výstupy v podobě 

činností a příležitostí tak, aby bylo zcela jasné, co by mělo dítě zpravidla na konci 

předškolního vzdělávání dokázat.  

S pomocí konkrétních očekávaných výstupů stanoví pedagogové v rámci integrovaných bloků 

cílenou vzdělávací nabídku, která je pro naplňování očekávaných výstupů smysluplná a 

účelná. Ke snadnější orientaci jsou výstupy kódovány, uspořádány nejen do pěti vzdělávacích 

oblastí RVP PV, ale v jejich rámci dále utříděny do konkrétnějších „podoblastí“ rozvoje a 

učení dítěte. Protože vzdělávací oblasti v RVP PV se vzájemně prolínají, jsou i některé 

očekávané výstupy uváděné v jednotlivých vzdělávacích oblastech provázané, popř. se do 

určité míry opakují. Dále jsou očekávané výstupy uvedeny ve zkrácené podobě a pojmy, které 

upřesňují očekávaný výstup, se posouvají do kategorie konkretizovaný výstup.  

 

Struktura: 

5.1. Dítě a jeho tělo (oblast biologická) 

• Fyzický rozvoj a pohybová koordinace 

• Jemná motorika, koordinace ruky a oka 

• Sebeobsluha 

• Zdraví, bezpečí 

 

5.2. Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) 

5.2.1.  Jazyk a řeč 

• Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, dorozumívání, 

vyjadřování 

     5.2.2.  Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace 

• Vnímání 

• Pozornost, soustředění, paměť 

• Tvořivost, vynalézavost, fantazie 

• Rozlišování obrazných a grafických symbolů, grafické vyjadřování 

• Časoprostorová orientace 

• Základní předmatematické představy, početní a číselné pojmy a operace 

• Řešení problémů, učení 

5.2.3. Sebepojetí, city, vůle 

• Sebevědomí, sebeuplatnění 

• Sebeovládání, přizpůsobivost 

• Sebepojetí, city, vůle 
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5.3. Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) 

• Komunikace s dospělým 

• Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech 

• Sociabilita 

 

5.4. Dítě a společnost (oblast sociokulturní) 

• Společenská pravidla a návyky 

• Zařazení do společenství 

• Kultura, umění 

 

5.5.  Dítě a svět (oblast environmentální) 

• Poznatky, sociální informovanost 

• Adaptabilita ke změnám 

• Vztah k životnímu prostředí 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5. 1 DÍTĚ A JEHO TĚLO (BIOLOGICKÁ) 

 

Podoblast Fyzický rozvoj a pohybová koordinace 

Očekávané 

výstupy z RVP 

PV 

  

5.1.1 Zachovávat správné držení těla  

5.1.2 Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém 

prostředí 

5.1.3 Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla 

5.1.4 Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru  

5.1.4 Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem  

 

Konkretizované 

výstupy 

 

- postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly  

- běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze 

- vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu 

- otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace  

- zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení 

- házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí 

- užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky, odrážedla) 

- pohybovat se bezpečně ve skupině dětí 

- pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu (např. v lese, na 

sněhu, v písku)  

- přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů 

- pohybovat se dynamicky po delší dobu (např. běhat při hře 2 minuty a více) 

- být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a více) v řízené i spontánní aktivitě 

- pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus 

- doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických 

činnostech) 

 

 

 

Podoblast Jemná motorika, koordinace ruky a oka 

Očekávané 

výstupy z RVP 

PV 

 

5.1.7 Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku 
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5.1.14 Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a materiály 

 

Konkretizované 

výstupy 

 

- upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde 

se preference ruky uplatňuje 

- tužku držet správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím 

- vést stopu tužky při kresbě, apod. 

- napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, popř. písmena  

- pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek, navlékat korálky, skládat mozaiky, 

zavázat kličku)  

- zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami (např. 

tužkou, pastelem, štětcem, nůžkami) a materiály (např. papírem-překládání, textilem, 

modelovací hmotou) 

- kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i umělých 

materiálů  

- zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji (např. trianglem, 

bubínkem, chřestidly) 

 

 

 

Podoblast Sebeobsluha 

Očekávané 

výstupy z RVP 

PV 

 

5.1.8 Zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky 

5.1.9 Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 

 

Konkretizované 

výstupy 

 

- pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (např. používat 

toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, umět používat kapesník)  

- samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky 

- samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, popř. polévku, používat ubrousek  

- postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky  

- udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce 

 

 

 

Podoblast Zdraví, bezpečí  

Očekávané 

výstupy z RVP 

PV 

 

5.1.10 Pojmenovat části těla a některé orgány, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, 

pohybem a sportem 

5.1.11 Rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí 

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

5.1.13 Mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí  

5.3.13 Chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými osobami 

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5. 2 DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA (PSYCHOLOGICKÁ) 

 

 

 Jazyk a řeč 

Podoblast Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, vyjadřování, dorozumívání 

Očekávané 

výstupy z RVP 

PV 

 

5.2.1.1 Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 
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5.2.1.2 Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

5.2.1.3 Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně zformulovaných 

větách 

5.2.1.4, 5.2.1.7 Vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat 

5.2.1.5 Domluvit se slovy 

5.2.1.6 Porozumět slyšenému  

5.2.1.10 Sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

2.1.11 Připravuje se pro život v mnohojazyčné evropské společnosti  

 

Konkretizované 

výstupy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- spontánně vyprávět zážitky ze sledování filmových pohádek nebo pohádek z médií 

- vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně, gramaticky správně, v přiměřeném 

tempu, ovládat sílu a intonaci hlasu 

- znát většinu slov a výrazů běžně používaných v   prostředí dítěte (např. sdělit svoje jméno a 

příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek, rozumět většině 

pojmenování, které se týkají dítěti známých předmětů, popř. znát i některé, které se týkají 

vzdálenějšího světa) 

- mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, 

používat větší množství slovních obratů, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve 

svém okolí   

- používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci, událost, 

vyjádřit svoje pocity, prožitky  

- dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň (např. dokázat 

naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, dokázat 

zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět komentovat 

zážitky a aktivity, posuzovat slyšené)  

- dorozumět se verbálně i nonverbálně (např. používat gesta, udržet oční kontakt, reagovat 

správně na neverbální podněty) 

- sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět samostatně, 

věcně správně, popř. dokázat odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat 

- předat vzkaz  

- chápat jednoduché hádanky a vtipy  

- poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, doplnit chybějící slovo rýmu  

- poznat a vyhledat slova protikladného významu (antonyma), podobného významu 

(synonyma), stejně znějící a slova různého významu (homonyma)  

- rozkládat slova na slabiky 

- vyčlenit hlásku na počátku a na konci slova 

- rozlišit krátké a dlouhé samohlásky 

- znát, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit 

- vnímat jednoduché písně, rýmy, popěvky v cizím jazyce 

 

 

 

 Poznávací schopnosti  

 

Podoblast Pozornost, soustředěnost, paměť 

Očekávané 

výstupy 

Z RVP PV 

 

5.2.2.2  Záměrně se soustředit a udržet pozornost 

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

5.2.2.10 Naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit 

 

Konkretizované 

výstupy 

 

- soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní hru (např. sledovat pozorně 

divadelní představení a následně ho reprodukovat), nenechat se vyrušit – neodbíhat od 

činnosti, pracovat v klidu (např. vyřešit labyrint)  
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- dokončit hru (neodbíhat od ní) i rozdělanou činnost 

- udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech 

- uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím 

- zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat 

je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu  

- zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho 

- záměrně si zapamatovat a vybavit si prožité příjemné i nepříjemné pocity (např. vyprávět 

zážitky z výletu), viděné (např. vyjmenovat květiny viděné na procházce), slyšené (např. 

zapamatovat si rytmus, melodii)  

- pamatovat si postup řešení (např. postup jednoduché stavby, postup řešení labyrintu, určitý 

algoritmus, zapamatovat si umístění obrázku na konkrétním místě - Pexeso) 

- zapamatovat si různé zvuky zvířat, běžně užívaných předmětů – sklo, papír, kov, dřevo, ale i 

událostí – kroky, dveře, tekoucí voda, vítr, déšť, bouřka apod., melodii (zvuky hudebních 

nástrojů), jednoduché taneční kroky, pořadí cviků nebo úkonů (např. skákání Panáka), 

krátký rytmický celek 

- uplatňovat postřeh a rychlost 

 

 

 

 Poznávací schopnosti  

 

Podoblast Tvořivost, vynalézavost, fantazie 

Očekávané 

výstupy 

Z RVP PV 

5.2.2.13 Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, 

hudebních, pohybových či dramatických)  

Konkretizované 

výstupy 
 

- rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie  

- spontánně vyprávět zážitky ze svého okolí, z různých vyprávění, či co dítě prožilo příjemného i 

nepříjemného 

- vyjadřovat fantazijní představy   

- dokončit příběh, pohádku (např. vymyslet konec, jinou variantu) 

- vyprávět příběh s vizuální či akustickou oporou (podle obrázků, s dopomocí otázek atd.) 

- vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod nebo melodii (např. 

vymýšlet krátké dramatické scénky, naznačit, vyjádřit pomocí pantomimy konkrétní činnost, 

pohybem ztvárnit slyšenou melodii) 

- tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech, 

experimentovat s materiály, poznávat a využívat výrazové možnosti (vytvářet různé plošné a 

prostorové útvary, mísit barvy, zkoumat odlišné účinky suchých a vlhkých podkladů, aj.)  

- s materiály, barvami (např. vytvořit koláž, smíchat barvy, zapouštět barvy do klovatiny)   

- dokreslit chybějící části na obrázku, sestavit části v celek, vytvořit jednoduchý model, stavbu, 

provést obměnu, tvořit dle vlastní představy, např. stavby z kostek 

- navrhnout další varianty řešení (co by se stalo, kdyby …) 

- experimentovat s výtvarně netradičními materiály 

- využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí 

- improvizovat a hledat náhradní řešení 

 

 

 

 

 

 Poznávací schopnosti  

 

Podoblast Rozlišování obrazných znaků a symbolů, grafické vyjadřování 

Očekávané 

výstupy 

Z RVP PV 

 

5.2.2.5 Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 

5.2.1.16 Rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci 

 

Konkretizované  
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výstupy - rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je používat (např. číst 

piktogramy, pochopit obrázkové čtení) 

- pochopit význam piktogramu (např. pravidla chování ve skupině, v hromadném dopravním 

prostředku, znát význam elementárních dopravních značek a označení nebezpečí (elektřina, 

zákaz rozdělávání ohně, koupání, skákání do vody atd.) 

- rozpoznat některé grafické znaky s abstraktní podobou (např. zná některé číslice, písmena, 

dopravní značky)  

- sledovat očima zleva doprava a dle potřeby i zprava doleva, případně v dalších směrech, 

jmenovat objekty zleva doprava, vyhledat první a poslední objekt ve skupině, vést čáru zleva 

doprava, shora dolů 

- objevovat význam ilustrací, soch, obrazů     

- poznat napsané své jméno, podepsat se tiskacím písmem svým jménem, popř. graficky označit 

své výtvory (např. použít nějaký symbol)  

- napodobit základní geometrické znaky a tvary (čára svislá, čára vodorovná, křížek, vlnovka, 

kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník atd.) 

- napodobit některá písmena, číslice 

- poznat některé hudební znaky 

 

 

 

 Poznávací schopnosti  

 

Podoblast Časoprostorová orientace  

Očekávané 

výstupy z RVP 

PV 

 

5.2.2.9 Chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy  

5.2.2.9 Orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase 

 

Konkretizované 

výstupy 

 

- rozlišovat vpravo – vlevo na vlastním těle, v prostoru s oporou o nějaký předmět  

- rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (např. dole, nahoře, uprostřed, před, za, pod, 

nad, uvnitř, vně, u, vedle, mezi, nízko, vysoko, na konci, na kraji, vpředu, vzadu, blízko, daleko, 

dopředu, dozadu, nahoru, dolů) a těchto pojmů běžně užívat  

- rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů  

- orientovat se v řadě (např. první, poslední, uprostřed 

- orientovat se v prostoru podle slovních pokynů 

- orientovat se v časových údajích v rámci dne (např. dopoledne, poledne, odpoledne) 

- rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v čase (např. noc, den, ráno, večer, dnes, 

zítra, včera, dny v týdnu) 

- rozlišovat roční období (jaro, léto, podzim, zima) i jejich typické znaky 

 

 

 Poznávací schopnosti  

 

Podoblast Základní matematické, početní a číselné pojmy a operace  

Očekávané 

výstupy z RVP 

PV 

 

5.2.2.8 Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle potřeby 

je využívat 

5.2.2.4 Přemýšlet, uvažovat, a své myšlenky i úvahy vyjádřit 

 

Konkretizované 

výstupy 

 

- rozpoznat geometrické tvary - čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník  

- rozumět a používat základní pojmy označující velikost (malý - velký, větší – menší, nejmenší – 

největší, dlouhý- krátký, vysoký - nízký, stejný)  

- rozumět a používat základní pojmy označující hmotnost (lehký – těžký, lehčí – těžší, nejlehčí – 

nejtěžší, stejně těžký)  

- porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od nejmenšího k největšímu; 
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poznat, co do skupiny nepatří), třídit předměty minimálně dle jednoho kritéria (např. roztřídit 

knoflíky na hromádky dle barvy, tvaru, velikosti) 

- orientovat se v číselné řadě 1 – 10, vyjmenovat ji, porovnat, že 5 je více než 4, chápat číslo jako 

počet prvků 

- posoudit početnost dvou souborů a určit počet do 6 (např. o kolik je více a o kolik je méně, kde 

je stejně) 

- chápat, že číslovka označuje počet (např. 5 je prstů na ruce, 5 je kuliček)  

- chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné, porovnat, dle společných či 

rozdílných znaků (např. vybrat všechny předměty vyrobené ze dřeva), zobecňovat vybrat ovoce, 

zeleninu, hračky, nábytek, dopravní prostředky atd.), řešit jednoduché labyrinty, rébusy a 

hádanky 

- řešit labyrinty (sledovat cestu) 

 

 

 

 Poznávací schopnosti  

 

Podoblast Řešení problémů, učení 

Očekávané 

výstupy z RVP 

PV 

 

5.2.2.11 Řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně 

5.2.2.12  Nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

5.2.1.20 Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film 

5.2.2.6 Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat 

zkušeností k učení  

5.2.2.7 Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

5.2.3.8 Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 

 

 

 Sebepojetí, city, vůle 

 

Podoblast Sebevědomí a sebeuplatnění   

Očekávané 

výstupy z RVP 

PV 

 

5.2.3.1 Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory 

5.2.3.2 Uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině 

5.2.3.5 Vyjádřit svůj souhlas, umět říci ne v konkrétní situaci  

5.2.3.11 Podílet se na organizaci hry a činnosti 

 

Konkretizované 

výstupy 

 

- přijímat pobyt v mateřské škole popř. i na ozdravně rekreačním pobytu jako běžnou součást 

života (vědět, že rodiče chodí do zaměstnání, dítě do MŠ) 

- zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi i se známými dospělými, odmítnout 

neznámé dospělé  

- samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a opakující se situaci, cítit ze své 

samostatnosti uspokojení (být na ni hrdý)  

- respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých 

- uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na nich a 

respektovat je 

- umět se rozhodovat o svých činnostech (samostatně se rozhodovat, co udělat, jak se zachovat, i 

o tom, co neudělat, co odmítnout, čeho se neúčastnit)  

- snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor  

- umět kooperovat, dohodnout se s ostatními 

- přijmout roli ve hře (např. jako organizátor, jako pozorovatel, jako spoluhráč) 
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- nebát se požádat o pomoc, radu 

 

 
 Sebepojetí, city, vůle 

 

Podoblast Sebeovládání a přizpůsobivost 

Očekávané 

výstupy z RVP 

PV 

 

5.2.3.4 Ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí, se snažit ovládat svoje city a 

přizpůsobovat jim své chování 

5.2.3.6 Uvědomovat si svoje možnosti a limity 

5.2.3.7 Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje 

osobní pokroky (sebehodnocení) 

 

Konkretizované 

výstupy 

 

- reagovat přiměřeně dané situaci (odmítat agresi, přijímat vzor společenského chování, umět se 

podřídit) 

- odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co mu nejde, co je pro ně obtížné 

- plánovat přiměřeně věku (ví, čeho chce dosáhnout a proč) 

- hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální situaci a možnostem 

- přijímat drobný neúspěch (vnímat ho jako přirozenou skutečnost, že se mu někdy něco nedaří), 

umět přijmout sdělení o případných dílčích nedostatcích, být schopné se z něho poučit  

- přizpůsobit se společenství, projevovat zájem o spolupráci 

- umět se přizpůsobit změnám 

 

 
 Sebepojetí, city, vůle 

 

podoblast Vůle, vytrvalost, city a jejich projevy 

Očekávané 

výstupy z RVP 

PV 

 

 

 

5.2.3.9 Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost i její dokončení 

5.2.3.12 Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky  

5.2.3.13 Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní chování  

5.2.3.15 Těšit se z hezkých a příjemných zážitků, přírodních a kulturních krás i setkávání se s uměním 

5.2.3.16 Zachytit a vyjádřit své prožitky  

 

Konkretizované 

výstupy 

 

- odložit splnění osobních přání na pozdější dobu 

- odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit (vyhledávat 

příležitosti, umět požádat o pomoc)  

- přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit 

- přijímat pokyny  

- plnit činnosti podle instrukcí 

- přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit projev 

agrese  

- projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým (např. 

kamarádům, mladším, slabším, aj.) 

- přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i negativní emoce 

(soucit, radost, náklonnost, spokojenost, ale také strach, smutek) 

- přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (radovat se, že umí píseň, básničku, 

ukazuje obrázek, předvádí taneček, výrobek)  

- umět to, co prožívá, vyjádřit slovně, výtvarně pohybově, mimikou (zážitky jednotlivé či 

v časové posloupnosti jako výtvarné vyprávění, komentovat obrázky apod., pomocí hudby, 

hudebně pohybovou a dramatickou improvizací atd.) 
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- Rozhodovat sám o sobě (o svém chování) 

 

 

  
 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5. 3 DÍTĚ A TEN DRUHÝ (SOCIÁLNÍ) 

 

 

Podoblast Komunikace s dospělým 

Očekávané 

výstupy z RVP 

PV 

5.3.1 Navazovat kontakty s dospělým  

Konkretizované 

výstupy 

 

- navazovat kontakty s dospělým (např. s novým učitelem) 

- spolupracovat s dospělým  

- respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem (s ohledem na situaci a 

podmínky) 

- obracet se na dospělého o pomoc, radu atd.  

- rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání 

 

 

 

Podoblast Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech 

Očekávané 

výstupy z RVP 

PV 

5.3.8 Přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem 

5.3.9 Spolupracovat s ostatními 

 

Konkretizované 

výstupy 

 

- aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů (vyprávět, povídat, 

poslouchat, naslouchat druhému)  

- chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat 

- vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet a 

obohacovat 

- spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem  

- vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení /4.7. 

- využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla, apod.) 

 

 

 

Podoblast Sociabilita  

Očekávané 

výstupy z RVP 

PV 

5.3.5 Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je  

5.3.7 Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se přijímat a uzavírat 

kompromisy, řešit konflikt dohodou   

5.3.10 Respektovat potřeby jiného dítěte  

5.3.6 Chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, resp. 

osobnostní odlišnosti jsou přirozené  

5.3.4 Odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná 

 

Konkretizované 

výstupy 

 

- obhajovat svoje potřeby, svůj postoj či přání, přijímat také názor druhého, dohodnout se na 

kompromisním řešení 

- všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se s druhým dítětem o hračky, 
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pomůcky, pamlsky, podělit se s jiným dítětem o činnost, počkat, vystřídat se) 

- chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí a že je to 

přirozené  

- k mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chovat citlivě a ohleduplně (neposmívat se 

mu, pomáhat mu, chránit ho)  

- porozumět běžným projevům emocí a nálad (např. vnímat, že je jiné dítě smutné, zklamané 

nebo naopak něčím nadšené, že má radost)  

- nepříjemný kontakt a komunikaci dokázat odmítnout  

- bránit se projevům násilí jiného dítěte (nenechat si ubližovat, nenechat se šidit, bránit se 

posmívání, ohradit se proti tomu)  

- uvědomit si vztahy mezi lidmi(kamarádství, přátelství, vztahy mezi pohlavími, úcta ke stáří) 

- spoluvytvářet prostředí pohody 

- respektovat rozdílné schopnosti 

- důvěřovat vlastním schopnostem 

- cítit sounáležitost s ostatními 

- nabídnout pomoc 

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5. 4 DÍTĚ A SPOLEČNOST (SOCIOKULTURNÍ) 

 

 

Podoblast Společenská pravidla a návyky 

Očekávané 

výstupy 

Z RVP 

 

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

5.4.8 Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je 

v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat  

5.4.11 Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat společensky 

nežádoucí chování 

 

Konkretizované 

výstupy 

 

- umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, 

vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci,  

- dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské 

škole a na veřejnosti  

- chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her a jiných činností, hrát 

spravedlivě, nepodvádět, umět i prohrávat  

- zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, s knížkami, věcmi denní 

potřeby  

- rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat co je lež, nespravedlivost, ubližování, 

lhostejnost, agresivita, vulgarismy  

- pojmenovat povahové vlastnosti 

- pochopit funkci rodiny a jejich členů 

 

 

 

podoblast Zařazení do třídy/do skupiny/ 

Očekávané 

výstupy 

Z RVP 

 

5.4.2 Pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svoji roli, podle které je 

třeba se chovat 

5.4.4 Začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, 

schopnosti a dovednosti 

5.4.6 Adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy  
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Konkretizované 

výstupy 

 

- orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, 

mateřská škola, herní skupina apod.) a umět jim přizpůsobit své chování  

- reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a zařazovat se mezi ně pomocí 

sociálně úspěšných strategií (vlídné přijetí, humor, projevení zájmu, akceptování či 

podání návrhů, nabídnutí spolupráce, pomoci, fair play)  

- vnímat odlišnosti mezi dětmi a podle toho přizpůsobovat i své přístupy  

- navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, udržovat a rozvíjet s nimi 

přátelství 

- cítit se plnohodnotným členem skupiny 

- projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, vážit si jejich 

práce i úsilí   

- být schopné přistoupit na jiný názor porozumět potřebám druhých, přijmout společné 

návrhy, podřídit se rozhodnutí skupiny a přizpůsobit se společnému programu 

 

 

 

podoblast Kultura, umění 

Očekávané 

výstupy 

Z RVP 

 

5.4.13 Vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky 

5.4.14 Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných 

činností, dovedností a technik 

5.4.15 Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní 

hudební dovednosti vokální i instrumentální 

 

 
 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST 5. 5 DÍTĚ A SVĚT (ENVIRONMENTÁLNÍ) 

 

Podoblast Poznatky, sociální informovanost 

Očekávané 

výstupy z RVP 

PV 

5.5.1 Orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí   

5.5.4 Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a 

přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi 

5.5.5 Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho 

dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 

5.5.6 Vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný 

Konkretizované 

výstupy 

 

- orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí (vědět, co se kde v blízkosti 

mateřské školy nachází, např. obchody, zastávka, hřiště, škola, pošta, policie, lékař, knihovna, 

hasiči, sportoviště)  

- zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace, které se v mateřské škole 

opakují  

- rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává (rozumět tomu, 

co se ve známém prostředí děje)  

- mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi 

setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či vysvětleno (např. 

poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích, o lidech a jejich životě, o kultuře 

či technice)  

- uvědomovat si, že jak svět přírody, tak i svět lidí je na různých částech naší planety různorodý a 

pestrý a ne vždy šťastný 

- mít poznatky o své zemi, (znát název státu, státní vlajku, hymnu, prezidenta, hlavní město, 
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významné svátky a události)  

- mít poznatky o existenci jiných zemí, národů a kultur (znát typické znaky některých 

významných národů - přírodní podmínky, oblečení, zvyky, strava, stavby, kde co roste, nebo se 

pěstuje, žijí zvířata apod.) 

- mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru apod. (např. o koloběhu vody, střídání denních i ročních 

období a jejich příčinách, některých planetách) 

- chápat základní pravidla chování pro chodce 

- mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav 

 

 

 

Podoblast Adaptabilita ke změnám 

Očekávané 

výstupy z RVP 

PV 

5.5.7 Všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

5.5.8 Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim 

 

Konkretizované 

výstupy 

 

- zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. v přírodě), proměny 

komentovat, přizpůsobit oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla, chování 

- vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje běžně proměnlivé 

okolnosti v mateřské škole vnímat jako samozřejmé a přirozeně se tomuto dění přizpůsobovat 

- ctít oslavy narozenin, svátků, slavností 

 

 

 

Podoblast Vztah k životnímu prostředí 

Očekávané 

výstupy z RVP 

PV 

5.5.10 Rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou 

poškozovat 

5.5.9 Mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat si, 

že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí 

5.5.11 Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 

 

Konkretizované 

výstupy 

 

- znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) i neovlivnitelné 

– vítr, déšť záplavy, teplo, sucho, mrazy), co může ohrožovat zdravé životní prostředí  

- uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním působit 

na životní prostředí (podporovat či narušovat zdraví, přírodní prostředí i společenskou pohodu) 

- všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, zvládat drobné 

úklidové práce, nakládat vhodným způsobem s odpady, chápat význam třídění odpadu chránit 

přírodu v okolí, živé tvory apod.  

- spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně) 

- být citlivý k přírodě 

 

 

 


