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1. Identifikační údaje o mateřské škole 

 

Název školy: Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, 

 příspěvková organizace 

Adresa školy:  Kaštanová 412, 739 61 Třinec 

V této příspěvkové organizaci jsou zastoupeny:  Základní škola, Kaštanová 412  

       Mateřská škola, Habrová 249  

 Mateřská škola, Sosnová 367 

IZO: 600134288 

IČ:    00847135 

Ředitelka školy:  Mgr. Iveta Hudzietzová 

Kontakty:  E-mail: 7zs@7zstrinec.cz,  

 www: www.7zstrinec.cz,  

 tel.: 558 993 621 

 

Název ŠVP PV:   „Svět plný barevných kamínků“ 

Pětiletý vzdělávací program.  

Denní forma vzdělávání. 

Zpracován dle:   RVP PV leden 2017 

Adresa mateřské školy: Sosnová 367, 739 61 Třinec 

Vedoucí učitelka:  Dagmar Letovancová 

Telefon:  558 993 625  - mateřská škola 

 558 993 626 – školní kuchyně 

Internetové stránky:  www.7zstrinec.cz 

E-mailová adresa:  mssosnova@seznam.cz 

Identifikátor: 103 480 111 

 

 

Zřizovatel školy:   

Název: Město Třinec 

IČ: 00297313 

Adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec 

Kontakt: E-mail: sekretariat@trinecko.cz 

   www: www.trinecko.cz 

   tel.: 558 306 111 

 

Zpracovatel ŠVP PV:          Dagmar Letovancová, vedoucí učitelka MŠ 

Platnost dokumentu:  od 1. 9. 2017 

Dokument projednán: na pedagogické poradě týmem učitelek mateřské školy 30. 8. 2017 

 

 

 

mailto:7zs@7zstrinec.cz
http://www.7zstrinec.cz/
http://www.7zstrinec.cz/
mailto:mssosnova@seznam.cz
mailto:sekretariat@trinecko.cz
http://www.trinecko.cz/
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2. Obecná charakteristika školy 

2.1 Představení školy 

Mateřská škola se nachází v okrajové části města Třince, spojená s přírodou, lesy, řekou, kopcem 

Jahodná. Od r. 2015 je budova mateřské školy obklopena novou zrekonstruovanou zahradou 

v přírodním styl „Orlí hnízdo“. Spolupodíleli jsme se na navrhování, zahrada splňuje požadavky pro 

vyžití dětí při pobytu venku. Nachází se zde - relaxační centra, průlezky, hmatové chodníky, 

provazové centrum, zastřešené besídky, altánky, aj. Zahrada je využívána k celoročním činnostem, 

je přírodní učebnou, kde pozorujeme změny v přírodě v průběhu celého roku, hrajeme si i učíme 

se se zapojením všech smyslů. Zahrada je místem inspirace, tvůrčí aktivity dětí, života v souladu 

s přírodou i místem odpočinku. Setkávají se zde děti, rodiče, žáci školy, přátelé a příznivci školy na 

společných akcích. Okolí budovy lemuje les, nedaleko teče řeka Olše, k procházkám využíváme 

i upravený park u nemocnice, kde se inspirujeme okrasnou zahradou a množstvím uměleckých 

soch.  

Po celý školní rok jsou pro děti připravovány různé sportovní, kulturní, zábavní akce, výlety, 

ozdravné pobyty, výuka plavání. „Předškoláček“, který organizují učitelé blízké ZŠ pro děti 

a rodiče, seznamuje děti se školním prostředím interaktivní formou. Ve spolupráci se školou 

a Sdružením rodičů Kaštanová, z. s., organizujeme Den dětí, oslavy svátků, školní plesy, jarmarky, 

všestranně zaměřené dílničky, rozloučení s předškoláky.  

V mateřské škole pracujeme ve dvou třídách za účasti kvalifikovaného učitelského sboru 

a provozních zaměstnanců. Děti ve věku 2 – 4 let navštěvují 1. třídu Včelky, děti ve věku 4 – 6 let 

docházejí na 2. třídu Žabky. Děti se spolu setkávají (komunikují, spolupracují, hrají si) v ranních 

a odpoledních činnostech, při pobytu v hernách i venku, rozvíjí se spontánní sociální učení. 

Třídy dětí jsou prostorné, součástí každé třídy je herna, sociální zařízení, šatna dětí, přístupové 

schodiště. Jsou vybaveny dětským účelovým nábytkem, množstvím hraček a pomůcek, 

didaktickými pomůckami. Vybavení je neustále modernizováno.  

Zakládáme si na pěkné vnitřní výzdobě školy, interiér budovy je vyzdoben výtvarnými pracemi 

dětí, učitelů i rodičů.  

Administrativní, úklidová část a kuchyň se nachází v přízemí budovy.  

Kuchyň je účelně zařízena a moderně vybavena. Splňuje veškeré hygienické a profesionální 

požadavky. Prostory jsou velké, vzdušné, prosvětlené velkým počtem oken. Kuchařka připravuje 

pro děti jídla chuťově, pestře a zdravě vyvážená. 

V kolektivu naší mateřské školy pracují čtyři kvalifikované učitelky, dva provozní zaměstnanci 

a jedna pomocná síla v kuchyni. V MŠ je organizováno vzdělávání pro děti ve věku zpravidla 

od 2 do 6 let. Kapacita MŠ je 90 dětí. Pracujeme podle školního vzdělávacího programu, 

prostřednictvím kterého vzděláváme děti, rozvíjíme jejich osobnost, prostorové vnímání světa, 

osvojení si základů klíčových kompetencí už od útlého věku, aby získalo předpoklady pro své 

celoživotní vzdělávání. Každé dítě má právo na individuálně přizpůsobený  adaptační režim, 

to znamená, že se rodiče mohou s  třídními učitelkami předem dohodnout na nejvhodnějším 

postupu začlenění dítěte do kolektivu ostatních dětí. Součástí naší vzdělávací práce je rozvíjení 

zálib a talentu dětí v oblasti estetické, zejména ve výtvarných a hudebních činnostech, v oblasti 

jazykové, a to se zaměřením na anglický jazyk. Cílenou činností napomáháme odstraňovat řečové 

nedostatečnosti, vady výslovnosti. Intenzivně se věnujeme získávání a rozvoji polytechnických 

dovedností u dětí, rozvíjíme komunikační dovednosti ve spojení s ICT technikou. 
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2.2 Historie mateřské školy 

Mateřská škola je v provozu od roku 1990. Dřívější plánována kapacita dětí v počtu 90 nestačila 

pokrýt zájem rodičů o umístění svého dítěte v mateřské škole, která pracovala ve třech třídách, 

kde počet dětí přesahoval přes 30. Vlivem životní úrovně obyvatel sídliště, nízkého počtu 

narozených dětí a měnícího se sociálního postavení lidí, se stav dětí ve škole upravil  

na rozmezí 40 – 60 dětí. Dne 1. 1. 2003 na základě rozhodnutí zřizovatele města Třince byla škola 

přiřazena k ZŠ, Kaštanová 412, jako součást právního subjektu. 

2.3 Spolupráce 

- Se základní školou 

 sportovní a kulturní akce, hry ve třídě s interaktivní tabulí 

 besídky, jarmark, radovánky 

 uvádění předškoláků do 1. třídy 

 zápisy dětí formou her, soutěží, pohádek 

- Se Sdružením rodičů Kaštanová Třinec  

 Ples 

 Den dětí aj. 

 finanční podpora mateřským školám k akcím dle potřeb dětí 

 pořádání akcí s rodiči a dětmi  

2.4 Doplňkové aktivity a programy v mateřské škole:  

 Knihovna – 10 měsíčních tematických celků zaměřených na dané téma  

 Plavecký výcvik  - plavání dětí (20 lekcí) 

 Loutkové divadélkem „Smíšek“ – 10 představení  

 Pravidelná výstava rostlin a zvířat – září 

 Muzeu města Třince – aktivity pro předškolní věk v průběhu školního roku 

 Hudební vystoupení skupiny Marbo - jaro  

 sportovní akce  

 soutěže  

 tvořivé dílny s rodiči 

 výlety 

 poznávací zájezdy 

 noc v mateřské škole s hledáním pokladu 

 besídky 

 akce se školou 

 helloween 

 Sběr papíru – „Pan Popela“ 

 Integrační a vzdělávací program „Medvídek Nivea pomáhá dětem v přípravě na školu“  

 Česká obec sokolská - "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky"  
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3. Podmínky vzdělávání 

3.1 Věcné podmínky 

 Dostatečné prostory – velké třídy i herny, přístavné kuchyňky pro přípravu jídel, 

prostorné místnosti s hygienickým zařízením po rekonstrukci a šatnami. Disponujeme 

dvěma třídami pro výchovu dětí a třetí třídou, která se využívá ke spánku dětí a také jako 

tělocvična. Pořádáme zde besídky a různé kulturně vzdělávací akce. Každá třída 

je vybavena stoly i židličkami podle věku dětí (starší a mladší dětí). Využíváme 

vybavenou zahradu pro pobyt venku. 

 Dětský nábytek je uzpůsoben k dosahu dětí tak, aby dítě používalo vše, co potřebuje bez 

zásahu dospělého. Tělocvičné, hygienické zařízení i vybavení pro spaní jsou uzpůsobeny 

antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou ze zdravotně nezávadného, 

bezpečného materiálu. Cílem učitelů, zejména v šatnách dětí, je neustále interiéry 

budovy obnovovat, esteticky zútulnit. 

 Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku, 

je průběžně doplňováno a obnovováno. 

 Hračky a doplňky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně 

brát, vyznaly se v jejich uložení a využívaly tak hravých koutků pro své realizace. 

 Děti se podílejí na úpravě a výzdobě mateřské školy. Rodiče se podílejí na výzdobě tříd 

a chodeb v mateřské škole – barvou vymalují společné prostory s tématy pohádek  

či jinak. 

 Všechny vnitřní a venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy  

dle platných předpisů. 

3.2 Životospráva 

Dětem je v naší mateřské škole poskytována kvalitní a vyvážená strava. Je zachována vhodná 

skladba jídelníčku, týdně vyvěšována rodičům k nahlédnutí a vedena na www stránkách školy. 

Školní jídelna zodpovídá za dodržování zdravé technologie přípravy pokrmů a nápojů. Děti mají 

dostatek tekutin a mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. V rámci zdravé  

životosprávy dbáme na to, aby děti jedly pestrou a kaloricky vyváženou stravu, připravenou 

kuchařkou a vedoucí školní jídelny. Každoroční strach u dětí z konzumace potravin, které nemají 

v oblibě nebo neznají, se snažíme řešit vhodnou motivací. 

 Máme zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je flexibilní k potřebám dětí. 

 Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, činnosti jsou přizpůsobeny kvalitě 

ovzduší. 

 Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru školy a v okolí 

budovy – les, hřiště na sídlišti, vycházky k řece.  

 Respektujeme individuální potřeby dětí – spánek, odpočinek, aktivity, stravování. 

Nenutíme děti na lůžku ke spánku, někteří odpočívají. 

 Učitelé se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují dětem 

přirozený vzor. 

3.3  Psychosociální podmínky 

 V naší mateřské škole dodržujeme základní psychosociální postoje ve vzdělávání dětí. 
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 Děti i dospělí se cítí v prostředí mateřské školy jistě a bezpečně. 

 Postupná adaptace platí pro všechny nově příchozí děti. 

 Učitelé respektují potřeby dětí – lidské, vývojové, individuální. Jednají 

nenásilně  a citlivě. Děti jsou úměrně zatěžovány, vše probíhá v klidu a pohodě. 

 Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno či naopak.  

 Volnost a svoboda je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, dle režimových 

potřeb a organizace školy. 

 Učitel vychovává a vzdělává tak, aby podporoval aktivní účast dětí, nechal děti 

osobnostně růst, vstřícně a empaticky s dětmi komunikoval a naslouchal jim. Volí 

vhodné metody a formy práce, využívá prožitkového a kooperativního učení hrou 

a činnostmi dětí, které jsou založené na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou 

zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem získávat nové 

zkušenosti a ovládat další dovednosti. 

 Učitelé se vyhýbají negativním slovním komentářům, podporují děti v samostatnosti, 

chválí a hodnotí pozitivně. 

 Učitel udržuje ve vztahu s dětmi pocit důvěry, ohledu, tolerance, pomáhá a podporuje. 

 Děti jsou seznamovány s jasnými a srozumitelnými pokyny a vytváří kamarádské 

vztahy. 

 Učitel se programově věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě, nenásilně  

je ovlivňuje. 

 Rodiče mají možnost (po předchozí dohodě), kdykoli své děti do školky přivádět 

i odvádět. 

3.4  Organizace 

3.4.1 Obecné podmínky: 

 Adaptační proces probíhá na základě domluvy s rodiči. 

 Je přihlíženo k individuálním potřebám dítěte. 

 Vychází se vstříc dětem, které se pomalu adaptují na nové prostředí, zejména děti 

dvouleté  

a citlivé na nové prostředí ve školce. Vše se řeší s rodiči. 

 Vymezující práva a povinnosti ukládá školní řád. 

 Organizace režimových požadavků je určena dle potřeb dětí a dané situace mateřské 

školy.  

 Vnitřní řád školy má vyvážené režimové požadavky (bezpečnostní, hygienické, aktivní, 

relaxační). 

3.4.2 Provozní řád mateřské školy s režimovými požadavky: 

Denní režim 

6.00 - 7.00               scházení dětí v 1. třídě mateřské školy (spontánní hry, adaptabilita,  

                                      individuální péče)        

7.00 - 8.30                     přesun do tříd, spontánní hry, individuální činnosti, diagnostika 

8.30 - 9.00                     svačina, TV chvilka, komunitní kruh, hygiena 

9.00 - 9.30   (9.45)        řízené činnosti dle vzdělávacího plánu, podle potřeb dětí 
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9.30 (9.45) - 11.30        hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt venku, převlékání dětí  

11.30 - 12.00                 příprava na oběd, oběd, hygiena 

12.15 - 14.15                 příprava na odpolední klid, odpolední klid, hygiena 

14.15 - 14.30                 odpolední svačina, hygiena 

14.30 - 16.00                 odpolední činnosti dětí, individuální péče, diagnostika 

3.4.3 Rozdělení denního režimu: 

Spontánní hry  

Celodenní frekvence, rozvíjení dětské fantazie a představivosti při spontánních hrách. 

Nabídka celoškolních doplňkových akcí, školní aktivity pro nadané děti (angličtina, 

sportovní kroužek, logopedické hrátky). 

Komunitní kruh 

            Rozhovory, TV chvilky (hudebně pohybové hry, pohybové hry, průpravné cviky), určování  

            počtu dětí ve třídě, kalendář přírody, nabídka činností daný den, příprava na dané téma, 

            upevňování psychosociálních podmínek vývoje dítěte. 

Řízené činnosti 

Řízené činnosti s dětmi dle motivovaného plánu s tematickými úkoly, formou 

skupinového  i frontálního přístupu k dětem. Je dbáno na tvořivost.  

Je prováděno průběžně – individuální vstupy v práci s dítětem, diagnostika. 

Pohybové aktivity 

Přirozené a spontánní činnosti – celodenně, neomezeně. 

Pohybové chvilky  

Frekvence účelová, denně, dle potřeb dětí, před a během řízené činnosti v rámci uvolnění 

apod. 

Tělesná výchova -1x týdně, dle denního režimu, 20 – 30minut. 

V rámci pobytu venku – volné i řízené pohybové aktivity, s frekvencí každodenní v rozsahu 

60 – 90 minut. 

Pobyt venku 

Frekvence každodenní (s výjimkou nepříznivého počasí). 

Forma her, soutěží, závodů, sportovních činností, přirozeného pohyb. Veškeré pohybové 

aktivity jsou vedeny za účelem rozvoje zdravé dětské osobnosti. 

Odpočinek a spánek 

Krátké, individuální relaxace dětí v průběhu dne dle potřeb dětí (vybavení třídy relaxačními 

koutky). 

Odpolední klid na lůžku 12.00-14.00. 

Stravování 

Strava vlastní. 

Organizace výdeje dopoledních a odpoledních svačin probíhá za účasti dětí, které jsou 

vedeny k samostatnosti. 

Oběd vydává kuchařka. Výdej stravy probíhá v přípravných kuchyňkách na třídách. 

Pitný režim 

Příprava, doplnění nápojů – kuchyň a určená dospělá osoba na třídách. 

Druh nápojů – čaje (ovocné, bylinkové), nápoje ovocné, vitamínové. 
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3.4.4 Týdenní režimové činnosti: 

            2x týdně (lichý týden) logopedické hrátky (celoročně) 

2x týdně (sudý týden) angličtina pro předškoláky (celoročně) 

1x sportovní kroužek pro talentované děti (celoročně) 

1x týdně křesťanská výchova (celoročně) 

1x týdně plavání dětí (2. pololetí školního roku) 

3.4.5 Organizační zajištění chodu mateřské školy:                                                                         

Provoz mateřské školy 6.00 – 16.00  

 Na 1. třídě se děti scházejí i rozcházejí dle režimových požadavků. 

 Rodiče plně zajišťují bezpečnost dětí při převlékání v šatnách a přivádějí děti učitelce  

do 1. třídy osobně. V 7.00. si vedou učitelky děti do svých tříd.  

 Odpolední spánek dětí 12.00 – 14.00. 

 Dítě musí být v mateřské škole do 8.00. Po této hodině může rodič přivést dítě jen  

po domluvě s učitelkou (osobní, telefonické). Děti musí mít vhodné obutí a oblečení.  

 Zákonní zástupci dítěte s povinnou školní docházkou dítě omlouvají telefonicky nebo 

osobně. Rodiče jsou povinni nepřítomnost dítěte v mateřské škole omluvit, informovat 

zda jde o infekční onemocnění apod. 

 Školné se platí dle určeného dne výběru, dle platných podmínek. Později lze uhradit 

finanční hotovost po domluvě s učitelkou, nejpozději však do 15. dne v měsíci. 

 Stravné se platí u vedoucí školní jídelny v určený den hotově, nebo převodem  

z banky. 

 Pracovní doba zaměstnanců je vyvěšená ve třídách. 

 Konzultace s vedoucí učitelkou je možná po pracovní době, po vzájemné domluvě. 

 Za výchovně vzdělávací proces jsou odpovědni učitelé, za hygienu prostředí uvnitř 

i vně budovy provozní zaměstnanci, kuchyň spadá do pracovních povinností kuchařek  

a vedoucí ŠJ.  

 Děti jsou do mateřské školy přijímány zdravé, čistě upravené, rodiče jsou povinni učitelé 

informovat o aktuálním zdravotním stavu svého dítěte – ranní filtr. 

 Osobní věci musí mít dítě podepsané, označené, aby nedocházelo k záměně.  

 Děti odcházejí z mateřské školy jen v doprovodu rodičů, popřípadě s osobou, kterou 

zákonný zástupce uvádí ve zmocnění.  

 Zaměstnanci mateřské školy jsou povinni dodržovat úmluvu o právech dítěte. 

 V zájmu dětí je nutná veškerá vzájemná spolupráce, aby v mateřské škole děti nacházely 

zázemí, klid a bezpečí.  

 Třída mateřské školy se naplňuje do počtu 24 dětí. Při pobytu venku vybírá učitelka 

místa známá a bezpečná, kde může předvídat a předcházet úrazům. 

3.5 Řízení mateřské školy                                                                                                         

Vedením mateřské školy je pověřená vedoucí učitelka, práce celé mateřské školy spadá pod řízení 

základní školy. Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy  

a samosprávy, s organizacemi a odborníky. Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou 

vymezeny náplní práce zaměstnanců. Je vytvořen funkční informační systém uvnitř mateřské školy 
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(třídní schůzky, porady, informace předávány mezi pedagogy, školení, akce) i vně mateřské školy 

(školní zprávy z porad, internetové stránky MŠ).  

Učitelský sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče dětí. Mezi spolupracovníky jsou 

rozděleny kompetence, společně se podílíme na organizaci chodu mateřské školy (řešeno aktuálně 

na poradách i informačních schůzkách). Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy 

je funkční, opírá se o analýzu a zpětné vazby zkušeností z minulých let. Mění se dle potřeb dětí 

se zaměřením na každou třídu ve školce.  

3.6 Personální a pedagogické zajištění 

V naší mateřské škole pracují 4 učitelky, 4 provozní zaměstnanci. Jejich práva a povinnosti jsou 

určeny pracovním řádem zaměstnanců, bezpečnostními předpisy, povinnými školeními BOZP 

a PO.  

Učitelé jsou v rámci DVPP proškoleni různými kurzy, odbornými semináři. např. „Rozumíš mi, 

rozumím ti“ (zaměřen na logopedickou prevenci). Účastí v projektu získala školka finanční částku 

na vybavení školky pomůckami pro rozvoj řeči. V rámci projektu „Polytechnika v mateřské škole“, 

byli proškolení učitelé a MŠ vybavena pomůckami pro rozvoj polytechnických dovedností. 

Přeškolením učitelů v rámci psychologie, pedagogiky, zdravovědy pro zdravotníka zotavovacích 

akcí se prestižně navýšila odbornost učitelů. Ve své práci nepostrádají profesionalitu, tvořivost  

a laskavý přístup k dětem. Práce učitelek je rozplánována dle pracovního harmonogramu na ranní  

a odpolední směny s překrýváním 2,5 hodiny denně. Tím je dána možnost organizovat větší akce 

pro děti. Překrývání zajišťuje intenzivnější individuální přístup a zvyšuje bezpečnost dětí. 

Provozní zaměstnanci rovněž dodržují prvky bezpečnosti práce, hygienické požadavky. Jejich práci 

charakterizuje spolehlivost a poctivost při odvedení práce. 

Speciální služby zajišťuje: dětský pediatr individuálně nasmlouvány rodiči dětí, klinický logoped 

Mgr. Regina Kudelová, PPP Třinec. 

3.7 Spoluúčast rodičů 

Dodržujeme tyto zásady spolupráce s rodiči: 

 Denní komunikace s rodiči o činnostech dětí, jejich problémech či požadavcích. 

 Individuální práce s dětmi, řešení záležitostí s odkladem školní docházky, logopedických 

problémů, doporučení k dětským odborníkům. 

 Nabídka výtvarných dílen pro rodiče a děti jako prostředek získání nových zkušeností 

a dobré komunikace mezi školou a rodiči. 

 Nabídka kulturních, sportovních a společenských akcí s dětmi v rámci různých 

příležitostí. 

 Vstřícné a laskavé jednání, přátelská spolupráce – mnoho rodičů a zaměstnanců se zná 

osobně, mají spolu přátelské vztahy, často se vídají a komunikují spolu i mimo budovu 

školky. 

 Schůzky rodičů (začátek školního roku) o vzdělávacím programu. 

 Ochrana soukromí rodiny. 

 Dostatečná a včasná informovanost rodičů o dění v mateřské škole (informace verbální, 

vývěsky v šatnách MŠ, www.stránky školy. 

 Možnost aktivně se podílet na přípravě vzdělávacího programu, spolupracovat 

se Sdružením rodičů Kaštanová, Třinec. 

http://www.stránky/
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 Zapojit se spolu s dětmi do ranních her, odpoledních činností dětí a vytvořit si tak 

pohodovou atmosféru s dítětem v prostředí mateřské škole. 

3.8 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami se rozumí dítě, které k naplnění svých vzdělávacích 

možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě  

s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné 

úpravy ve vzdělávání odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí  

nebo jiným životním podmínkám dítěte. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo 

na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou. 

Stanovené rámcové cíle i očekávané výstupy ŠVP jsou pro všechny děti společné. Při plánování 

a realizaci vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními má učitel na zřeteli fakt, že se děti 

ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem podpory vzdělávání 

těchto dětí je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu každého dítěte s ohledem 

na jeho individuální možnosti a schopnosti. Při vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími 

potřebami učitel zahrnuje do svých vzdělávacích strategií podpůrná opatření. Důležitou podmínkou 

úspěšnosti předškolního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je nejen volba 

vhodných vzdělávacích metod a prostředků, které jsou v souladu se stanovenými podpůrnými 

opatřeními, ale i uplatňování vysoce profesionálních postojů učitelů i ostatních pracovníků, kteří 

se na péči o dítě a jeho vzdělání podílejí. Rozvoj osobnosti dítěte s přiznanými podpůrnými 

opatřeními závisí na citlivosti a přiměřenosti působení okolí mnohem více, než je tomu u dítěte, 

které není ve svých možnostech primárně omezeno. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami spolupracuje učitel úzce s rodiči a dalšími odborníky, využívá služby školských 

poradenských zařízení.  

3.9 Podmínky vzdělávání dětí nadaných  

Nadaným dítětem se rozumí jedinec, který při adekvátní stimulaci vykazuje ve srovnání  

s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, intelektových 

činností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech.  

Za mimořádně nadané dítě se považuje dítě, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné 

úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých oblastech rozumových 

schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Při vzdělávání 

nadaných a mimořádně nadaných dětí vychází způsob jejich vzdělávání důsledně z principu 

nejlepšího zájmu dítěte. 

Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb dítěte provádí školské poradenské 

zařízení ve spolupráci se školou, která dítě vzdělává. Pokud se nadání dítěte projevuje v oblastech 

pohybových, manuálních nebo uměleckých dovedností, vyjadřuje se školské poradenské zařízení 

zejména ke specifikům osobnosti dítěte, která mohou mít vliv  

na průběh jeho vzdělávání, a míru nadání dítěte zhodnotí odborník v příslušném oboru, jehož 

odborný posudek zákonný zástupce dítěte školskému poradenskému zařízení poskytne.  

V mateřské škole pozorně vyhledáváme děti nadané a mimořádně nadané. Způsob vzdělávání 

těchto dětí vychází z principu nejlepšího zájmu dítěte a vzdělávání dětí probíhá způsobem, který 

stimuluje rozvoj jejich potencionálu včetně různých druhů nadání tak, aby se nadání dítěte mohlo 
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ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a dále rozvíjet. Ve škole vytváříme podmínky 

k co největšímu využití potencionálu každého dítěte s ohledem na jeho možnosti.  

3.10 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let  

V naší mateřské škole zajišťujeme pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, pocit bezpečí, 

přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, individuální péči, srozumitelná pravidla.  

 Máme dostatečné vybavení množstvím podnětných a bezpečných hraček a pomůcek 

vhodných pro dvouleté děti. 

 Ve třídě máme heterogenní uspořádání. Pomůcky i hračky jsou dostatečně zabezpečeny 

a je zajištěno předkládání přiměřeného množství podnětů pro děti. Ve třídě jsou 

nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek. 

 Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru 

dětí, umožňuje variabilitu v uspořádání prostoru i k zabezpečení potřeby průběžného 

odpočinku. 

 Jsme vybaveni dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte. 

 Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení 

 Režim dne respektuje potřeby dětí (pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, 

úprava času stravování, dostatečný odpočinek). 

 Vytváříme podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami. 

 Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí 

a jistoty (plyšová hračka, polštářek na spaní apod.). 

 Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb 

a volby dětí. 

 Učitel a kolektiv MŠ uplatňují k dítěti laskavě důsledný přístup. 

 V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné 

důvěře a spolupráci s rodinou. 

Péče o děti od dvou do tří let je organizačně a provozně zajištěna v souladu s platnými právními 

předpisy. 

4.  Organizace vzdělávání 

4.1 Vnitřní uspořádání školy a jednotlivých tříd 

MŠ má celodenní provoz. Jednotlivé třídy pracují podle třídních vzdělávacích plánů, které jsou 

v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání novelizovaný v lednu 

2017. Vychází ze školního vzdělávacího programu naší mateřské školy. První třída Včelky 

je zaměřena na výchovu dětí ve věku 2–4 let s péčí 2 učitelek. 

Druhá třída Žabky je vedena pro věkové rozmezí 4 – 6 letých dětí s účastí dvou učitelek. V každé 

třídě učitelé pracují s individuálním přístupem s přihlédnutím na rozdílný věk dětí. Třetí třída 

při snížení počtu dětí je využívána na různé kulturně vzdělávací programy, jako tělocvična i jako 

ložnice, kde spí děti z 2. třídy Žabky. Na veškerých společenských a kulturních vystoupeních 

se všechny třídy podílejí současně. Společně tráví i pobyt venku, kde se učí komunikaci 

a vzájemnému respektu ve volných hrách. 

Úvazky pedagogů souvisí s počtem dětí v daném školním roce. 
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4.2 Zařazování do jednotlivých tříd 

1.třída „Včelky“ 

Třídu navštěvují děti ve věku 2 – 4 let. Tato třída má v názvu včelky proto, že děti ve třídě jsou  

zvídavé a všetečné „včeličky“, které touží vyletět z úlu do světa a vše se naučit. Logo včelky se 

objevuje na velké ploše stěny výmalbou včelky Máji a jejího kamaráda Vilíka. Detaily včelek děti 

vidí všude – výzdoba v šatně, prostírání na stolečcích apod. Zaměřením je tato třída charakteristická 

tím, že se děti věnují výrazně sebeobsluze, počátkům vzdělávání, tvůrčí výtvarné aktivitě 

a opakováním krátkých textů spojených pohybem. Protože je tato třída heterogenní, je přizpůsobená 

i nabídka činností. 

 

2. třída „Žabky“ 

Tuto třídu navštěvují děti předškolního věku 4 – 6 let. Děti se seznamují s elektrotechnikou jako 

například tablety, interaktivní tabulí, robotickou včelou „BEE-BOT“. Cvičí na sportovní tyči 

„GabiGym“, kterou mají připevněnou uprostřed herny. Děti celkově rády cvičí, pohybují se, proto 

jsou zdravé a zdatné jako žabky. Třída dětí je vedena ke správnému vyjadřování a rozvoji řeči. Učí 

se prostě „kvákat“. Děti se rády prezentují svými výrobky z netradičních materiálů a zdobí tak 

hezky své prostředí kolem sebe. Žabky mají své kamarády v základní škole, často se vzájemně 

navštěvují. Jsou často venku, kde pozorují, bádají a experimentují s živou i neživou přírodou.  

 

3. třída „Berušky“ 

Třídu z důvodu snížení počtu dětí využíváme ke spánku, společným dílnám s rodiči, besídkám, 

kulturním vystoupením během celého školního roku a také jako tělocvičnu.  

 

4.3 Činnosti souběžného působení dvou učitelů na jednotlivých třídách 

1. Třída: 

 Řízená činnost - práce ve skupinkách se zaměřením na individuální potřeby jednotlivých 

dětí - úklid hraček na dané místo,  

 Pobyt venku – oblékání a svlékání dětí, ukládání oblečení, dohled na bezpečnost při 

hrách i pobytu mimo areál MŠ, nácvik chůze ve dvojicích při vycházkách 

 Oběd a spánek – dokrmování, hygiena, převlékání a uložení oblečení,  ukládání 

k spánku, čtení pohádky, ukolébavky 

2. Třída: 

 Řízená činnost – rozdělení dětí podle věkové skupiny, aktivity spontánní i řízené, 

didakticky cílené činnosti, individuální přístup a vysvětlování, chystání a ukládání 

pomůcek na dané místo, kontrola hospodárného používání vody a WC, dolévání pitného 

režimu. 

 Pobyt venku – pomoc při zapínání, zavazování, úpravě oblečení, dohled na bezpečnost 

při přecházení silnice a doprava na akce pořádané v rámci školního roku (bazén, 

knihovna, muzeum, ZŠ apod.) 

 Oběd a spánek – kontrola správného stolování (úchop lžíce, příboru), hygieny (mytí 

rukou, čištění zubů), ukládání oblečení. 
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4.4 Kritéria přijímání dětí 

Předškolní vzdělávání organizujeme pro děti ve věku zpravidla od 3 – 6 let, nejdříve však 

pro děti od 2 let. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého 

roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte je předškolní vzdělávání povinné, 

není-li dále stanoveno jinak. 

 Pro podání žádostí k přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku, 

stanoví ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu zápisu v období 

od 2. do 16. května a zveřejní způsobem v místě obvyklým (www stránky školy, 

nástěnky v šatnách MŠ). Dítě lze k předškolnímu vzdělávání přijmout i v průběhu 

školního roku (např. pokud se rodina přestěhuje, rodič získá zaměstnání). Pokud rodič 

podává žádost o přijetí mimo termín zápisu, pak dítě může být přijato, ale pouze 

v případě, že škola má volnou kapacitu.  

 Mateřská škola dále informuje veřejnost o zápisech formou plakátů, vývěsek 

a televizních spotů na třineckém informačním kanále, na internetových stránkách školy. 

 K předškolnímu vzdělávání přijímá děti ředitelka školy. Ta také stanoví ve spolupráci 

s vedoucí učitelkou MŠ kritéria pro přijetí. Přednostně jsou přijímány děti uvedené 

v § 34 odst. 3 školského zákona v aktuálním znění (s odlišnou účinností k 1. 9. 2017 děti 

od 4 let, k 1. 9. 2018 dětí od 3 let a s účinností od 1. 9. 2020 děti od 2 let vždy 

s podmínkou trvalého pobytu ve spádovém obvodu mateřské školy). Spádový obvod MŠ 

stanoví zřizovatel MŠ. 

 Dítě mladší 3 let je přijato do MŠ, pokud je schopné účastnit se předškolního vzdělávání 

v souladu se školním vzdělávacím program programem pro předškolní vzdělávání, věk 2 

let musí dítě dovršit nejpozději do 31. 8. daného roku. Přijetí do MŠ je na individuálním 

posouzení ředitelky mateřské školy. 

 O přijetí dítěte do mateřské školy rozhodne ředitelka školy, popřípadě o stanovení 

zkušebního pobytu dítěte v rozsahu maximálně tři měsíce. Po přijetí je dítěti stanoven 

pobyt v mateřské škole buď celodenní, nebo polodenní. 

 Přijmout lze pouze očkované děti s výjimkou těch dětí, pro něž je předškolní vzdělávání 

povinné (anebo případně naplňují další existující výjimky ze zákona). Zákonný zástupce 

dítěte prokáže povinné očkování dítěte potvrzením praktického lékaře pro děti a dorost, 

který má informace o očkování dítěte k dispozici. 

 Přijetí dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je podmíněno dodáním stanoviska 

školského poradenského zařízení. Ředitelka školy rozhodne na základě § 34 odst. 6 

školského zákona o přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 (dítě s mentálním, tělesným, 

zrakovým nebo sluchovým postižením, závažnými vadami řeči, závažnými vývojovými 

poruchami učení, závažnými vývojovými poruchami chování, souběžným postižením 

více vadami nebo autismem) na základě písemného vyjádření školského poradenského 

zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře. 

 Při přijímacím řízení jsou rodiče seznámeni s podmínkami MŠ a povinnosti úhrady 

stravného a školného dle směrnice ke stanovení výše úplaty a se školním řádem 

MŠ. 
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4.5 Individuální vzdělávání u dětí předškolního věku 

Individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona je jednou z možných forem plnění 

povinného předškolního vzdělávání. 

 Pokud zákonný zástupce požaduje své dítě individuálně vzdělávat po převažující část 

školního roku (nadpoloviční počet dnů školního roku), musí svůj záměr oznámit 

ředitelce školy, do které je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního 

roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat.  

 Individuální vzdělávání může probíhat po celý školní rok, nebo jen po jeho určitou 

část.  Pokud se zákonný zástupce rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v 

průběhu školního roku, musí to písemně oznámit ředitelce školy, ve které se jeho dítě 

vzdělává a vyčkat do doručení oznámení ředitelce.  

 Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a 

příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě individuálně 

vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání. 

 Ředitelka školy, po obdržení oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí dle § 34b 

odst. 3 školského zákona zákonným zástupcům vzdělávací oblasti, v nichž má být dítě 

vzděláváno. Tyto oblasti vycházejí ze školního vzdělávacího programu MŠ. Dále stanoví 

termíny, kdy se musí rodič dostavit s dítětem do mateřské školy k ověření úrovně 

dosahování očekávaných výstupů z jednotlivých vzdělávacích oblastí. Zároveň stanoví i 

náhradní termín pro ověření.  

 Škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech 

(doporučených ředitelkou před realizací individuálního vzdělávání) a případně doporučí 

zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. V případě potřeby, na základě 

pedagogické diagnostiky, také škola může doporučit dítěti návštěvu školského 

poradenského zařízení za účelem posouzení školní zralosti či připravenosti.  

 Pokud se rodič s dítětem nedostaví v řádném ani náhradním termínu, ukončí ředitelka 

mateřské školy v souladu s § 34b odst. 4 školského zákona individuální vzdělávání dítěte 

rozhodnutím ve správním řízení dle § 165 odst. 2 písm. k) školského zákona, ve znění 

pozdějších předpisů. Toto rozhodnutí nemá odkladný účinek a dítě musí po převzetí 

rozhodnutí nastoupit do mateřské školy, kam bylo přijato (§ 34b odst. 5 školského 

zákona).  

 Následně již není možné dle § 34b odst. 6 školského zákona dítě opětovně individuálně 

vzdělávat.  

 Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, 

s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) školského 

zákona a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu 

vzdělávání. 
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5. V. Charakteristika vzdělávacího programu 

5.1 Zaměření školy 

Školní vzdělávací program naší mateřské školy nese název „Svět plný barevných kamínků“. 

Zpracování vychází z propozic autorek Přikrylových „Barevné kamínky“. Školní vzdělávací 

program je vytvořen na základě hlavní myšlenky, že ne vše ve světě a v přírodě je černé nebo bílé. 

Škála námětů je tak pestrobarevná, že i my můžeme v předškolním zařízení vzdělávat a působit na 

dítě různorodě. Poskytujeme možnost dát dětem pestrobarevný pohled na svět plný tvořivosti, 

rozhledu, lásky k přírodě, úctě a toleranci ke svému okolí. Z tohoto pojetí vychází i hlavní cíl 

našeho školního vzdělávacího programu. 

5.2 Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu 

Hlavní myšlenkou programu je působit na dítě tak, aby vzděláváním a výchovou v mateřské škole 

„se narodilo“ dítě schopné se plnohodnotně uplatnit v celé škále barevného dění světa. Proto je náš 

ŠVP nazvaný „Svět plný barevných kamínků“.  

Vycházíme ze základů RVP, kde respektujeme jeho základní vzdělávací cíle: 

 Působit na dítě tak, aby přiměřenou měrou bylo rozvíjeno jeho zdraví a tělesný růst, veškeré 

poznávací procesy, kreativní schopnosti, zájem a fantazie, myšlení a řeč. 

 Podporovat jeho samostatnost, chápání země, chuť učit se a komunikovat. 

 Vést děti ke kamarádství a toleranci, poznávat hodnoty svobody a solidarity, odpovědnosti, 

rozvoj sebevědomí, podílet se na společném životě s rodinou i školou. 

Na základě těchto cílů chceme, aby dítě získávalo tyto kompetence: 

 Kompetence k učení – chápe pojem důvěra a rád se vzdělává. Umí se ohodnotit, reaguje 

spontánně, je zvídavé a nachází odpovědi. Má schopnost využít v praxi vše v kontaktech 

se světem (na vycházkách, v přírodě, na výletech, exkurzích). 

 Kompetence k řešení problému – učí se soustředění a pozornosti, toleranci k ostatním.  

Bez strachu a úzkosti řeší myšlenkové a matematické úkoly (kvízy, doplňovačky, rébusy, 

jazykové hlavolamy).  

 Kompetence komunikativní – umí se domluvit, pracuje spolu s ostatními, dohodne 

se na postupu (hry, řízené činnosti, apod.), využívá všechny prostředky na obohacení jazyka 

(knihy, encyklopedie), vyjadřuje své prožitky (to se mi líbí – nelíbí), vede dialog. 

 Kompetence sociální a personální – zná svá práva i povinnosti, vnímá pocit zodpovědnosti, 

je tolerantní a citlivý k ostatním (pomáhá druhým při různých činnostech, ohodnotí práci 

ostatních). Umí za sebe jednat, dohodne se s ostatními, je obezřetný k cizím lidem, chrání 

svou osobu (umí odmítnout). 

 Kompetence činností a občanské – umí na konci školního roku pochopit a vědět, co je žití 

v kolektivu dětí, respektuje pravidla soužití, dbá na společné hodnoty a pravidla. 

Získané klíčové kompetence dětí hodnotíme dle věku (2 – 4, 4 – 5, 5 – 7let) v tabulkách získaných 

kompetencí dle oblastí (tělesné, jazykové, estetické aj.) 
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2) Dílčí vzdělávací cíle 

Zpracování dílčích cílů v našem školním vzdělávacím programu je především zachyceno 

v konkrétních měsíčních a týdenních plánech činností, na které navazují denní činnosti dětí. První, 

druhá a třetí třída dětí se řídí nabídkou denní činnosti, která je zpracována dle věku dětí. Shrnutím 

dílčích vzdělávacích cílů by mělo být dosaženo u dětí toho, aby byly: 

 Samostatné, ochotné pomoci ostatním, vnímavé k problémům druhých, chápavé. 

 Schopné s chutí poznávat a naučit se všemu co potřebují. 

 Pracovité a schopné zapojit se do činností poznávacích a tvořivých a tím si rozšiřovat 

své osobní schopnosti a kvality. 

 Pružné, pohybově zdatné, umět se starat o své zdraví a bezpečí, chránit svou osobu 

i svých kamarádů. 

Pedagogický tým mateřské školy vycházel při zpracování dílčích cílů z myšlenky, že co se děti 

naučí do 6 let v mateřské škole, to je základem pro pochopení některých zákonitostí na celý život. 

5.3 Metody a formy vzdělávání 

Dítě a jeho tělo: 

 Přirozené pohybové činnosti (sezónní, turistika, míčové hry, sport). 

 Manipulační hry s náčiním. 

 Zdravotní prvky – dechová, relaxační, vyrovnávací cvičení, grafické procvičování, 

jemná motorika, zdravověda „Když Alenka stůně“. 

 Smyslové hry. 

 Hudebně pohybové hry, tanec. 

 Sebe obslužné činnosti. 

 Poznávací činnosti (okruhy – zdraví, tělo, nebezpečí úrazů, TV, sport, relaxační činnosti, 

životospráva). 

 Ekologické aktivity – úklid zahrady. 

 Výtvarné aktivity s pohybem – velké kreslící techniky na zdech, průlezkách, tabulích, 

plakátech. 

Dítě a jeho psychika: 

 Artikulační a řečové hry, hry se slovy, hádanky. 

 Sluchová cvičení. 

 Rozhovory, konverzace, vyprávění příběhů. 

 Vyřizování vzkazů a zpráv, komentování zážitků. 

 Slovní projev na určité téma. 

 Poslech vyprávěných pohádek a příběhů, sledování vhodných televizních pořadů. 

 Přednes, recitace, dramatizace a zpěv. 

 Grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen. 

 Prohlížení a „čtení“ knížek, práce s časopisy. 

Dítě a ten druhý: 

 Pozitivní příklady – osobní, literární, fantazijní. 

 Sociální hry – hra rolí, dramatizace, hudební a smyslové hry. 

 Hravé činnosti – verbální komunikace: dítě x dítě, dítě x dospělý. 

 Činnosti o respektu druhých. 
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 Situační příběhy o řešení konfliktů. 

 Společné aktivity – hry, činnosti, kulturní akce. 

 Znát pojmy – soukromí, bezpečnost, vztah k ostatním lidem. 

 Činnosti ve dvojicích, skupinách. 

 Pohádková četba a příběhy, bajky, aj. 

Dítě a společnost: 

 Vytvoření pohodového, esteticky uceleného prostředí. 

 Exkurze vedené k poznávání vnějších hodnot věcí a lidské práce. 

 Příklady z knih na chování lidí. 

 Návštěvy exkurzí, výstav, kulturních akcí. 

 Akce zaměřené na zvyky, tradice, lidovou slovesnost a řemesla. 

 Respektování pravidel – společenských, vztahových. 

 Tvořivost a tříbení vkusu. 

 Spoluúčast dětí na činnostech, akcích. 

 Hry slovesné, literární, dramatické, konstruktivní, námětové. 

Dítě a svět: 

 Poznávání světa – příroda, technika, kultura, okolí MŠ, výlety, procházky. 

 Ekologické hry. 

 Poznávání jevů, dějů, objektů, okolí. 

 Vnímání rozdílů světa, změny přírody. 

 Životní prostředí. 

 Smysluplné pracovní činnosti – manipulace, experimenty. 

 Pěstitelské a chovatelské činnosti. 

 Kognitivní činnosti – otázky a odpovědi, diskuse, poslech a objevy. 

 Řešení přirozených a modelových situací. 

 Poznávat místo, kde bydlím, tradice. 

 Práce s knihami, encyklopedie, texty. 

5.4 Popis zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, děti 

nadaných 

Zpracování PLPP a IVP je povinností učitelek dle RVP PV, § 16 novely školského zákona  

č. 82 /2015 a vyhlášky č.27/2016 Sb., v platném znění Cílem je zajistit pro děti v mateřské škole 

takové podmínky pro jejich vzdělávání, které reflektují možnosti dětí, jejich potřeby ve vztahu 

k jejich aktuálnímu věku; rozvíjejí a podporují výchovu dětí, respektují míru nadání i dopady 

zdravotního stavu do jejich přípravy na školu.  

Doporučení ke vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami vystavuje školské 

poradenské zařízení (PPP nebo SPC), které jej před vydáním konzultuje se školou (cílem této 

konzultace je také hospodárnost a účelnost navrhovaných doporučení). Doporučení obsahuje výčet 

a popis podpůrných opatření, která jsou opatřena jednoduchým kódem pro normované finanční 

nároky, který je dále přenesen do školní matriky. Kód je vyjádřením finanční náročnosti 

podpůrného opatření.  
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Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola sama i bez doporučení školského poradenského 

zařízení na základě plánu pedagogické podpory. Podpůrná opatření druhého  

až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení (ŠPZ). 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP)  

Plán pedagogické podpory je podpůrným opatřením pro první stupeň podpory a je závazným 

dokumentem napomáhajícím zajištění podpůrných opatření u dítěte. PLPP má písemnou podobu. 

Je vytvářen po dohodě se zákonnými zástupci dítěte na pomoc dítěti s problémy ve vzdělávání nebo 

zapojení do kolektivu. Plán pedagogické podpory zpracovává učitel ve spolupráci s učiteli, vedením 

školy a zákonným zástupcem dítěte. Učitel stanoví termín přípravy PLPP a koordinuje spolupráci 

pedagogických pracovníků. Učitel po konzultaci s vedením MŠ a ředitelkou školy sestavuje PLPP 

(opatření, která mají podpořit dítě, pokud z pozorování dítěte při práci a při hře vyplývá, 

že má drobné problémy např. s motorickou obratností, špatnou koncentrací pozornosti, s úchopem 

pomůcek, s rozvojem vnímání, řeči, s verbální obratností, s dovedností reprodukovat a pamatovat 

si instrukce i zadání práce, střídat činnosti a respektovat tempo dítěte). Před jeho zpracováním 

probíhají rozhovory s učiteli, kteří s dítětem pracují, s cílem stanovení metod práce s dítětem, 

způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Učitel stanovuje termín přípravy PLPP 

a organizuje společné schůzky s rodiči, učiteli a vedením školy. Plán obsahuje identifikační údaje 

dítěte, charakteristiku obtíží dítěte, stanovení cílů podpory, popis podpůrných opatření ve škole, 

případně podpůrných opatření jiného druhu, dále obsahuje způsob vyhodnocování naplňování 

plánu, údaje o pedagogických pracovnících podílejících se na vzdělávání dítěte a podpis osob, které 

s ním byly seznámeny. Učitel průběžně vyhodnocuje efektivitu poskytování podpory s ohledem 

na vývoj speciálních vzdělávacích potřeb dítěte a nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování 

tohoto podpůrného opatření provede vyhodnocení naplnění stanovených cílů PLPP. Není-li tomu 

tak, doporučí učitel zákonnému zástupci dítěte využití pomoci školského poradenského zařízení.  

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu (IVP)  

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

ze školního vzdělávacího programu. Má písemnou podobu. Zpracovává se na základě doporučení 

školského poradenského zařízení a žádosti zákonného zástupce dítěte a může být doplňován 

a upravován v průběhu celého školního roku podle potřeb dítěte. Při tvorbě IVP bude využíváno 

metodické podpory školního poradenského pracoviště a metodické podpory na metodickém portále 

RVP.CZ, konzultací se školskými poradenskými pracovišti (PPP, SPC). IVP sestavuje učitel 

ve spolupráci se školským poradenským zařízením, dítětem, zákonným zástupcem dítěte, vedením 

školy. Před zpracováním IVP učitel stanoví termín přípravy IVP a koordinuje spolupráci 

pedagogických pracovníků. IVP je zpracován bez zbytečného odkladu, nejpozději do 1 měsíce 

ode dne, kdy škola obdržela doporučení a žádost zákonného zástupce dítěte. Učitel před tvorbou 

IVP zajišťuje písemný informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte s přiznanými podpůrnými 

opatřeními. Učitel IVP zpracuje ve spolupráci s učiteli, kterých se IVP týká. Konečné schválení IVP 

je v kompetenci ředitelky školy. S IVP následně prokazatelným způsobem seznamuje zákonného 

zástupce dítěte a na nejbližší pedagogické radě informuje kolegy o existenci IVP pro konkrétní dítě, 

předá informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP řediteli školy, který 
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je zaznamená do školní matriky. IVP vyhodnocuje příslušný pracovník ŠPZ ve spolupráci se školou 

nejméně 1x ročně.  

IVP obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci 

s tímto plánem, identifikační údaje dítěte, jsou v něm uvedeny zejména informace o úpravách 

obsahu vzdělávání dítěte, o úpravách metod a forem vzdělávání dítěte, případně obsahuje úpravy 

očekávaných výstupů vzdělávání dítěte. IVP dále obsahuje jméno pedagogického pracovníka 

školského poradenského zařízení, se kterým škola spolupracuje při zajišťování speciálních 

vzdělávacích potřeb dítěte. 

Opatření realizovaná školou v případě nezájmu zákonných zástupců o realizaci podpůrných 

opatření od 2. stupně  

Pokud zákonný zástupce přes opakované upozornění a vysvětlení důsledků neposkytování 

dostatečných podpůrných opatření dítěti nenavštíví ŠPZ za účelem nastavení podpůrných opatření 

ve vzdělávání dítěte, protože škola sama dostatečná podpůrná opatření vytvořit nemůže, a tím 

způsobuje dítěti obtíže ve vzdělávání, škola informuje zástupce orgánu veřejné moci (OSPOD) 

a v souladu se zákonem o sociální právní ochraně dětí žádá o součinnost. Tato varianta 

je považována za mezní a volí se pouze v případě, kdy nelze jinými cestami dosáhnout naplnění 

zájmu dítěte.  

Popis zajištění průběhu vzdělávání dětí nadaných  

Pro podporu nadání a mimořádného nadání využíváme podpůrná opatření podle individuálních 

vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. Podobně jako u dětí se SVP 

jde o popis pravidel a průběhu tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP a IVP mimořádně nadaného 

dítěte. Rozvoj a podporu mimořádných schopností a nadání zajišťujeme: předkládáním vyššího 

stupně složitosti nabízených činností, využitím vhodných didaktických pomůcek a materiálů, 

volbou vhodných metod, forem vzdělávání, individuálním přístupem, nabízením specifických 

činností, zadáváním specifických úkolů, zapojením do samostatných a rozsáhlejších prací 

a projektů. 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory (PLPP)  

PLPP je podpůrným opatřením pro první stupeň podpory a je závazným dokumentem 

napomáhajícím zajištění podpůrných opatření u nadaného dítěte. Je vytvářen po dohodě 

se zákonným zástupcem dítěte s cílem podporovat rozvoj nadání a zájmů dítěte, stimulovat procesy 

objevování a obohatit znalosti o další informace a souvislosti, v nichž se projevuje nadání dítěte. 

PLPP má písemnou podobu. PLPP zpracovává učitel, který stanovuje termín přípravy PLPP 

a organizuje společné schůzky s rodiči, učiteli, vedením školy, s cílem stanovení metod práce 

s dítětem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností.  Plán obsahuje identifikační údaje 

dítěte, charakteristiku oblastí, ve kterých se projevuje nadání dítěte, stanovení cílů podpory, popis 

podpůrných opatření, způsob vyhodnocování, podpis osob, které s ním byly seznámeny. Konečné 

schválení PLPP je v kompetenci ředitele školy. Naplňování cílů dle PLPP škola vyhodnocuje 

nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření. PLPP škola průběžně 

aktualizuje.   
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Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu (IVP)  

IVP mimořádně nadaného dítěte sestavuje učitel ve spolupráci s učiteli, kteří dítě vzdělávají, 

se školským poradenským zařízením, vedením školy a se zákonným zástupcem dítěte. IVP má 

písemnou podobu a je závazným dokumentem pro zajištění vzdělávacích potřeb mimořádně 

nadaného dítěte, je součástí dokumentace dítěte ve školní matrice a může být doplňován 

a upravován v průběhu školního roku. Plán obsahuje identifikační údaje dítěte, charakteristiku 

oblastí, ve kterých se projevuje nadání dítěte, stanovení cílů podpory, popis podpůrných opatření, 

způsob vyhodnocování, podpis osob, které s ním byly seznámeny. Součástí IVP je rovněž termín 

vyhodnocení naplňování IVP a může obsahovat také termín průběžného hodnocení IVP, je-li 

to účelné. Konečné schválení PLPP je v kompetenci ředitele školy. Práce na sestavení IVP jsou 

zahájeny okamžitě po obdržení doporučení ŠPZ, nejpozději však do jednoho měsíce. Třídní učitel 

před tvorbou IVP zajišťuje písemný informovaný souhlas zákonného zástupce dítěte s přiznanými 

podpůrnými opatřeními. Učitel IVP zpracuje ve spolupráci se ŠVP a s vyučujícími, kterých se IVP 

týká. S IVP následně prokazatelným způsobem seznamuje zákonného zástupce dítěte a na nejbližší 

pedagogické radě informuje kolegy o existenci IVP pro konkrétní dítě a předá informace o zahájení 

poskytování podpůrných opatření podle IVP řediteli školy, který je zaznamená do školní matriky. 

IVP může být zpracován i pro kratší období než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován 

v průběhu školního roku. 

 

5.5 Průběh vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Předškolní vzdělávání organizujeme pro děti od dvou let věku. Přihlížíme ke specifickým potřebám 

daného věku. Dvouleté dítě projevuje velkou touhu po poznání, proto zajišťujeme bezpečné 

prostředí pro správný vývoj dětí včetně materiálního vybavení hračkami a pomůckami vhodných 

pro tuto věkovou skupinu. Nabízíme různorodé činnosti, nenásilnou formou upevňujeme u dětí 

hygienické a sociální návyky, ponecháváme co největšího prostor pro volné hry a pohybové 

aktivity. Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem 

a především hrou.  Denně opakujeme stejné činnosti, provádíme pravidelné rituály.  

Pro zajištění bezpečnosti dvouletých dětí je k dispozici učitelkám chůva. Hlavní náplní chůvy 

je pomoc při obsluze dětí v rámci všech výchovně vzdělávacích činností během celého dne. 

Dvouleté dítě poznává nové vzorce chování dospělých i vrstevníků, vymezuje si vlastní prostor, 

přijímá vymezené hranice a nové role. Proto všichni zaměstnanci zastávají velmi významnou 

pozici, jsou jistotou a oporou dítěte v běžném dění i v budování vztahů s vrstevníky. Poskytujeme 

dítěti citové působení všech zaměstnanců školky.  

 Mateřská škola vytváří podmínky pro postupnou adaptaci dítěte v souladu s jeho 

individuálními potřebami s pomocí rodiny. 

 Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí 

a jistoty. 

 Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb 

a volby dětí. 

 Učitel uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá. 
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 V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné 

důvěře a spolupráci s rodinou. 

 Péče o děti od dvou do tří let musí být organizačně a provozně zajištěna v souladu 

s platnými právními předpisy. 

6. Vzdělávací obsah 

 

Náš školní vzdělávací program má zakomponovaný povinný obsah pěti interakčních oblastí, které 

respektují vývoj dítěte. Tyto oblasti jsou propojeny barevnými kamínky, ze kterých pedagog 

sestavuje barevnou mozaiku jako fungující program. Snažíme se, aby cíle a kompetence dítěte  

na sebe navazovaly a doplňovaly se a vytvořily tak konkrétní podobu. Je vytvořen z deseti témat 

a příslušných podtémat. Každé téma zahrnuje všech pět barevných kamínků – pět oblastí 

předškolního vzdělávání. Podtémata jsou pedagogy zpracovány podle podmínek a věku dětí na hry 

a zábavné činnosti. Každé téma znázorňuje jeden kalendářní měsíc a podtémata jsou pak jednotlivé 

týdny. Cílem našeho obsahu je vytvořit co nejbarevnější mozaiku – skladbu vzájemně  

se ovlivňujících, prolínajících a propojených oblastí – kamínků. 

 

 

6.1 Integrované bloky 

Oblast: biologická 

 MODRÝ KAMÍNEK – DÍTĚ A JEHO SVĚT 

 MODRÁ je barva nebe, vzduchu, vody 

Oblast: psychologická 

 ŽLUTÝ KAMÍNEK – DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA 

 ŽLUTÁ je barva slunce, slunce ovlivňuje naši psychiku 

Oblast: interpersonální 

 ČERVENÝ KAMÍNEK – DÍTĚ A TEN DRUHÝ 

 ČERVENÁ je barva lásky, pochopení, láskyplných vztahů, přátelství 

Oblast: sociálně kulturní 

 BÍLÝ KAMÍNEK – DÍTĚ A SPOLEČNOST 

 BÍLÁ - barva slavností a slavnostního oblečení 

Oblast: environmentální 

 ZELENÝ KAMÍNEK – DÍTĚ A SVĚT 

 ZELENÁ je barva přírody, stromů, trávy, ekologie 
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6.1.1 Záměry a očekávané výstupy jednotlivých oblastí barevných kamínků: 

 

     V této části ŠVP v rámci zpracování jednotlivých barevných kamínků, jsou vytvořeny základní 

vzdělávací cíle, záměry a očekáváné výstupy v rámci jednotlivých oblastí. Úkolem učitele ve svých 

třídách bude zpracování konkrétních výstupu v rámci měsíčních a týdenní plánů s názvy podtémat 

k měsíčním tématům. Protože mezi dětmi ve třídách jsou věkové rozdíly, budou učitelé zpracovávat 

vše v rámci věkových zvláštností dětí a jejich individualit v rámci TVP. 

 

Vzdělávací cíle, záměry a očekávané výstupy jsou platné po celý školní rok vzdělávání dětí. 

1) Dítě a jeho tělo 

Cíle:  

 Rozvíjet po všech stránkách fyzický rozvoj a pohybovou koordinaci dítěte. 

 Zdokonalovat u dítěte jemnou motoriku, koordinace ruky a oka. 

 Vytvářet předpoklady pro rozvoj sebeobsluhy a samostatnosti u dítěte 

 Zachovat se správně v rámci svého zdraví a bezpečí ostatních 

Záměry a očekáváné výstupy: 

 Rozvíjet u dětí správné držení těla. 

 Zvládnout základní pohybové dovednosti, orientovat se v prostoru a v jiném prostředí. 

 Koordinovat své pohyby a jiné polohy a pohyby těla.  

 Ovládat dýchání a sladit pohyb se zpěvem. 

 Zvládat koordinaci ruky a oka.  

 Umět zacházet s běžnými předměty denní potřeby. 

 Koordinovat sebe  

 obslužné návyky. 

 Uplatňovat základy hygienických návyků. 

 Pečovat o své zdraví. 

 Zvládat jednoduché pracovní návyky. 

 Znát základní části těla, orgány a pojmy z oblastí zdraví. 

 Vědět, co zdraví prospívá, co zdraví škodí.  

 Mít povědomí o správné životosprávě. 

 Mít povědomí o ochraně zdraví svého i ostatních. 

 Být obezřetný při setkávání s cizími lidmi. 

 

2) Dítě a jeho psychika 

Cíle: 

 Rozvíjet oblasti řeči a jazyka. 

 Rozvíjet poznávaní, představivost a myšlení, vnímání. 

 Zdokonalovat důležitost sebepojetí, city, vůle. 

Záměry a očekáváné výstupy: 

 Gramaticky správně vyslovovat, porozumět řeči, vyjadřovat se samostatně. 

 Pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno. 

 Vést rozhovor, formulovat otázky, správně reagovat. 

 Domluvit se a porozumět slyšícímu. 
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 Vyprávět příběh, děj, pohádky. 

 Vnímat okolí mnohojazyčnost (slovensky, polsky, aj…) 

 Vnímat a rozlišovat všemi smysly, vědomě je užívat a rozlišovat, vnímat, co je důležité. 

 Soustředit se a udržet pozornost. 

 Vyvinout vůli, soustředit se a dokončit činnost. 

 Rozvíjet paměť, pamatovat si texty a vybavovat si je. 

 Rozvíjet svou představivost a fantazií ve všech činnostech tvořivosti. 

 Rozlišovat obrazové znaky, symboly, jejich význam. 

 Orientovat se v časoprostoru. 

 Chápat základní číselné a matematické pojmy, užívat je, přemýšlet a umět se vyjádřit. 

 Hledat řešení úkolů a situací, myslet kreativně. 

 Projevovat zájem o knihy, poslouchat hudební, literární díla. 

 Vnímat vše nové, učit se, postupovat podle pokynů a prožívat radost ze zvládnutí. 

 Odloučit se od blízkých, být aktivní bez jejich podpory. 

 Být samostatný a pracovat s ostatními. 

 Podílet se na organizaci her i činností, umět říct ne, ano dle situací. 

 Snažit se ovládat své city a chování. 

 Přijímat pozitiva i negativa – sebehodnocení. 

 Rozvíjet svou vůli, soustředění, prožitky, ovládat své chování a vše umět zachytit. 

 

3) Dítě a ten druhý 

Cíle:  

 Vytvářet umění komunikovat s ostatními i dětmi. 

 Rozvíjet spolupráci při činnostech. 

 Rozvíjet sociabilitu dítěte. 

Záměry a očekáváné výstupy: 

 Navozovat kontakt s dospělým, spolupracovat s ním, komunikovat. 

 Spolupracovat přirozeně s ostatními dětmi. 

 Respektovat svá práva, i práva ostatních. 

 Uplatňovat své individuální potřeby, přijímat a uzavírat kompromisy. 

 Řešit vše dohodou, uznávat hodnoty ostatních. 

 Umět odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná 

 

4) Dítě a společnost 

Cíle: 

 Rozvíjet dodržování společenských pravidel a návyků. 

 Vnímat pozitivně společenství lidí. 

 Vštěpovat u dětí poznatky z oblasti kultury a umění 

Záměry a očekáváné výstupy: 

 Uplatňovat návyky v základech společenského chování ve styku s dospělými i dětmi. 

 Chovat se podle situaci a pravidel chování v rámci dětské představy. 

 Umět odmítnout nežádoucí chování. 
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 Vnímat pojem rodina, třída, škola, skupina a jejich pravidla chování. 

 Umět se začlenit do třídy, mezi vrstevníky, adaptovat se. 

 Vnímat a hodnotit umění, zachycovat své představy v rámci tvořivosti. 

 Používat a ovládat různé výtvarné techniky a dovednosti. 

 Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností. 

 Zvládat základy hudebních dovedností. 

 

5) Dítě a svět 

Cíle: 

 Vést k využívání získaných poznatků a k sociální informovanosti. 

 Rozvíjet adaptabilitu ve vztahu k změnám v okolí. 

 Vytvářet pozitivní vztah k životnímu prostředí. 

Záměry a očekáváné výstupy: 

 Orientovat se bezpečně ve známém prostředí. 

 Mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním a technickém světě. 

 Vnímat změny a dění v okolí, vědět, že jsou změny přirozené a samozřejmé. 

 Rozlišovat aktivity k okolnímu prostředí jak pozitivní, tak i negativní. 

 Vnímat význam životního prostředí pro člověka, pečovat o okolní životní prostředí. 

 

 

6.1.2 Grafické zpracování tematických bloků s podtématy: 

 

1. Hurá do školy 

 

1.třída : Poprvé ve školce             2.třída : Po prázdninách            3.třída: Co jsme zažili o prázdninách 

Nový kamarád                                Kamarádi ze školky                    Kdo je kamarád 

Moje máma a táta                         Moje rodina                                Naše školka 

 

 

    2. Co zajímalo myšku Zvídalku 

 

1.třída: Zvědavý vrabec                 2.třída: Sklízíme úrodu na poli       3.třída: Plody podzimu 

Šel zahradník do zahrady              Naše zahrádka                                  Kam jde spát zahrada  

  Medvěd a jeho kamarádi              Lesní zvířátka                                    Za zvířátky do lesa                
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         3. Co se děje s přírodou 

 

1.třída: Vítr čaruje                            2.třída: Vítr fouká do komína            3.třída: Barevný deštník 

             Hlava, ramena, kolena, palce         Máme rádi svoje tělo                           Větřík Petřík 

             Kamarád je nemocný                       Nemocný  kamarád                             Princezna Zuběnka 

 

                                                                            4. Vánoční čas 

 

1.třída: Mikuláši, Mikuláši      2.třída: Přijde Mikuláš s čertem           3.třída: Mikuláš 

              Před vánocemi                          Vánoce se blíží                                        Pohádkový svět 

                                                                  Máme rádi pohádky                              Vánoce 

 

                                                                          5. Kamarád Mrazík 

 

1.třída: Zima kraluje                  2.třída: Hrajeme si na sněhu      3.třída: Zápisy do ZŠ 

              Hra na školu                                Karneval                                         Mrazík jede na hory 

             Karneval                                      Učíme se hrou                                Kde má Mrazík čepici  

 

 

                                                                 6. Cestujeme letem světem 

 

 

1.třída: Pekař peče housky                        2.třída: Profese                         3.třída: Návštěva ve Šmoulí školce 

              Od rána do večera                                      Jak trávíme čas                          Cestujeme po Česku 

             Cestujeme s medvídkem PÚ                      Cestování                                   Sněhové království  

 

                                                                          7. Voláme sluníčko 

 

1.třída: Včelka v trávě     2.třída: Příroda se probouzí    3.třída: Sluníčko probudilo Sněženku 

              Když jaro ťuká                   Jaro přichází                        Sněženka chce poznat  všechno roční období 

             Dýchlo na nás jaro           Jarní zahrada                        Kouzelná zahrada 

                                                           Svátky jara 
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                                                                           8.  Naše zvířátka 

 

1.třída: U nás doma                         2.třída: Na statku                              3.třída: Co to slyším? 

               U potoka                                            U vody                                                 Ztracený zajíček 

             U nás v lese                                       Zvířátka ve volné přírodě                 Naše řeka Olše  

 

 

                                                                       9. Máme se rádi 

 

1.třída: Koho mám nejraději         2.třída: Mám rád svoji rodinu             3.třída: Kdo se mnou bydlí? 

              Svátek maminek                              Maminky mají svátek                           Už jsem velký pomocník 

             Mája a Vilík objevují svět               Barvy jara                                               Moje maminka 

 

 

                                                                             10. Už jsem velký(á) 

 

1.třída: Děti mají svátek                 2.třída: Oslavíme svátek dětí                          3.třída: Děti světa 

            Kouzelná knihovna                          Kniha- přítel člověka                                        Všechno zvládnu 

                                                                         Žijeme na Zemi                                                 Naše planeta                 

 

 

 

6.1.3 Charakteristika obsahu vzdělávacích bloků 

1. Hurá do školy – září. 

 Pomoci dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí. 

 Navazování kontaktů mezi dětmi navzájem. 

 Rozvíjení komunikativní dovednosti. 

 Rozvíjení kultivovanosti projevu. 

 Vedení dětí ke schopnosti žít ve společenství ostatních, přizpůsobit se dění ve školce. 

 Vytváření vztahu k místu a prostředí kde žije. 

 Znát údaje o svém bydlišti a rodině. 

 Podporování osobní pohody, dobré atmosféry v kolektivu dětí. 

 Posilování dobrých vztahů dětí ke kamarádům v dětské herní skupině. 

 Formování základních sebe obslužných dovedností u dětí. 
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 2.  Co zajímalo myšku Zvídalku– říjen. 

 Osvojování si návyků k podpoře osobní pohody. 

 Vytváření nových poznatků o přírodě, o počasí, o způsobech oblékání, o životě zvířat. 

 Vytváření základních matematických schopností. 

 Rozvíjení estetického vnímání, cítění a prožívání, motivované barevností přírody. 

 Rozvíjení řečových schopností. 

 Kultivování smyslového vnímání. 

 Seznámení s ovocem a zeleninou. 

 Rozvíjení paměti, pozornosti, soustředění u dětí. 

3. Co se děje s přírodou – listopad. 

 Vytváření povědomí o lidských hodnotách. 

 Osvojování si dovedností potřebné k vykonávání činností a péče o okolí (v rodině,  

ve školce, na zahradě, v přírodě). 

 Rozvíjení kultivovaného projevu. 

 Rozvíjení verbální i neverbální komunikativní schopnosti. 

 Osvojování si poznatků o těle a jeho zdraví. 

 Opakování základních matematických pojmů. 

 Hledání rozdílů v předmětech. 

 Rozvíjení smyslů pro barevnost, tvar, grafické zdobení. 

 Vnímání proměnlivosti počasí a s tím související změny v přírodě. 

4. Vánoční čas – prosinec. 

 Rozvíjení pozitivního cítění u dětí ve vztahu k vlastní osobě. 

 Vnímání tradic a zvyků spojených s prožíváním vánočních svátků. 

 Vytváření vztahu k životnímu prostředí, pečování o zvířátka. 

 Poznávání kouzla pohádek, rozvíjení touhy pracovat s knihou. 

 Vnímání a poslech hudby, získání nových schopností ve zpěvu a hudebním přednesu. 

 Rozvíjení jemné motoriky. 

 Koordinování pohybu s hudbou. 

 Vyjadřování svých představ formou různých výtvarných technik. 

5. Kamarád Mrazík – leden. 

 Rozvíjení pohybové zdatnosti v oblasti hrubé jemné motoriky.  

 Vytváření návyku zdravého životního stylu. 

 Procvičování zrakového vnímání při dovednosti stříhání, skládání, vybarvování, lepení, 

hledání shodných tvarů. 

 Upevňování znalostí jednotlivých částí těla, znát jejich funkce. 

 Procvičování správné výslovnosti a vyjadřování. 

 Vytváření hezkého vztahu k učení, vědět proč chodíme do školky a co se můžeme naučit. 

 Chápání změn ve vývoji počasí, esteticky ho vyjádřit. 

 Vnímání krásy zimy. 

 Osvojování dovedností, které předchází čtení a psaní. 
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6. Cestujeme letem světem – únor. 

 Osvojení si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem. 

 Poskytování dětem informace o úloze člověka ve vývoji celého světa (vědecké objevy, 

kosmonautika, lékařství). 

 Znát některé lidské profese a zaměstnání, poznávat úlohu strojů a přístrojů. 

 Hledání příkladů řemesel v okolí. 

 Poznávání, zda dopravní prostředky škodí přírodě. 

 Vyjádření se kresbou či malbou o dění kolem sebe. 

7. Voláme sluníčko -  březen. 

 Rozvíjení ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí. 

 Rozvíjení hudebních a hudebně pohybových her a činností. 

 Rozvíjení kultivovaného projevu. 

 Posilování radosti z objevování. 

 Probuzení zájmu a zvídavosti dětí. 

 Rozvíjení poznání o živé i neživé přírodě (jaro, jarní květiny, užitek a ochrana vody, čistota 

okolí). 

 Rozvíjení estetického vnímání, malování barvami s cílem rozvíjet fantazii (míchání barev, 

dekorování). 

 Upevňování znalostí písma, geometrických tvarů, číselné řady. 

 Osvojování si poznatků týkajících se velikonočních svátků, časových vztahů, života rodiny.  

8. Naše zvířátka- duben. 

 Rozvíjení poznání o světě zvířat a jeho přirozeném prostředí kde žijí. 

 Cvičení paměti, pozornosti, fantazie. 

 Učit se chránit bezpečí své i druhých, vážit si práce ostatních. 

 Rozvíjet schopnosti vážit si života ve všech jeho formách. 

 Cvičení kognitivních činností – otázky a odpovědi. 

 Podporování kresby, detailnosti a fantazie. 

 Rozvíjení intonačních schopností a zpěvu. 

 Zachycení zvířecí figury tvořivými činnostmi. 

 Rozvíjení pohybových činností. 

9.  Máme se rádi– květen. 

 Rozvíjení a kultivování paměti, hudební a taneční aktivity (nacvičování krátkých 

vystoupení). 

 Vytváření citových vztahů k rodině, připravování milých překvapení (svátek matek). 

 Osvojování si poznatků o pohybových činnostech. 

 Rozvíjení jazykových dovedností – přednes, recitace, výslovnost. 

 Všímání si krásy kvetoucí přírody, barev, hmyzu. 

 Opakování znalostí o přírodě a ročních obdobích. 

 Opakování zásad slušného chování, morálních postojů. 

 Cvičení prvků sebeobsluhy, čistoty a hygieny, pěkného stolová 
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  10. Už jsem velký – červen. 

 Rozvíjení zájmu o pravou podobu jazyka. 

 Vytváření základu pro práci s knihou, časopisem. 

 Osvojování si všech sebe-obslužných činností, citové samostatnosti. 

 Osvojování si základních poznatků o ochraně svého zdraví, bezpečnosti, osobního 

soukromí. 

 Rozvíjení pocitu sounáležitosti s přírodou, planetou Zemi a s vesmírem. 

 Vytváření pěkných vztahů s kamarády, podporování svátku dětí, výroba dárků. 

 Chápat svět jako velké společenství lidí, co je solidarita. 

 Vyjádření vlastních postojů a vztahů k pohádce, esteticky ztvárnit děj pohádky. 

 Opakování základních znalostí o hudebních nástrojích, umět se vyjádřit na základě 

hudebního prožitku. 

 Rozvíjení povědomí o floře a fauně. 

 Získávání informací a zkušeností o matematických pojmech.   

7. Evaluační systém 

V našem školním vzdělávacím programu je zpracována evaluace jako nezbytný proces vzdělávání. 

Tím, že práci hodnotíme, rozebíráme dílčí úseky, projednáváme, u dětí diagnostikujeme – tím 

chceme docílit zlepšení, osvědčení naší kvality práce. Jen tak postoupíme o krůček dál.  

7.1  Oblasti evaluace a jeho zaměření: 

 Naplnění cílů ŠVP. 

 Výsledky vzdělávání v MŠ. 

 Zaznamenání kompetencí dětí v průběhu roku, diagnostické záznamy, záznamové archy. 

Vedeno na každé dítě zvlášť, aktualizováno vždy v polovině a na konci školního roku. 

7.2 Evaluace na úrovni třídy 

Zaměřujeme se ve své práci na průběžné sledování a hodnocení jednotlivých pokroků u dětí, které 

si osvojují při konkrétní činnosti v rámci denního plánu činností. Učitelky konkrétně hodnotí, jak 

se děti cítily, co se naučily a co se povedlo x nepovedlo. Nehodnotíme děti na úspěšné nebo 

neúspěšné, ale jak se děti naučí to, co potřebují, jaká je optimální cesta vzdělávání. Pedagog hodnotí 

jednotlivé bloky, celou svou třídu dětí, jednotlivé výkony dětí i sebe sama (sebereflexe). 

7.3 Evaluace na úrovni školy 

Na úrovni školního programu hodnotíme především podmínky, cíle a záměry ŠVP, práci 

pedagogického sboru. Pedagogové jsou rovněž hodnoceni ředitelkou školy, vedoucími pracovníky, 

samotnými pedagogy. Hodnotíme povinnou pedagogickou dokumentaci, a úroveň zpracování 

pedagogické dokumentace a záznamy o kontrolách, inspekční zprávy. 

 Hodnocení podmínek – materiální, technické, hygienické, personální 

 Vzdělávací oblast – hodnocení cílů a záměrů ŠVP a jeho soulad s ŠVP a RVP PV 

             - hodnocení výsledků vzdělávání (pohybový rozvoj, chování) 

 Organizace vzdělávání – informační systém (osobní konzultace, nástěnky) 

                               - spolupráce se subjekty (PPP, aj), společné akce s dětmi 

                               - spolupráce se 7. ZŠ Kaštanová  
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7.4 Techniky evaluace a hodnotící metody práce 

 Rozhovory, konzultace – průběžně v MŠ, porady dle plánu. 

 Diskuse o problémech, úspěších – konkrétní situace, porady dle potřeb pedagogů. 

 Hospitace  

 učitelkou – dle hospitačních kritérií. 

 Hospitace ředitelkou školy – dle hospitačních kritérií. 

 Průběžné pozorování s následným hodnocením práce učitelky, přímá účast učitelek  

na akcích, kurzech. 

 Analýza třídní a školní dokumentace – průběžně, 1x měsíčně tematický plán, 

čtvrtletně  roční plán. 

 Dotazník pro rodiče, zaměstnance – dle potřeb. 

 Pozorování výsledků práce učitelky s dětmi na základě školního vzdělávacího programu.  

 Hodnocení  návaznosti školního a třídního vzdělávacího programu. 

 Týdenní hodnocení vzdělávací nabídky je zpracováno na hodnotících listech. 

 

V Třinci 30. 8. 2017                                                                     Mgr. Iveta Hudzietzová 

                                                                                                            ředitelka školy 
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Dodatky k ŠVP 

Dodatek č. 1 - Logopedická prevence u dětí předškolního věku 

Dodatek č. 2 – Orlí hnízdo – projekt k přírodní zahradě 

 

                                         Dodatek č. 1 k ŠVP „Svět plný barevných kamínků“ 

Logopedická prevence u dětí předškolního věku, specifický přístup ve výchově a 

vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností 

          Důležité je v maximální možné míře rozvíjet obsahovou stránku řeči a spontánní řečový 

projev dítěte, aby si rozumělo a spolupracovalo s dětmi i dospělými, pokud potřebuje samo, ale také 

když to potřebuje někdo jiný. Jde o zvyšování řečové aktivity dítěte a samostatnosti při vyjadřování 

vlastních myšlenek a přizpůsobování se pokynům a instrukcím od jiných osob.  Zásadním 

požadavkem je, aby k tomu bylo dítě vedeno v souladu s etickými principy a za použití rozvojového 

působení učitele, prostřednictvím obohacujících zážitků v prostředí běžného života a v inkluzivních 

podmínkách mateřské školy.  

          Mateřská škola je velmi důležitá ve vývoji řeči u dítěte. Pedagogové MŠ mají možnosti, 

zájem a potřebné znalosti z jazykové výchovy, jak všestranně ovlivnit další vývoj řeči dítěte. 

Logopedická péče jako individuální péče o výslovnost u dětí plně náleží zákonným zástupcům dětí.  

 

Pravidla primární podpory dítěte v mateřské škole 

 Umožnit dítěti s narušenou komunikační schopností vzdělávat se společně se zdravě 

komunikující populaci dětí v běžné mateřské škole. 

 Respektovat doporučení odborníků při rozvíjení komunikačních schopností dítěte. 

 Regulovat emoční klima ve třídě tak, aby v ní nebyl křik, napětí a konflikty. 

 Potlačovat negativismus dítěte ignorováním, neposilováním nežádoucích projevů, pokud 

však vyústí do porušování práv jiných osob, je třeba výchovně zasáhnout. 

 Snažit se za každých okolností o vzájemné porozumění s dítětem, popř. použít systémy 

náhradní (alternativní) nebo podpůrné (augmentativní) komunikace podle doporučení 

logopeda. 

 Usilovat o spokojenost dítěte a zmírňovat jeho adaptační, sociální či emoční problémy.  

 Při rozvíjení osobnosti dítěte spolupracovat s rodiči a dalšími odborníky, tj. s pedagogem, 

asistentem učitele, logopedem, speciálním pedagogem, psychologem, lékařem apod. tak, 

aby jejich působení směřovalo ke stejným cílům. 

 

Strategie pedagogů 

 Rozšířit a posílit individuální přístup k dítěti formou aplikace některých logopedických 

a psychologických přístupů pro dítě důležitých či nezbytných, aby se optimálně osobnostně 

rozvíjelo a aktivně realizovalo vlastní komunikační záměry. 

 Uskutečňovat rozvíjení řeči postupně od úrovně, na které se dítě aktuálně nachází, v souladu 

s celostátním přístupem k osobnosti. 
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 Poskytovat dítěti časté příležitosti ke společným hrám a činnostem s ostatními dětmi, 

aby získalo zkušenosti s oboustranně potřebným a prospěšným porozuměním a spoluprací. 

 Upřednostňovat hry a cvičení pro rozvoj řeči, které jsou pro dítě zábavou, a ne drilem, 

respektovat přitom zásadu „častěji a kratší dobu“. 

 Vést dítě k uvědomování si síly, tempa a rytmu řeči za pomoci dechových, artikulačních 

a fonetických her. 

 Zvýšit četnost zpěvů, přednesů říkanek a krátkých básní, hraní her zaměřených na rytmické 

cítění, pohyb, relaxaci. 

 Preferovat rozvoj hlasové stránky řeči (porozumění, vyjadřování) před správnou výslovností 

 Rozvíjet neverbální komunikaci, mimiku, gesta, pohyby těla dítěte jako podporu 

dorozumívání a porozumění 

 Napodobovat s dětmi různé zvuky z běžného života. 

 Zdokonalovat koordinaci hrubé a jemné motoriky dítěte, stejnou pozornost věnovat 

i   organizaci pohybů artikulačních orgánů pravidelným zařazováním různých artikulačních 

cvičení a her. 

 Procvičovat artikulaci jednotlivých hlásek v takových slovech, větách, říkankách, které jsou 

pro dítě zajímavé, obsahově srozumitelné a smysluplné. 

 Často s dítětem říkat básničky s opakující se hláskou, kterou nesprávně vyslovuje, současně 

znázorňovat obsah básničky pohyby těla. 

 Správnou výslovnost rozvíjet pomocí rozmanitých her a činností, které současně 

zdokonalují poznání dítěte a jeho pohybové, umělecké, sociální dovednosti nebo citlivou 

složku osobnosti. 

 

Oblasti rozvoje 

 Rozšiřování slovní zásoby 

 Vyjadřovací obratnost 

 Gramatika jazyka 

 Výslovnost 

Některé zásady pedagogické prevence 

 Nenutit dítě mluvit výzvami typu: Řekni! Zopakuj! 

 Nezesměšňovat dítě opakováním jeho chybných výpovědí. 

 Netrestat, nekritizovat a neupozorňovat dítě, že mluví špatně. 

 Neopravovat ho, nevracet se, aby něco vyslovilo, zopakovalo, zodpovědělo správně. 

 Nepřerušovat dítě při mluvení. 

 Nevyčítat dítěti, že málo a špatně mluví. 

 Nenutit dítě mechanicky opakovat předříkávaná slova bez pochopení jejich obsahu. 

 Nenutit dítě k řečovým projevům před cizími lidmi nebo při veřejném vystoupení, pokud 

samo nechce. 

 Nevystavovat dítě komunikačním situacím, v nichž by selhalo nebo se cítilo neúspěšné. 

 Nepodceňovat ani nepřeceňovat komunikační schopnosti dítěte. 

 Nestresovat dítě nedostatkem času, netrpělivostí. 

 Nezapojovat dítě do činností, které v něm vyvolávají strach a úzkost. 

 Nevyvozovat u dítěte správnou výslovnost narušené hlásky – to je v kompetenci logopeda. 
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Dodatek č. 2  

Orlí hnízdo – projekt k přírodní zahradě 

                                                                                                

 

Dodatek č. 2 k třídnímu vzdělávacímu programu 

MŠ Sosnová 367, Třinec 

Zpracován jako součást školního vzdělávacího programu 

Projektován pro 1., 2., 3. oddělení 

 

 

TÉMA: 

„ORLÍ HNÍZDO“ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracován k 1. 9. 2013 pedagogickým kolektivem MŠ 
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Dodatek ke školnímu vzdělávacímu plánu 

Koncept „Orlí hnízdo“ vytvořeno pro práci a výchovně vzdělávací působení na dítě v duchu 

přírodních zákonitostí v prostředí přírodní zahrady. Vytvořením přírodní zahrady v objektu naší MŠ 

si učitelky i děti splní svůj sen mít přírodu na dosah ruky a užívat si v ní spoustu hezkých let.  

Jak by práce s dětmi v přírodní zahradě měla vypadat? 

- chceme propojit tradice Slezska a našeho kraje se vzděláním a výchovou dětí 

- chceme rozvíjet u dětí smysly, fantazii, představivost a lásku k přírodě 

- chceme propojit širokou veřejnost na sídlišti u školy se školkou, rodiči a dětmi 

- chceme vtáhnout a využít spolupráci s charitativní organizací Sluníčko a církevní školkou 

oba umístěné v našem objektu školky 

Proč chceme krásnou přírodní zahradu? 

- potřebujeme se všichni více propojit s přírodou a krásou přírodních prvků (flora, fauna) 

- chceme se rozvíjet tak, jak se rozvíjí příroda sama – přirozeně 

- přejeme si poznávat vše nové o přírodě, všemi smysly a tvořivě 

- víme, že přírodu musíme chránit a vážit si ji 

Sezonní využití zahrady 

- pohybové centrum s rozvojem těla dítěte 

- poznávací zóny pro rozvoj znalosti dětí 

- výtvarné tvorby ve srubech a na zídkách, s hmotou 

- hudební rozvíjení vnímání dětí 

- cvičení charakteru, vztahu k ostatním, pomoci druhým 

Zimní využití zahrady 

- stavby ze sněhu – sněhulák, iglú, hrady, aj. 

- vyšlapávání cesty ve sněhu 

- kresby do sněhu větvičkami 

- výzdoba stromků a křovin přírodninami a ovocem pro zvířátka 

- pokusy se sněhem a ledem (ledové rukavice, obrázky, stopy ve sněhu, andílek, otisky 

do ledu) 

- soutěživé a pohybové hry, hody sněhovou koulí na cíl (koulovačka, válení sudů) 

- rozvoj smyslů (sluch-praskání větviček, hmat-koule, čich-vůně sněhu, zrak-barva, tvary 

sněhu) 

- tesání dřevěným nožíkem do sněhu – židle, hrad, dům 

Spolupráce s rodiči a širokou veřejností formou:  

a) společné semináře v zahradě 

b) sportovní odpoledne pro rodiče a děti 

c) besídky pro rodiče 

d) hudební představení dětí pro veřejnost 

e) výtvarné tvoření s babičkami 
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f) společné rozhovory, relaxace dětí a dospělých 

Cílem našich učitelek a dětí z MŠ je využít zahradu denně ve velkém časovém intervalu po celý rok 

1. Chodníčky a zídky 

Tvar tvořivého chodníku 

- chůze bosky – hra „Na stopaře, Na kouzelníka“ 

- určovat materiál hmatem (se zavázanýma očima, popis) 

- orientovat se v prostoru 

- rozvíjet hrubou motoriku (chůze bosky, hra „Na motýlky“) 

Tvar zídky (ohraničení prostoru)  

- smyslové hry na poznávání přírodnin hmatem – z boku i z horní části zídky (hádanky 

„Co držím v ruce“) 
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2. Babiččina zahrádka 

 

Vytvořit kladný vztah k přírodě 

- procvičovat pracovitost (hra“ Na babičku, Na prodavačky“) 

- pečovat o byliny, rostliny, zeleninu, ovoce ( hra „Na zahradníka“) 

- poznávat změny při pěstování rostlin vzhledem k ročnímu období (rozhovory – „Co nám 

přineslo počasí“) 

- pěstovat rostliny ze semínek didaktická hra „Semínko klíčí a roste do nebe“ 

- založit pařeniště 

- procvičovat hmat rukou i nohou na částech v zahrádce k tomu určených (kouzelné chození 

po čarovném chodníčku) 
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3. Smyslová tabule 

 

Upevňovat znalosti o přírodě, přírodninách – zrakem, hmatem, čichem 

- procvičovat hmatové smysly (co držím v ruce, co je špičaté, co je hladké) 

- poznávat přírodniny hmatem a určovat popisem didaktická hra „Co jsem nakoupil?“ 

- zdokonalovat čichové vjemy (hry se zavázanýma očima – určování) 

- třídit přírodniny podle druhu, počtu, velikosti, místa nálezu, užitku  

- vytvářet obrázky z přírodnin (lisování, lepení, skládání apod.) 
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4. Budka s přírodninami 

 

Skladování a uchovávání nalezených přírodnin 

- vytvářet zásobu přírodnin k manipulaci a hrám – „Na prodavačky, učitelky, zahradnice, 

Na dopravu“ 

- využívat hmatové hry, úkoly – „Co to je? Co cítím? Co držím?“  

- rozvíjet matematické a smyslové hry (co skrývá tajný otvor) 
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5. Vodní kaskáda 

 

Vytvářet vztah k vodě 

- pozorovat vlastnosti vody, skupenství (v zimě hra „Na ledové království“) 

- hry s vodou (jak voda teče, jak voní, jak vypadá, co nám dává, co ukrývá) 

- pozorovat vliv vody v kombinaci s různým materiálem (manipulační hry na vodníky, 

na stavbaře) 

- naučit děti šetrně hospodařit s vodou (neplýtvat, kontrolovat, neznečišťovat) 

- klást dětem otázky typu „Co by se stalo kdyby…“ 
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6. Lanové centrum 

 

Zdokonalování jemné i hrubé motoriky zdoláváním překážek 

- rozvíjet pohybové dovednosti (hra na pavouky, horolezce, záchranáře) 

- upevňovat odvahu, samostatnost (hra „Kdo se nebojí“) 

- učit děti vzájemné pomoci (rozvíjení vztahů s kamarády) 

- rozvíjet soustředěnost, bezpečnost (hra „Opatrný skřítek“) 

- určovat kontrolu nad sebou 

- vymýšlet hry a strategie (hra na vojáky, na ochránce, na rytíře) 

- rozvíjet hrubou i jemnou motoriku (drobné úchopy a držení rukou, koordinovaný pohyb těla 

a nohou) 
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7. Kouzelné větvičky 

 

Orientace v prostoru, odstranit strach z uzavřeného prostoru  

- procvičit hrubou motoriku pohybovou aktivitou (prolézání tunelem, obíhání iglú, hry 

v písku) 

- cvičit smysly (větvičky voní, dotyky rukou, jemné zacházení, estetický pohled) 

- rozšiřovat komunikační, námětové hry, pohybové hry -  na ježka, na včelky na ještěrku 

a čápa 

- vytvořit vztah k přírodě vlastním sázením větviček hra „Na zahradníka“ 

- využívat k rozvoji prosociálního chování -  rozhovory, komunikace, vyprávění o prožitém 

dni 
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8. Dřevěné bludiště 

 

Orientace v prostoru 

- docílit koordinace pohybu hra „Šikovný velbloud, Co dokáže medvěd“ 

- naučit zručnosti při koordinaci rukou i nohou při přidržování se kůlů 

- snažit se o stabilitu - hra na čápa, na motýlka, na květinku 

- být nebojácný (odvaha), hra na pohádkové hrdiny 

- rozvíjet sluchové hry - hledání kamaráda podle hlasu s orientací v prostoru 

- porovnávat velikosti (velký – malý, větší – menší) 

- hledání cest a labyrintů -  schovaný poklad 

- rozvoj kamarádských vztahů – pomáhám druhým 
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9. Dřevěné klády na rovnováhu 

 

Koordinace pohybu 

- udržovat rovnováhu hrou nebojím se – „Statečný Bajaja“ 

- naučit seskok z různé výšky -  hra na sportovce, na OH 

- procvičovat odvahu, nebojácnost  

- orientovat se v prostoru -  pohybová hra „Škatule, hýbejte se“, hra „Hledáme vodníka“ 
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10. Prolézací dráha 

 

Procvičování hrubé motoriky 

- upevňovat koordinaci, stabilitu - hry na housenky, myši, žížaly 

- procvičit geometrické tvary (menší, větší, první, poslední), hra na školu 

- cvičit pozornost při prolézání – bezpečnost - hra „Had leze z díry“ 

- udržovat stabilitu postoje na vyvýšené rovině - chůze po vyvýšené rovině 
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11. Stromoví mužíčci 

 

Procvičovat hrubou motoriku 

- upevňovat koordinaci, obratnost, hry - horský zachránce, „Jelen hledá Budulínka“ 

- orientace v prostoru  

- naučit se lézt po stromě – dopomoc dospělého, hra „Přines jablíčko“ 

- dosáhnout určitého cíle – dojít na konec lana, motivace pomocí pohádek 

- využívat stability houpavého pohybu – mít radost z houpání 

- rozvoj charakterových vlastností (trpělivost, pohotovost, statečnost) 
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13. Centrum zábavy 

 

Rozvíjení samostatnosti, obratnosti 

 trpělivost při zdolávání překážek – nepředbíhat, nestrkat kamaráda, pomoc druhým 

 upevňovat zdatnost a vytrvalost – vyšlapat  samostatně kopec, provést skluz v různých 

polohách (ruce nahoře, vzadu, předpažené apod.) 

 uplatňovat fantazii při práci s kamínky, větvičkami  

 rozvíjet odvahu při skluzu – kdo bude první 

 využití v zimě na bobování – skluzy na lopatkách, válení sudů 
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14. Labyrint „živý plot“ se zónami na hry  

 

Kouzelná zahrada – staveniště a pískoviště 

- labyrint s centry (kamenné, pískové, dřevěné) pro hry dětí, stavění z přírodnin hra na 

stavbaře – převoz auty, kolečkem 

- procvičovat orientaci, pohyb, prostorové vnímání, hry dětí (schovávání a hledání, určování 

místa, aj.) 

- relaxace, hry, stavby z písku, kamenů, dřevěných cihel – stavíme hrad, město, metro 

- komorní prostředí center (menší prostor dětem skýtá zázemí, pocit jistoty, bezpečí) 

- rozvíjet smysly, poznávat materiál, tvořivost 

- výška živého plotu by měla být 1m (neztratit kontakt s okolním prostředím zahrady) 

- komunikace s ostatními 
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15. Ježkoviště 

 

Seznámit děti s živou přírodou, jejich nejčastějšími obyvateli 

- pozorovat život mravenců, kteří si svá hnízda budují pod kameny, dlaždicemi, v trávníku, 

ve štěrbinách zdí, v trámech nebo pod prkennými podlahami 

- pozorovat i jiné živočichy (pavouky, ježky, hmyz) 

- postavit také budku pro ptáčky obklopenou několika stromy, do kterých se umístí semínka 

- expozice bude sloužit pro chvilku klidu, tiché místo pro pozorování ptáčků ve větvích nebo 

pilné mravence 

- odpočinek, relaxace, bádat, zkoumat, pozorovat, objevovat 

- rozvíjet trpělivost, zvídavost 

- provádět pokusy a experimenty, poznávat všemi smysly 

- poznávat a pochopit živou i neživou přírodu, působení člověka na přírodu a poznávat 

důsledky lidských činností 

- vytvářet elementární povědomí o širším přírodním prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji 

a neustálých proměnách 
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16. Malovací a prolézací zeď 

 

Upevňování výtvarného tvoření  

- kresba, malba na zeď – motivace s námětem přírody, pohádek, počasí 

- procvičovat pohmatem strukturu zídky – hra „Co držím v ruce?“ 

- rozvíjet poznávací smysly  - zrak (tvary, barvy, zvířátka) 

- rozvíjet pohybové schopnosti v prolézání zídky – hra „Had leze z díry“ 

- vlastní tvorba pomůcek – didaktický materiál, sádrové odlitky stop zvířat 
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17. Skalka se zahrádkou 

 

Upevňovat vztah k flóře i fauně 

- zlepšovat motoriku, bádat, pozorovat, ochraňovat, pečovat, učit se trpělivosti a zdatnosti 

- uvědomit si jak je důležité chránit přírodu pro veškerý život a péče o ni 

- pěstovat, pečovat a starat se o rostliny, byliny, zeleninu (máta, meduňka, petržel, pažitka) 

- rozdělit záhonky do čtyř oblastí (vysadit např. meduňku, mrkev, bazalku a jeden záhon 

okrasných květin) 

- pozorovat zasazená semínka a těšit se ze sklizně pohádkovou formou – „Kouzelná fazole“ 

- sledovat pohyb hmyzu a drobného zvířectva – mravenci, brouci, berušky, motýlci, žížaly, 

šneci, mloci 
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18.a Odpady, třídění, výroba kompostu 

 

Seznámit se s ochranou životního prostředí 

- získat pozitivní vztah k přírodě – hra „Na popeláře“ 

- naučit děti třídit odpady – sklo, papír, plast a bio odpad, soutěž ve sběru papíru 

- naučit děti názvosloví spojené s ekologií (kompost apod.)  - ekologické hry 

- naučit děti vážit si svého prostředí a starat se o ně – čistota prostředí, úklid zahrad,“ Den 

země“, výstavy zvířectva 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mateřská škola, Sosnová 367, Třinec, 739 61 
 

54 
 

 

18.b Rodokmen „STROM“ 

 

Upevňovat koloběh roku 

 poznávat roční období didaktické  hry -  „Co dělám na jaře, Podzim čaruje“ apod. 

 opakovat dny v týdnu (první den, poslední, posloupnost) 

 zdobit strom vlastními výrobky dětí  

 vytvářet každoročně rodokmen života ve školce (otisky dětských rukou apod.) 

 upevňovat vztah k přírodě – vše se vším souvisí 

 výstavka prací (keramika, přírodniny) – zapojení rodičů do výtvarných dílen 

 využívat odpočinkovou zónu k relaxaci pro rodiče při odchodu a příchodu do MŠ 
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19. Středověké centrum – pódium s totemem  

 

Rozvoj komunikativních, jazykových, divadelních schopností 

 poznávací centrum – výchova a vzdělání dětí za každého počasí stejně jak v MŠ 

 procvičování paměti, nácvik divadelních vystoupení, besídek 

 rozvoj hudebních dovedností 

 rozvoj výtvarných dovedností (výroba kulis), výtvarná tvorba z veškerého dostupného 

materiálu 

 rozvoj sociálních vztahů (kontakt s rodiči i s rodiči kamarádů) 
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20. Altánek s muzikoterapií a ptačím rájem 

 

Vědět, že příroda má nepřeberné množství zvuků 

 poslouchat zvuky přírody – vytvářet hudbu, poslouchat ozvěny, rozeznávat tóny 

 poznávat druhy ptactva a jejich život, hnízdění, velikosti vajíček, ochrana a užitek 

 relaxovat při zvucích (přírody i vydávaných při hře na zvukové hudební nástroje) 

 rozvoj hudebních dovedností hra na superstar 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Mateřská škola, Sosnová 367, Třinec, 739 61 
 

57 
 

 

21. Srub pro činnosti dětí 

 

Relaxační činnost 

- vést rozhovory s dětmi o jejich zážitcích, problémech apod. - psychohygiena 

- rozhovory kamarádů – řešení sporů mezi dětmi, zavedení koutku přátelství 

- používat k svačinkám, k výtvarné tvorbě 

- uchýlit se do srubu před nepříznivým počasím 

- rozvíjet poznávací a vzdělávací schopnosti dětí hrou a výukou 

 

 

 
 

 

 

 

 


