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1. Identifikační údaje: 
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 

IČO:      00847135 

Ředitelka školy:     Mgr. Iveta Hudzietzová 

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

www: www.7zstrinec.cz,  

tel.: 558 993 621 

Název ŠVP PV:  "Kouzlíme s přírodou" 

Pětiletý vzdělávací program 

Denní forma vzdělávání 

Zpracován dle:      RVP PV leden 2017 

Adresa mateřské školy:    Habrová 249, 739 61, Třinec 

Vedoucí učitelka:     Monika Niedobová 

Telefon:      558 993 627  - mateřská škola 

      558 993 628 - školní kuchyně 

Internetové stránky:     www.7zstrinec.cz 

E-mailová adresa:    monika.niedobova@7zstrinec.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:     Monika Niedobová, vedoucí učitelka MŠ 

Platnost dokumentu:     od 1. 9. 2017 

Dokument projednán: na pedagogické poradě týmem učitelek mateřské 

školy 27. 8. 2017 

mailto:7zs@7zstrinec.cz
http://www.7zstrinec.cz/
file:///D:/Záloha/Záloha%20Flash%20Micro%20Duo%2064GB/SVP/Aktuální%20verze%202014-19/www.7zstrinec.cz
mailto:monika.niedobova@7zstrinec.cz
mailto:sekretariat@trinecko.cz
http://www.trinecko.cz/
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2. Obecná charakteristika školy 

2.1 Historie mateřské školy: 

Mateřská škola byla postavena v roce 1953 a v témže roce byl zahájen její provoz. Šlo o dvojtřídní 

mateřskou školu Třineckých železáren s celotýdenním provozem a kapacitou pro 55 dětí. Dne 1. 1. 2003 

byla na základě rozhodnutí zřizovatele Městského úřadu v Třinci mateřská škola přiřazena k Základní škole 

a mateřské škole, Třinec, Kaštanová 412. 

2.2 Představení školy: 

Mateřská škola se nachází v  pěkném a klidném prostředí sídliště Sosna, které je jednou 

z okrajových částí města Třince. V blízkosti se nachází kopec Jahodná, areál školy obklopuje malý lesík, 

za nímž protéká řeka Olše. Tyto okolnosti poskytují mnoho příležitostí k poznávání živé i neživé přírody, 

a to nás vedlo k tomu, abychom z těchto podmínek vycházeli při tvorbě našeho školního vzdělávacího 

programu, jež jsme nazvali „Kouzlíme s přírodou“. 

Přízemní budova mateřské školy je obklopena prostornou a členitou školní zahradou, kterou 

využíváme po celý rok. Je zde dostatečně velká travnatá plocha, zrekonstruovaný chodník, okrasné keře 

a vzrostlé stromy zajišťující stín během slunečných dní. Zahradě dominuje zahradní sestava, která poskytuje 

dětem všestranné vyžití, dále je vybavena dvěma pískovišti a věží se skluzavkami, což nabízí dětem spoustu 

činností. Zvlněný terén využíváme v zimním období ke klouzání a bobování.  

Objekt má tři vchody pro samostatný vstup do mladší třídy „Broučků", starší třídy „Sluníček“ 

a do provozní části budovy. Vnitřní prostory lze charakterizovat jako částečně bezbariérové, místnosti jsou 

vzájemně propojeny. Každá třída má vlastní šatnu, ty jsou vybaveny barevnými šatními skříňkami, sociální 

zařízení a jídelní koutek. Okna tříd jsou orientovaná na prosluněnou jižní stranu s výhledem do školní 

zahrady a na blízký lesík. Třídy jsou světlé, prostorné, esteticky vybavené nábytkem, jež je přizpůsoben 

věkovým potřebám dětí tak, aby si samy mohly organizovat hru, pohybové i odpočinkové činnosti. 

Vybavení hračkami, materiály a doplňky dávají dětem široký prostor ke hrám a činnostem, které podporují 

rozvoj jejich osobnosti. Obě třídy jsou postupně dovybavovány novým nábytkem, pravidelně doplňovány 

i obnovovány hračkami a didaktickými pomůckami. 

Součástí budovy je kuchyň, která zajišťuje dětem za účelem jejich zdravého vývoje čerstvou 

a chutnou stravu podle doporučených receptur. 

Kapacita mateřské školy je stanovena na 76 dětí, které jsou rozděleny do 2 homogenních tříd (podle 

věku). Ráno, venku a odpoledne mají děti možnost stýkat se s ostatními. Škola je celodenní, s provozem 

od 6,00 – 16,00 hod. 

V mateřské škole pracují 4 pedagogické pracovnice a 3 provozní zaměstnanci. Pracovní úvazky jsou 

stanoveny v souladu s počty výkonů, tedy s počty dětí. 

Základní škola, pod kterou spadáme, se nachází nedaleko, což nám umožňuje navštěvovat ji 

při příležitosti různých vystoupení a akcí a blízce s ní spolupracovat. Přechod dětí z mateřské školy do 

základní je pak pro ně snadnější. 

Přestože je naše mateřská škola okrajovou, jsou zde zajištěny pravidelné autobusové spoje, 

automobilem trvá cesta z centra města zhruba 5 minut. 

V mateřské škole pracujeme podle školního vzdělávacího programu, který jsme upravily dle potřeb 

dětí a podmínek mateřské školy. Snažíme se vést děti ke zdravému životnímu stylu, ochraně přírodního 

prostředí, nabízíme aktivity, které obohacují poznání dětí, rozvíjí zdravé sebevědomí, umožňují radostný 

a spokojený pobyt v kolektivu vrstevníků. 

V průběhu roku organizujeme divadelní představení, návštěvy knihovny, muzea, besedy, besídky, 

rozloučení se školáky, nocování v mateřské škole, výlety za poznáním i do přírody, karneval, dny otevřených 

dveří, tvořivé dílny s rodiči a dětmi, společné schůzky, brigády, pobyty dětí v Relax centru, na plavání 
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i lyžování a mnoho dalších akcí. Účastníme se výtvarných soutěží pro děti předškolního věku, prezentujeme 

práce dětí.  

2.3 Spolupráce: 

 základní škola: 

Naše mateřská škola v průběhu školního roku spolupracuje se základní školou Kaštanová, kde se 

děti zúčastňují společných akcí (jako například velikonoční dílny, soutěžní dopoledne ke Dni dětí apod.). 

Budoucí školáci navštěvují v průběhu školního roku první třídu i děti prvního stupně, účastní se projektu 

Školička ve škole, mají možnost seznámit se s prací na interaktivní tabuli a naopak školáci rádi zavítají 

do naší školky. Rovněž se podílíme na společných projektech, kde se prohlubují naše vztahy mezi všemi 

organizacemi školy. Díky této spolupráci se děti blíže seznamují s prostředím základní školy, s učiteli 

i zaměstnanci a tudíž nemají tak velké obavy z neznámého prostředí, což jim umožňuje snadnější vstup 

do první třídy. 

 knihovna: 

Děti se pravidelně zúčastňují zajímavých besed v knihovně. Hravou formou se seznamují 

s prostředím a chodem knihovny, s novými knihami. 

 klinický logoped: 

Velmi dobrá je spolupráce s klinickým logopedem, který nejméně 2x ročně navštěvuje naší 

mateřskou školu, aby rodičům přiblížil důležitost správné výslovnosti dětí před vstupem do 1. třídy, 

informuje rodiče, jak s dětmi pracovat v domácím prostředí v rámci logopedické prevence. 

 rodina:  

Tato spolupráce je specifikována v oddíle IV. Podmínky a organizace vzdělávání, - Formy spolupráce 

naší mateřské školy s rodiči. 

 Sdružení rodičů Kaštanová, z. s.  

K dalším spolupracovníkům patří PPP, která hodnotí školní připravenost dětí pro vstup do 1. třídy. 

Nabízet se může i spolupráce v problémových situacích, samozřejmě se souhlasem rodičů.  

 Domov pro seniory „Pohoda“ 

Děti se u příležitosti společných akcí mají možnost setkávat se seniory. 

3. Podmínky vzdělávání 

3.1 Věcné podmínky 

 Jednotlivé třídy jsou světlé, prostorné a vybavené nábytkem, jež je výškově přizpůsoben věkovým 

potřebám dětí tak, aby hračky v něm byly dětem přístupné. Jednotlivé díly jsou sestaveny 

do koutků a podnětně vybaveny, aby dětem umožňovaly tvořivou hru. 

 K dispozici je dostatek různorodých hraček, didaktických pomůcek i materiálu, dostatečného 

pro všechny dětí. Snažíme se vše neustále inovovat. 

 K odpolednímu odpočinku dětí slouží lehátka a soupravy polštářů a přikrývek, které vyhovují 

hygienickým normám a jsou protialergenní. 

 „Zelená třída“ je využívána k výtvarným, kulturním a pohybovým aktivitám. Tato místnost je 

vybavena tělovýchovnými pomůckami, které jsou moderní, různě kombinovatelné a umožňují 

všestranný tělesný rozvoj dětí, rozmanitost pohybových aktivit a činností. Všechno tělovýchovné 

nářadí je každoročně kontrolováno technikem BOZP na základě platných norem a předpisů. 

Z důvodu všestranného využití této místnosti máme záměr vybavit ji systémem pro uložení 

tělovýchovných pomůcek a jiným funkčním nábytkem.  

 Osvětlení ve třídách odpovídá hygienickým požadavkům. Stropy působí velice esteticky a poskytují 

mnoho možností k nápaditému zdobení tříd. Všechny prostory jsou barevně vymalovány. 

 Při výzdobě celé školy, prezentujeme především náš vzdělávací program. Veškeré prostory 

mateřské školy učitelky esteticky a nápaditě zdobí v souladu s ročním obdobím a tematickým 
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plánem, převážně samotnými pracemi dětí, které vypovídají o jejich výsledcích a mohou je 

shlédnout i rodiče. 

 Školní zahrada je prostorná, její vybavení funkčním zahradním nábytek umožňuje dětem rozmanité 

pohybové a jiné aktivity po celý rok. Mírně zvlněný terén je využíván v zimním období ke sjíždění 

na bobech. Každá třída má k dispozici pískoviště, v němž je písek pravidelně měněn a udržován 

nezávadný. K uskladnění hraček slouží zahradní domeček, ten do budoucna plánujeme nabarvit 

jako perníkovou chaloupku. Zahradu chceme nadále doplňovat novými herními prvky. 

 Školní kuchyň je vybavena potřebným a vyhovujícím kuchyňským zařízením, je neustále udržována 

v čistotě a její provoz odpovídá hygienickým normám. 

 Všechny vnitřní prostory mateřské školy jsou denně udržovány v maximální čistotě, což zajišťuje 

svou péčí školnice. 

 Veškeré prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.  

Vnitřní vybavení (hračky, nábytek, pomůcky apod.), se kterým děti přichází do kontaktu, je 

zdravotně nezávadné, bezpečné, tudíž odpovídá hygienickým a bezpečnostním normám. 

3.2 Životospráva 

 Uvědomujeme si, že vztah mezi výživou a zdravím je nepopíratelný.  

 Jídlo dětem je připravováno ve vlastní kuchyni zkušenou kuchařkou, která dodržuje technologie 

přípravy pokrmů i nápojů a pokrmy lákavě upravuje.  

 Jídelníček nabízí dostatek ovoce a zeleniny, cereálií, celozrnného pečiva, luštěnin, ryb, drůbeže 

i vhodných tekutin, snažíme se, aby „spotřební koš“ byl bohatý a pestrý a dětem byla poskytována 

vyvážená a plnohodnotná strava. 

 Dostatečný pitný režim je zajištěn po celý den. Průběžně děti k pití vybízíme, děti mají svou sklenici 

a obsluhují se samy nebo s pomocí učitelky. 

 Rodiče jsou informováni o skladbě jídelníčku v šatnách dětí na nástěnce. 

 Mezi jednotlivými pokrmy dodržujeme vhodné časové intervaly. 

 U dětí respektujeme jejich individuální potřebu jídla závislou na konstitučním typu, zdravotním 

stavu, tělesné aktivitě apod. Příkladem dospělých a ostatních dětí je postupně zvykáme na jiné 

chutě a vedeme tak ke zdravému stravování. Děti mají možnost přídavku a mohou si říci o množství 

stravy. 

 Při stolování dětem poskytujeme dostatek času, klidné a estetické prostředí. Vedeme děti 

ke kulturnímu stolování a k osvojení základů společenských pravidel a norem chování u stolu. 
Před jídlem i po něm dodržujeme osobní hygienu, děti si pravidelně po obědě čistí zuby. 

 Pobyt venku je pokud možno každodenní a dostatečně dlouhý, vždy s ohledem na počasí 

a okamžitou kvalitu ovzduší. Většina času pobytu venku je věnována individuálnímu pohybu 

ve vymezeném prostoru s ohledem na bezpečnost dětí. 

 Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v budově mateřské školy. 

 Odpočinkové aktivity jsou upraveny dle individuálních potřeb dětí, všechny odpočívají 20 - 30 min., 

po této době jsou dětem s nižší potřebou spánku nabízeny zájmové aktivity a jiné klidné činnosti 

ve třídě. 

 Učitelky se samy chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.  

3.3 Psychosociální podmínky 

 Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spokojeně, jistě 

a bezpečně. 

 V kolektivu naší mateřské školy panuje velmi vřelá, přátelská, ale zároveň pracovní atmosféra 

s férovým a otevřeným jednáním. To podporuje dobré vztahy v pracovním kolektivu, jež jsou 

přínosem pro to, aby se děti u nás cítily dobře a aby nám rodiče děti svěřovali rádi. 



Mateřská škola, Habrová 249, Třinec, 739 61 

Stránka 8 z 70 

 

 Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a pomáhají v jejich 

uspokojování. 

 Učitelky zatěžují děti vždy přiměřeně, v rámci jejich možností, děti mají možnost kdykoliv relaxovat 

v klidných koutcích třídy. 

 Všechny děti mají v naší mateřské škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti. Nikdo 

není znevýhodňován či zvýhodňován. 

 Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu chování 

a norem, které jsou ve škole stanoveny. 

 Všechny nově příchozí děti mají možnost postupné adaptace na prostředí mateřské školy. 

 Rodiče mají možnost po předchozí dohodě přivádět své dítě do mateřské školy kdykoliv dle svých 

potřeb. 

 Snažíme se, aby péče o děti byla podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte 

při všech činnostech. Učitelky se snaží o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, 

navozuje vzájemný vztah důvěry a spolupráce. 

 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.  

 V mateřské škole převažuje pozitivní povzbuzující hodnocení, využíváme pochvaly, podporujeme 

dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si. 

 V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc 

a podporu. 

 Děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil kolektiv 

dobrých kamarádů, kde jsou všichni šťastni a rádi. 

 Věnujeme dostatečný čas vytváření a posilování kladných vztahů ve třídě, nenásilně tyto vztahy 

ovlivňujeme a podporujeme prosociálním směrem a tím předcházíme šikaně, která může vzniknout 

v pozdějších letech při zanedbávání těchto vztahů. 

3.4 Organizace 

 K adaptaci dochází zejména na základě požadavků rodičů nově přijatých dětí s přihlédnutím 

k individuálním dispozicím dětí. Rodiče mohou postupně prodlužovat dobu strávenou s dítětem 

v mateřské škole s postupným opouštěním dítěte na určitou dobu.  

 Pokud se dítěti nedaří na mateřskou školu si zvyknout, zváží učitelky navrhnout rodičům odložení 

doby nástupu dítěte do mateřské školy na dobu, kdy bude dítě psychicky zralejší.  

 Základním dokumentem, vymezujícím práva a povinnosti všech návštěvníků mateřské školy, je 

školní řád.  Ten mimo jiné vymezuje podmínky bezpečnosti dětí. 

 Stanovené počty dětí ve třídě nejsou překračovány, snažíme se maximálně omezit spojování. Třídy 

jsou ráno spojeny podle pracovní doby učitelek, nejdéle však do 7,30 hod. Odpoledne se třídy 

spojují v 15,00 hod. Děti tak mají možnost setkávat se se svými kamarády z jiných tříd. 

 Snažíme se plnit přání rodičů, týkající se umístění dětí ve třídě (zvláště sourozenců). 

 Spolupracujeme s rodiči při zjišťování schopností dětí a při plánování jejich rozvoje. 

 Učitelky chrání soukromí rodiny a zachovávají patřičnou mlčenlivost o záležitostech rodiny. Jednají 

s rodiči taktně s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. 

 Rozvíjíme tělesný pohyb dětí zejména na čerstvém vzduchu, otužujeme je a dbáme na to, aby byly 

přiměřeně oblečené. Pravidelně větráme místnosti.  

 Zařazujeme pohybové aktivity uvnitř budovy i při pobytu dětí venku. 

 Vedeme děti k tomu, aby dosáhly vysokého stupně samostatnosti. 
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 Respektujeme individuální tempo dětí, jejich vývojové a individuální zvláštnosti. V případě potřeby 

se děti mohou uchýlit do koutků, kde je respektováno jejich soukromí. 

 Plánujeme vzdělávací činnosti pružně a diferencovaně s možností variantních postupů, uplatňujeme 

a rozvíjíme především individuální a skupinové formy práce. 

 Snažíme se, aby poměr spontánních a řízených činností byl v průběhu dne vyvážený. 

 Vzdělávání dětí je uspořádáváme do dětem blízkých a srozumitelných tematických celků, 

kde využíváme integrované vzdělávání hrou a činnosti dětí. Využíváme běžné životní situace 

i nahodile vzniklé okolnosti.  

 Používáme metody a formy, které odpovídají potřebám i možnostem dané skupiny dětí. Specifickou 

formou je didakticky cílená činnost, která je učitelkou motivovaná a založená na aktivní účasti dětí 

a využívající zejména prožitkového a interaktivního učení.  

 Řízená činnost dětí může probíhat se všemi dětmi najednou, individuálně i ve skupinách. Vzdělávání 

dítěte neprobíhá pouze v předem plánovaných, řízených činnostech, ale nepřetržitě, ve všech 

situacích a za všech okolností. 

 Veškeré časové údaje vnitřního režimu jsou pouze orientační, podle zájmu a potřeb dětí, aktuální 

situace a mimořádných událostí v MŠ se mohou jednotlivé činnosti prodloužit, zkrátit, změnit. 

3.4.1 Vnitřní režim mateřské školy 

6,00 -   8,15 hod. postupný příchod dětí, hry a činnosti dle volby a přání dětí, individuální péče 

8,15 -   9,15 hod. pohybové aktivity, hygiena, svačina 

9,15 -  9,45 hod. didakticky cílené činnosti 

9,45 - 11,30 hod.  hygiena, příprava na pobyt venku, 

aktivity a hry v přírodním prostředí, případně náhradní činnost 

11,30 - 12,30 hod. hygiena, oběd, příprava na odpočinek 

12,30 - 14,30 hod. odpočinek, klidové aktivity, hygiena, svačina 

14,30 - 16,00 hod.  odpolední zájmové činnosti dětí, hry, individuální péče, 

rozchod dětí 

3.4.2 Týdenní režim 

1x týdně angličtina hrou 

1x týdně výtvarné tvoření pro talentované děti 

2 – 3x týdně preventivní logopedická péče o děti s narušenou komunikační schopností 

3.4.3 Nabídka celoškolních doplňkových akcí a aktivit 

 Návštěvy divadelních představení v kulturním domě Trisia a v Těšínském divadle, návštěvy divadel 

přímo v budově mateřské školy 

 Občasná návštěva kina, muzea 

 Předplavecký výcvik (starší děti)- 2. pololetí 

 Návštěva besed v knihovně (starší děti)  - 1x měsíčně 

 Karneval 

 Setkáni se seniory z domova „Pohoda“ 

 Čertoviny, Andělský den 

 Mikulášská nadílka 

 Posezení u vánočního stromečku spojené s rozbalováním dárků 

 Organizujeme soutěž pro rodiče s dětmi „Maminko, tatínku pojď si se mnou hrát“ na různá témata 

 Zúčastňujeme se akcí pro rodiče a děti pořádaných základní školou (velikonoční dílny, soutěživé 

dopoledne ke Dni dětí) 

 Předškoláci se blíže seznamují s dětmi ZŠ a jejím prostředím (Škola nanečisto, Školička ve škole) 

 Jarní a podzimní výtvarné tvoření s rodiči 
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 Pokusy a objevy – odpolední akce pro rodče s dětm 

 Skákací hrad 

 Jízda na ponících 

 Školní výlet 

 Sportovní dopoledne u příležitosti Dne dětí – Vodní hrátky 

 Batůžkové dny – procházky do okolí zaměřené na pozorování přírody 

 Lyžařský kurz pro předškoláky 

 Účast dětí ve výtvarných soutěžích  

3.5 Řízení mateřské školy 

 Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. 

 Velký důraz je klademe na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti 

a vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství. 

 Vedoucí učitelka vytváří ovzduší vzájemné tolerance a důvěry, otevřenou a konstruktivní 

komunikací vede zaměstnance k spoluúčasti při řízení mateřské školy. Názory a myšlenky každého 

zaměstnance jsou přijímány, všichni mají rozhodující hlas a společně se podílí na dění v mateřské 

škole.  

 Tvorba ŠVP PV je výsledkem celého týmu školy včetně provozních zaměstnanců, vychází z analýzy 

a z evaluačních nástrojů. 

 Vedoucí učitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně hodnotí jednotlivé dílčí úspěchy 

a tím motivuje ke kvalitě vykonávané práce. Zaměstnanci jsou podporováni ke vzájemné spolupráci. 

 Na spolupráci s rodiči se opět podílí všichni zaměstnanci větší či menší měrou a to podle záměru 

plánovaných akcí. 

 V mateřské škole je zaveden funkční informační systém. Tok informací mezi zaměstnanci školy 

předávaných formou komunikace je podmíněn organizačním schématem školy. Vzhledem 

k malému kolektivu je vnitřní informační systém založen hlavně na přímé komunikaci. 

 Pro provozní zaměstnance zařazujeme porady dle potřeb školy, pro učitele mateřské školy 

operativní porady dle aktuální situace a pedagogické porady jednou za tři měsíce za účelem 

podpory týmové práce a řešení problémů za účasti všech učitelů. 

 Mateřská škola spolupracuje se základní školou, se zřizovatelem, se Sdružením rodičů Kaštanová, 

s pediatry, klinickým logopedem, s PPP, se SPC Ostrava i s jinými organizacemi v okolí. 

 Našim záměrem je vnímat týmovou práci jako nezbytnou pro naplnění cílů RVP PV a vést všechny 

zaměstnance k uvědomění si toho, že vzájemné vztahy všech, kteří se na vzdělávání dítěte podílejí, 

rozhodují o tom, jak se bude dítě v mateřské škole cítit. 

3.6 Personální a pedagogické zajištění 

 S dětmi pracují 4 učitelky mateřské školy s odpovídající kvalifikací, jedna z nich pracuje na zkrácený 

úvazek. 2 učitelky absolvovaly pěti modulový kurz týkající se programu „Začít spolu" a kurz 

"Logopedické prevence" v rámci projektu „Rozumíš mi, rozumím ti“. Přeškolením učitelů v rámci 

psychologie, pedagogiky, zdravovědy pro zdravotníka zotavovacích akcí se prestižně navýšila 

odbornost učitelů. 

 Své profesní kompetence zdokonalujeme a rozvíjíme samostudiem, ale i prostřednictvím dalšího 

vzdělávání, které si můžeme samy vybrat z nabídky organizovaných akcí. 

 Je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů každý den v každé třídě minimálně 

v rozsahu dvou a půl hodin, které zajišťuje intenzivnější individuální přístup a zvyšuje bezpečnost 

dětí. 

 Důležitým rysem našeho kolektivu je ochota vzájemně spolupracovat a pomáhat při všech 

činnostech v průběhu pracovního dne i školního roku, ale i ochota pracovat nad rámec svých 

pracovních povinností.    
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 O děti pečuje také školnice, kuchařka a vedoucí školní jídelny, všechny mají k dětem vstřícný postoj 

a jsou jimi oblíbené. Během dopoledních činností se někdy pracovnice provozu zapojují do práce 

s dětmi a zastávají v tu chvíli funkci asistentky učitelky. Dětem to skýtá možnost setkávat se nejen 

s vrstevníky, ale navazovat vztahy i s jinými dospělými, než s učitelkami nebo rodiči. 

3.7 Spoluúčast rodičů 

 Rodiče dětí mají možnost spolupodílet se na dění v mateřské škole, být informováni o tom, co jejích 

dítě v mateřské škole prožívá i jak byly využity jejich finanční příspěvky. 

 Učitelé podávají informace rodičům o úspěších dětí, jeho individuálních pokrocích i problémech. 

Pokud mají rodiče zájem, dohodnou se na společném postupu při jeho výchově a vzdělávání. Své 

připomínky mohou uplatnit kdykoliv u své učitelky, vedoucí učitelky i u ředitelky školy. 

 Nabízíme rodičům poradenský servis (setkání, odbornou literaturu)  

 Při kontaktu s rodiči usilujeme o vzájemnou důvěru, vstřícnost, pochopení, respekt a ochotu 

spolupracovat.  

 Snažíme se požadavky na děti s rodiči sladit a společným působením dosáhnout optimálních 

výsledků. 

 Sledujeme konkrétní potřeby jednotlivých dětí resp. rodin, snažíme se jim porozumět, vyhovět 

a pomáhat v péči o dítě. 

 Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči se snažíme o oboustrannou důvěru. Chráníme soukromí rodiny 

a zachováváme mlčenlivost. 

 MŠ si je vědoma, že při podezření z týrání nebo sexuálního zneužívání je povinna upozornit 

kompetentní orgány a spolupracovat s nimi. 

 Rodiče pravidelně a dostatečně včas informujeme o veškerém dění v mateřské škole. 

 Rodičům dáváme možnost spolupracovat při vytváření programu MŠ, umožňujeme přijít a zapojit se 

do her a činností svých dětí i do dění mateřské školy. 

3.7.1  Formy spolupráce naší mateřské školy s rodiči: 

 Informační nástěnky 

 Schůzka s rodiči na začátku školního roku, před zápisem dětí do 1. třídy, jinak dle potřeby 

 Plavání dětí 

 Lyžařský kurz 

 Podzimní brigáda na školní zahradě 

 Soutěže pro rodiče s dětmi „Soutěžíme s panem Popelou“, „Maminko, tatínku, pojď si se mnou 

hrát“ 

 Tvořivé dílny pro rodiče s dětmi 

 Mikulášská nadílka 

 Společenský ples 

 Oslava Dne matek 

 Rozloučení se školáky spojené s nocováním dětí v mateřské škole 

 Spolupráce s odborníky (logoped, psycholog) 

 Drobné úkoly pro děti, k nimž potřebují pomoc rodičů 

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. 
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 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 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. 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 výuky, individuálním přístupem, nabízením 

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

prací a projektů. 

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. 
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 Pomůcky i hračky máme 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 uplatňuje 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 charakteristika jednotlivých tříd 

 Mateřská škola je součástí příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Třinec, 

Kaštanová 412 

 Jsme dvoutřídní mateřská škola s celodenním provozem od 6,00 – 16,00 hod. 

 V každé třídě dvě pedagogické pracovnice pečují maximálně o 24 dětí. Jedna provozní pracovnice 

uklízí ve dvou třídách.  

 Všechny učitelky na jednotlivých třídách vypracovávají Třídní vzdělávací plány, které vychází 

ze školního vzdělávacího programu naší mateřské školy „Kouzlíme s přírodou“ a spolu s ním jsou 

v souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání účinným od 1. 9. 2017, 

a ve dvojici organizují výchovně vzdělávací činnosti.  

 Vzdělávání v mateřské škole probíhá v průběhu celého dne, ve všech činnostech a situacích, 

které se v průběhu dne vyskytnou. 

 V didakticky řízených činnostech plánujeme konkrétní vzdělávací cíle za aktivní účasti dětí formou 

organizovaných i spontánních činností, přičemž se snažíme o to, aby jejich poměr byl vyvážený. 

 Činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe navazují.  

 Uplatňujeme převážně individuální a skupinové přístupy, prožitkové a interaktivní učení, učení 

hrou, praktickou činností, tvořivou dramatiku, smyslové vnímání, experimentování. Vzdělávání dětí 

obohacujeme o činnosti relaxační, odpočinkové i frontální. Omezujeme učení předáváním hotových 

poznatků a slovních poučení. Činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti.  

 Dětem s odkladem školní docházky věnujeme zvýšenou pozornost se zaměřením na posílení jejich 

slabších stránek. 

 Talentované děti mají možnost rozvíjet své dovednosti v nadstandardních aktivitách. 

 Dětem s narušenou komunikační schopností nebo navštěvující logopedickou ambulanci nabízíme 

nadstandardní péči. 

 1. třída - Broučci: Tuto třídu navštěvují děti 2 – 4 let. Třída je přizpůsobena mladším dětem svým 

vybavením. Zaměření: adaptace na nové prostředí, samostatnost, sebeobsluha, počátky vzdělávání, 

tvůrčí a výtvarné aktivity, dodržování pravidel třídy, logopedická prevence, rozvoj slovní zásoby, 

opakováním krátkých textů spojených s pohybem, kladný vztah k přírodnímu prostředí. 
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 2. třída – Sluníčka: Tuto třídu navštěvují děti ve věku 4 – 7 let. Zaměření: příprava pro vstup 

do 1. třídy, grafomotorika, vedení k soustředění a koncentraci, angličtina, sportovní aktivity, 

plavání, lyžování, logopedická prevence, kladný vztah k přírodnímu prostředí. 

4.2 Zařazování do jednotlivých tříd 

 Děti jsou rozděleny do 2 homogenních tříd (podle věku), s možným naplněním mladší i starší třídy 

max. 24 dětí.  

 V případě přání rodičů je možné ponechat spolu sourozence, příbuzné, případně kamarády. 

  Ke vzájemnému styku dětí, ovlivňování i navazování citových vazeb dochází při ranním 

a odpoledním slučování tříd, při divadelních představeních, společných oslavách i při hrách na školní 

zahradě. 

4.3 Souběžné působení dvou učitelů ve třídách 

 Souběžné působení dvou učitelů v každé třídě probíhá v didakticky zacílených činnostech, které jsou 

učitelem přímo nebo nepřímo motivovány, dětem jsou nabízeny a v nichž je zastoupeno spontánní 

a záměrné (cílené, plánované) učení. Při těchto činnostech pracujeme s dětmi v menších skupinách 

nebo individuálně. Mezi nabízené činnosti také náleží prožitkové a situační učení, kdy děti získávají 

zkušenosti, poznatky, dovednosti a návyky v kontextu dané situace, přímo v praxi. Jedná se o učení 

dětí skutečným jednáním založené na vytváření a využívání situací, které jsou pro děti srozumitelné. 

 Dalšími činnostmi jsou spontánní a pohybové aktivity, činnostní a prožitkové učení, manipulační 

a sebeobslužné činnosti. 

4.4 Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy 

 Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však děti od 2 let, které jsou 

způsobilé plnit požadavky stanovené RVP PV a ŠVP MŠ. 

 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.  

 Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a směrnicí školy, která nastavuje kritéria 

pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání. Kritéria pro přijetí stanoví ředitelka školy každý rok 

před zápisem, jsou veřejná a v souladu se zákonem 261/2004 Sb., o předškolním vzdělávání 

a vyhláškou 43/2006 Sb. 

 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. 

 Přihlášku k přijetí mohou rodiče podat během celého školního roku, toto podání však nenahrazuje 

nutnost dostavit se do MŠ v měsíci vyhlášení zápisu a podat si žádost. 

 O termínech je veřejnost informována prostřednictvím plakátů, informačních tabulí MŠ, webu 

nebo místního tisku. 
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 Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy podle § 34 školského zákona 

č. 561/2004 Sb. podle kapacity školy a o svém rozhodnutí informuje zákonné zástupce vývěskou 

v mateřské škole na přístupném místě a na webových stránkách školy.  

 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 povinností úhrady stravného 

a školného dle směrnice ke stanovení výše úplaty a se školním řádem mateřské školy. 

4.5 Individuální vzdělávání 

 Mateřská škola bude poskytovat individuální vzdělávání dle § 34b školského zákona, upraví a popíše 

ve ŠVP pravidla organizace tohoto vzdělávání. 

 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 
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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. 

5. Charakteristika vzdělávacího programu 

5.1 Zaměření školy 

Náš školní vzdělávací program odpovídá základním požadavkům pro výchovu a vzdělávání dětí 

předškolního věku a je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání 

platným od 1. 9. 2017. Školní vzdělávací program je vytvořen týmem pedagogických pracovnic mateřské 

školy. Při zpracování ŠVP jsme vycházely z hodnocení školy za předchozí období a z porovnání s požadavky 

RVP PV. 

Náš ŠVP představuje komplexní plán práce mateřské školy, vychází z propozic autorek Přikrylových 

„Barevné kamínky“ a je zpracován do 10 integrovaných tematických bloků řazených za sebou v souvislosti 

s ročním obdobím. Integrované bloky se soustředí na vzdělávání a rozvoj osobnosti dítěte v následujících 

oblastech:  

 biologické   – dítě a jeho svět  

 psychologické   – dítě a jeho psychika (jazyk a řeč, sebepojetí, city, vůle, poznávací  

   schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie)  

 interpersonální  – dítě a ten druhý  

 sociálně-kulturní  – dítě a společnost  

 environmentální  – dítě a svět.  

Tyto oblasti byly koncipovány v souladu s osobnostními a celospolečenskými cíli, které směřují 

k výchově nezávislého a zodpovědného člověka. Jednotlivými bloky se navzájem prolínají všechny výše 

jmenované oblasti vzdělávaní. 

Motto: „V dětství přírodu poznáváme, v dospělosti ji budeme chránit.“ 

Hlavní myšlenkou našeho školního vzdělávacího programu je seznamovat děti s jedinečností přírody 

a její ochranou, naučit děti vidět vše krásné kolem nás a umět se radovat z krás přírody, milovat ji a mít k ní 

úctu. Toto zaměření programu jsme zvolili z důvodu vhodných přírodních podmínek naší školy a z nutnosti 

zachovat krásu přírody i pro následující generace. Jelikož jsou veškeré přírodní krásy jedinečné, vedeme děti 

k tomu, aby je po celý rok vnímaly všemi smysly, využívaly jejich hodnoty k poznávání, učení, hrám i relaxaci 

a vyjadřovaly je různými estetickými činnostmi.  

5.2 Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu 

Hlavním cílem našeho vzdělávacího programu je vychovávat zdravé, šťastné a sebevědomé děti. 

Nejde nám jen o to, naplnit dětskou mysl, ale také probudit aktivní zájem dítěte objevovat a učit se, i jeho 

touhy a odvahy ukázat, co všechno umí, zvládne i dokáže. 

Naše mateřská škola klade velký důraz na získání dovedností, které dětem umožní rychle se 

přizpůsobit potřebám dalšího vzdělávání i pozdějšího zaměstnání. K těmto dovednostem patří:  

 umět se učit 

 umět řešit problémy 

 umět spolupracovat 

 umět účinně komunikovat s lidmi i s technikou 

 znát a respektovat pravidla soužití, uvědomovat si práva a povinnosti svá i jiných 

 být tolerantní k jiným 
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 vážit si práce jiných 

 být tvořivý 

 poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti 

 umět zhodnotit své výsledky 

 mít vztah k přírodě i kultuře a chránit je 

 umět pečovat o své zdraví a bezpečí 

5.2.1 Dílčí vzdělávací cíle: 

Usilujeme o to, aby první vzdělávací krůčky dítěte byly promyšlené a odborně podepřené 

na lidském a společenském základě. Chceme, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro děti radostný, plný 

přiměřených zkušeností a příjemných prožitků, jako základ pro další životní kroky a vzdělávání. Posilujeme 

osobnostní rozvoj dítěte, chceme podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, osobní spokojenost a pohodu, 

napomáhat jim v chápání světa a motivovat k dalšímu učení a poznávání, ale stejně tak naučit dítě žít 

ve společnosti, přibližovat normy a hodnoty touto společností uznávané. Chceme v dětech pěstovat lásku 

ke své rodině, rodné vlasti, mateřskému jazyku, přírodě a zvířatům. 

Na základě dlouhodobého a každodenního styku s dítětem a jeho rodiči má předškolní vzdělávání 

rovněž možnost poskytnout včasnou speciálně pedagogickou péči dětem, které to potřebují a tím zlepšovat 

jejich životní i vzdělávací šance. 

Ve vzdělávání směřujeme k dosahování klíčových kompetencí na úrovni, která je dosažitelná 

pro každého jedince v jiné míře (souborům vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých 

pro osobní rozvoj) a získávalo tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání. 

Jakmile dítě ukončí předškolní vzdělávání, má dle svých individuálních předpokladů dosahovat 

k těmto klíčovým kompetencím:   

 kompetence k učení 

 kompetence k řešení problémů 

 kompetence komunikativní 

 kompetence sociální a personální 

 kompetence činnostní a občanské 

 Kompetence k učení 

Dítě: 

 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom 

jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

 získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 

 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho 

rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 

 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět 

věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se 

z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

 učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si 

zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, 

je schopno dobrat se k výsledkům 

 odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých 

 pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí 

 Kompetence k řešení problémů 

Dítě:  

 všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů 

a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 
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 řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě 

nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého 

 problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, 

experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti 

a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii 

a představivost 

 při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických 

postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších 

situacích 

 zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární 

matematické souvislosti 

 rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi 

nimi volit 

 chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je 

naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit 

 nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 

 Kompetence komunikativní 

Dítě:  

 ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, 

sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog 

 dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, 

výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

 domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci 

 v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být 

komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

 ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

 průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím 

 dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 

encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 

 ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární 

předpoklady k učení se cizímu jazyku 

 Kompetence sociální a personální 

Dítě:  

 samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

 uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 

 dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 

nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost 

 ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá 

a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla 

společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy 

 napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí 

 spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; 

dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim 

 při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování 

i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 

 je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem 
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 chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí 

a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, 

ponižování a ubližování 

 Kompetence činnostní a občanské 

Dítě:  

 svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 

 dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky 

 odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty 

a přizpůsobovat se daným okolnostem 

 chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také 

odpovídá 

 má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; 

váží si práce i úsilí druhých 

 zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění 

 chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem 

a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky 

 má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami 

a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat 

 spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je 

zachovávat 

 uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají 

stejnou hodnotu 

 ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je 

může ovlivnit 

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

a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

5.3 Metody a formy vzdělávání 

 Při naplňování cílů přihlížíme k individuálním možnostem a schopnostem každého dítěte, dbáme, 

aby byly maximálně zohledňovány a uspokojovány potřeby dětí. Součástí naší práce jsou záznamy 

vývoje dítěte po všech jeho stránkách, díky nimž můžeme zjistit, ve které oblasti předškolního 

vzdělávání dítě pokročilo, kde stagnuje a kde je třeba dítěti pomoci. 

 Aby dítě bylo přiměřeně sebevědomé a znalo svou hodnotu, musí mít možnost zažít pocit úspěchu 

a radosti. To se děje zejména ve hře, pro kterou mají děti dostatek příležitostí. Při hře i v ostatních 

činnostech má dítě možnost samostatně se rozhodnout, je mu poskytována příležitost zvládnout 

určitý úkol, nebo vyjádřit, případně prosadit svůj názor.  

 K předávání zkušeností a poznatků dětem obvykle využíváme řízené nebo spontánní hry a aktivity, 

didakticky zacílené činnosti, komunitní kruh a podporujeme je pestrým materiálním vybavením tříd. 

Vzhledem k tomu, že si děti nejlépe zapamatují to, co samy prožily, využíváme nejčastěji tyto 

metody vzdělávání: prožitkové nebo kooperativní učení, integrované učení hrou, situační učení, 

spontánní sociální učení, experimentování, zapojení smyslového poznávání. Při své práci volíme 

takovou motivaci, která v dětech vzbudí chuť poznávat a učit se, a takovou nabídku činností, 

která jim poskytuje prostor pro samostatnost. 

 Podle možností a potřeby pracujeme s dětmi individuálně, protože tento způsob práce je 

nejefektivnější u dětí pomalejších, méně aktivních, věkově mladších, nebo naopak talentovaných, 

zejména však u dětí před vstupem do školy. 
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 Činnosti dětí tematicky plánujeme podle zájmu a potřeb dětí, při plánování využíváme i jejich 

pomoci. Jednotlivé cíle integrujeme do obvyklých denních činností a do celkových týdenních plánů. 

Nabídkou témat, námětů, technik a materiálů podporujeme tvořivost dětí v průběhu celého dne. 

 Součástí práce s dětmi jsou i pracovní a metodické listy, kterými se procvičují další znalosti, 

dovednosti i grafomotorické schopnosti dětí, s velkými možnostmi při individuálním přístupu. 

Všechny tyto materiály kladou důraz na celkový osobnostní rozvoj dítěte a staví do popředí rozvoj 

individuality jedince v kolektivu. Plánujeme pro děti spoustu aktivit nejen pro jejich zábavu, 

ale i pro rozvoj a prohlubování znalostí dětí.  

5.4 Popis zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami  

 Zpracování PLPP a IVP je povinností učitelek dle RVP PV, § 16 novely školského zákona č. 82 /2015 

a vyhlášky č.27/2016 Sb. 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.  

 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). 

5.4.1 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.  
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5.4.2 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 ředitele 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 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. 

5.4.3 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. 

5.5 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. 

5.5.1 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 



Mateřská škola, Habrová 249, Třinec, 739 61 

Stránka 22 z 70 

 

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.   

5.5.2 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. 

5.6 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 největší 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. 

 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. 
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6. Vzdělávací obsah:  

Náš ŠVP tvoří 10 integrovaných tematických bloků. Uspořádání bloků vyplývá z uspořádání ročních 

období, pravidelně se opakujících svátků a témat přispívajících k získání potřebných poznatků a vědomostí. 

Pořadí bloků není pevně dáno, učitelky ho mohou měnit nebo přizpůsobovat konkrétní či nečekané situaci, 

avšak jsou východiskem pro tvorbu třídních vzdělávacích plánů. Ty nemusí nutně zahrnout všechna témata, 

ale musí být vždy sladěny tak, aby se před ukončením docházky úroveň dítěte co nejvíce přiblížila 

požadované úrovni – tedy aby bylo dítě co nejlépe připraveno ke vstupu do základní školy a bylo vybaveno 

klíčovými kompetencemi, které se na této úrovni očekávají. 

Základem plánování ve třídách jsou podtémata, která jsou rozvedena do nabídky didakticky 

zacílených činností, předpokládajících prolínání jednotlivých oblastí výchovy.  

Integrované tematické bloky: 

1) Kdo všechno přišel do školky 

2) Sklízíme plody podzimu 

3) Když padá listí… 

4) Těšíme se na Ježíška 

5) Paní Zima jede 

6) Objevujeme svět kolem nás 

7) Jak se rodí jaro 

8) Máme rádi zvířata 

9) Když všechno kvete 

10) Už jde léto 

Vzdělávací obsah bloků: 

6.1 Kdo všechno přišel do školky 

Cíl a charakteristika:  Vytvářet u dětí vztahy k jinému dítěti či dospělému, zajišťovat pohodu vztahů 

   ve škole 

- vzájemné poznávání a seznamování se s kamarády a zaměstnanci školy, s režimem dne, 

prostředím školy a také s místem, ve kterém žiji, vytváření a osvojování pravidel, rozvoj schopností 

a dovedností důležitých pro navozování a rozvíjení vztahů dítěte a vrstevníky a k druhým lidem, vytváření 

základních hygienických návyků, uvědomování si vlastního těla a potřeb. 

Záměr integrovaného bloku: 

 navazovat kontakty s ostatními dětmi 

 osvojovat si pravidla chování a soužití 

 rozvíjet vlastnosti důležité pro dobré vztahy – ohleduplnost, upřímnost  

 rozvíjet prosociální vlastnosti a citové vztahy 

 podporovat a rozvíjet komunikační dovednosti  

 rozvíjet schopnosti konstruktivního dialogu zejména v konfliktních situacích 

 rozvíjet kooperativní dovednosti 

 seznamovat s prostředím třídy, vybavením MŠ, možnostmi tvoření ve třídě, vybavením 

 koutků ke hře a k činnostem, s místem k hygieně a odpočinku. 

 utvářet povědomí o tom, co budeme dělat celý rok 

 upevňovat jména kamarádů, utvářet přátelské vztahy pro život v MŠ, vést k respektování 

 potřeb jiných dětí, umět se s nimi rozdělit, spolupracovat s nimi 

 rozvíjet schopnosti sebeovládání dětí 

 vést ke zvládání jednoduché sebeobsluhy a pracovních úkonů 

 rozvíjet poznatky, schopnosti a dovednosti umožňující pocity, získané dojmy a prožitky 

 vyjádřit  

 vést děti k šetrnému zacházení s vlastními i cizími předměty 
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 seznamovat s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, vytvářet pozitivní vztah k němu 

 uvědomit si vlastní tělo, vést ke svobodnému vyjádření vlastních potřeb 

 rozvíjet pohybové schopnosti dítěte, vést dítě k vytvoření návyku potřeby pravidelného 

 pohybu 

Klíčové kompetence:  

 má elementární poznatky o světě, který dítě obklopuje, orientuje se v řádu a dění v prostředí, 

ve kterém žije 

 raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

 učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; 

při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno 

dobrat se k výsledkům 

 odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých 

 chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak 

výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit 

 nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 

 ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, 

otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog 

 v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být 

komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

 řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě 

nápodoby a opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého 

 uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 

 samostatné rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

 spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje 

dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim 

 chápe, že se může o tom, co dělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá 

 má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si 

práce a úsilí druhých 

 má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, 

i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat 

 spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je 

zachovávat 

Vzdělávací oblasti:  

 Dítě a jeho tělo:  

Nabídka činností: 

 lokomoční pohybové činnosti, manipulační činnosti, zdravotně zaměřené činnosti, 

HPH 

 jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti 

 činnosti relaxační a odpočinkové 

 příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů 

 Očekávané výstupy:  

 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby 

pohybu v různém prostředí 

 vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 

 zvládat sebeobsluhu, uplatnit základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní 

návyky 

 zvládnout jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 
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 zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými 

nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, 

jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami 

 Dítě a jeho psychika: 

Jazyk a řeč 

Nabídka činností: 

 společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace  

 komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 

 samostatný slovní projev na určité téma 

 vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo 

Očekávané výstupy:  

 vyjádřit samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky 
ve vhodně zformulovaných větách 

 vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat 

řečníka i obsah, ptát se) 

 domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

 formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 

 sluchově rozlišit začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

 poznat napsané své jméno 

 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, 

film, užívat telefon 

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace  

Nabídka činností: 

 záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich 

vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich 

charakteristických znaků a funkcí 

 spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 

 smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, 

zrakové  

a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. 

 námětové hry a činnosti 

 hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině 

 řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant 

 činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, 

běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické 

posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod. 

 činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, 

objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii 

apod.) 

Očekávané výstupy:  

 záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

 poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

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

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

 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 
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 řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“ 

 nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 

Sebepojetí, city, vůle 

Nabídka činností: 

 spontánní hra 

 činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu 

 činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem 

a výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné 

 příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 

 cvičení organizačních dovedností 

 cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání 

(zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.) 

 hry na téma rodiny, přátelství apod. 

 výlety do okolí 

 dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka 

v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, 

vážnost apod.) 

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

myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant 

 činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, 

běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické 

posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod. 

 činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, 

objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii 

apod.) 

Očekávané výstupy:  

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

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

 rozhodovat o svých činnostech 

 ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládnout svoje 

city a přizpůsobit jim své chování 

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

 přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se 

hodnotit svoje osobní pokroky 

 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 

 respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné 

a zdůvodněné povinnosti 

 prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit 

se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, 

tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.) 

 být citlivým ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 
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 Dítě a ten druhý:  

Nabídka činností: 

 běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem 

i s dospělým 

 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně 

pohybové hry, výtvarné hry a etudy 

 společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému 

 aktivity podporující sbližování dětí 

 aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, 

vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.) 

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

druhého 

 činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, 

spolupodílení se na jejich tvorbě 

 hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se 

s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor 

apod. 

 činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije - mateřská 

škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi) 

Očekávané výstupy:  

 navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonávat stud, 

komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho 

 porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

 přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat 

dětská přátelství 

 odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

 uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým 

a respektovat je 

 chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak 

vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní 

odlišnosti jsou přirozené 

 uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajuje 

svůj postoj nebo názor, respektuje jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat 

kompromisy, řešit konflikt dohodou 

 spolupracovat s ostatními 

 dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, 

v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

 respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, 

rozdělit si úkol s jiným dítětem apod. 

 vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chová se citlivě 

a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, má ohled na druhého a soucítí s ním, 

nabídne mu pomoc apod.) 

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

 Dítě a společnost:  

Nabídka činností: 

 běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 

 aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy 
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 spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití 

ve třídě 

 různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, 

konstruktivní  

a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu 

i výsledcích 

 aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, 

tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, 

upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí 

Očekávané výstupy:  

 uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku 

s dospělými i s dětmi (zdraví známé děti i dospělé, rozloučí se, poprosí, poděkuje, 

vezme si slovo, až když druhý domluví, požádá o pomoc, vyslechne sdělení, 

uposlechne pokyn apod.) 

 pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, 

podle které je třeba se chovat 

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

 začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné 

vlastnosti, schopnosti a dovednosti 

 porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých 

 adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy 

i jeho běžných proměn (vnímá základní pravidla jednání ve skupině, podílí se na nich 

a řídí se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, 

spolupracovat, přijímá autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí 

pohody 

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

(v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí) 

 utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských 

normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících 

situacích se podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti) 

 chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, 

bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

 zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, 

s knížkami 

 Dítě a svět:  

Nabídka činností: 

 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních 

i technických objektů, vycházky do okolí, výlety 

 aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy 

obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných 

objektů) 

 kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, 

vyprávění, poslech, objevování) 

 smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní 

činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní 

prostředí, školní zahradu a blízké okolí 

Očekávané výstupy:  

 orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, 

v budově mateřské školy, v blízkém okolí) 
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 zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, 

které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma 

i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.) 

 uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí 

o tom, jak se prakticky chránit (ví, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě 

potřeby obrátit o pomoc) 

 osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, 

pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další 

učení a životní praxi 

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

pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), 

přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole 

6.2 Sklízíme plody podzimu 

Cíl: Vědět, že pracovitost je vlastnost člověka, která mu přináší prospěch 

- získání poznatků vztahujících se ke končícímu létu a začínajícího podzimu, seznamování s barvami 

a s jejich rozmanitými odstíny, pozorování změn v podzimní přírodě, uvědomění si, že při všech aktivitách 

vnímáme svět kolem pomocí pěti smyslů, pozorování sklizně ovoce, zeleniny, hospodářských plodin, 

vysvětlení si procesu růstu plodů, poznávání druhů ovoce, zeleniny, jejich význam pro naše zdraví, možnosti 

zpracování plodů. 

Záměr integrovaného bloku: 

 osvojovat si elementární poznatky o přírodě v různých obdobích 

 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 

 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností 

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

proměnách 

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

dítě žije 

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, 

společností, planetou Zemí 

 uvědomovat si, že lze vnímat pomocí všech smyslů 

Klíčové kompetence:  

 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom 

jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho 

rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 

 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět 

věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se 

z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

 všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů 

a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

 problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, 

experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty 

(má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost 

 při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických 

postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích 
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 zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární 

matematické souvislosti 

 dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, 

výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

 ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

 průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím 

 ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; 

v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je 

schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy 

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

a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

 uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 

 zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění 

Vzdělávací oblasti:  

 Dítě a jeho tělo:  

Nabídka činností: 

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

náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich 

praktickým používáním 

 zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, 

relaxační cvičení) 

 smyslové a psychomotorické hry 

 činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 

 příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření 

zdravých životních návyků 

 činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí 

 příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových 

činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, 

nezdravých návyků a závislostí 

Očekávané výstupy:  

 zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby 

pohybu v různém prostředí 

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

rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišuje vůně, chutě, vnímá 

hmatem apod.) 

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 

 pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít 

povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát 

základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem 

 rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě 

běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 

 mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu 

a zdravé výživy 

 mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, 

kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým 

způsobem apod.) 
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 zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými 

nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, 

jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami 

 Dítě a jeho psychika: 

Jazyk a řeč 

Nabídka činností: 

 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální 

činnosti 

 společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění 

zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle 

vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) 

 poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových 

a divadelních pohádek a příběhů 

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

 grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen 

Očekávané výstupy:  

 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky 

ve vhodně zformulovaných větách 

 učit se nová slova a aktivně je používat 

 naučit se zpaměti krátké texty (reprodukuje říkanky, písničky, pohádky, zvládne 

jednoduchou dramatickou úlohu apod.) 

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

 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

 poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace  

Nabídka činností: 

 záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich 

vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich 

charakteristických znaků a funkcí 

 motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností 

 konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, 

porovnávání apod.) 

 spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 

 smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, 

zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. 

 hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii 

(kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické 

aktivity) 

 činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, 

objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii 

apod.) 

 námětové hry a činnosti 

Očekávané výstupy:  

 vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, 

změněného, chybějícího) 

 záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

 poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 



Mateřská škola, Habrová 249, Třinec, 739 61 

Stránka 32 z 70 

 

 zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhaluje podstatné 

znaky, vlastnosti předmětů, nachází společné znaky, podobu a rozdíl, 

charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi) 

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

 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 

Sebepojetí, city, vůle 

Nabídka činností: 

 spontánní hra 

 estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, 

pohybové a další)  

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

Očekávané výstupy:  

 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 být citlivým ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

 těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se 

s uměním 

 zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně 

pohybovou či dramatickou improvizací apod.) 

 Dítě a ten druhý:  

Nabídka činností: 

 běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem 

i s dospělým 

 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně 

pohybové hry, výtvarné hry a etudy 

 společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

Očekávané výstupy:  

 uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajuje 

svůj postoj nebo názor, respektuje jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat 

kompromisy, řešit konflikt dohodou 

 spolupracovat s ostatními 

 respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, 

rozdělit si úkol s jiným dítětem apod. 

 Dítě a společnost:  

Nabídka činností: 

 běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 

 tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně 

pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické 

vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu 

Očekávané výstupy:  

 zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, 

s knížkami 

 Dítě a svět:  

Nabídka činností: 

 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních 

i technických objektů, vycházky do okolí, výlety 
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 poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se 

chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se 

zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty 

a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní 

a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím 

 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí 

a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, 

krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období) 

 kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, 

vyprávění, poslech, objevování) 

 praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními 

i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává 

zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými 

materiály a surovinami) 

 pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů 

(les, louka, rybník apod.) 

 smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní 

činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní 

prostředí, školní zahradu a blízké okolí 

Očekávané výstupy:  

 uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí 

o tom, jak se prakticky chránit 

 osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně 

smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení 

a životní praxi 

 mít povědomí o širším přírodním prostředí i jeho dění v rozsahu praktických 

zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 

 vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý 

a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí (má elementární povědomí o existenci 

různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.) 

 všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

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

pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat) 

 mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, 

uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují 

vlastní zdraví i životní prostředí 

 rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je 

mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně 

 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbá o pořádek a čistotu, nakládá 

vhodným způsobem s odpady, stará se o rostliny, spoluvytváří pohodu prostředí, 

chrání přírodu v okolí, živé tvory apod.) 

6.3 Když padá listí 

Cíl a charakteristika: Uvědomovat si a vnímat změny, ke kterým v přírodě dochází 

- pozorování změn v přírodě, barev a jejich odstínů, vzhledem k velkému množství rostlinného 

odpadu, seznámení děti s ekologickými možnostmi jeho likvidace, jejich zapojení do úklidu školní zahrady, 

rozšíření slovní zásoby o další pojmy, přiblížení volně žijících druhů zvířat v naší přírodě, s jejich přípravou 

na blížící se zimu, seznámení s druhy ptáků a jejich důvodem odletu do teplých krajin, porovnání, jak se 

připravují na zimu zvířata a jak lidé, životospráva a zdravý životní styl, oblékání, nemoci, počasí. 



Mateřská škola, Habrová 249, Třinec, 739 61 

Stránka 34 z 70 

 

Záměr integrovaného bloku:  

 uvědomovat si, že lze vnímat pomocí všech smyslů 

 osvojovat si elementární poznatky o přírodě v různých obdobích 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky 

(koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového 

aparátu a tělesných funkcí 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 chápat, že přírodu a přírodniny lze vnímat i jako estetický objekt 

 získávat elementární poznatky o ochraně životního prostředí, uvědomovat si, že člověk může 

přírodu nejen chránit, ale svým jednáním i poškozovat 

 všímat si proměnlivosti počasí a s tím souvisejících změn okolní přírody 

 rozvoj elementárních poznatků o rozmanitosti živočišné říše 

 poznávání a odlišování různých typů přírodního prostředí a ekosystémů (les, louka, řeka) 

 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu 

o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební, 

pohybové, dramatické) 

 rozvíjet schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy a prožitky 

 rozvoj společenského i estetického vkusu 

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

 osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, o významu pohybových činností 

 vytvářet zdravé životní návyky a postoje 

 osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí  

Klíčové kompetence:  

 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom 

jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

 získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 

 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho 

rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 

 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět 

věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se 

z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

 problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, 

experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti 

a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii 

a představivost 

 při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických 

postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších 

situacích 

 zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární 

matematické souvislosti 

 ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

 průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím 

 dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 

encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 

 spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; 

dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim 
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 má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; 

váží si práce i úsilí druhých 

 zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění 

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

a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

Vzdělávací oblasti:  

 Dítě a jeho tělo:  

Nabídka činností: 

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

pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní 

gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.) 

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

náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich 

praktickým používáním 

 zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, 

relaxační cvičení) 

 smyslové a psychomotorické hry 

 činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 

 příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření 

zdravých životních návyků 

 činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí 

 příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových 

činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, 

nezdravých návyků a závislostí 

Očekávané výstupy:  

 zachovávat správné držení těla 

 zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby 

pohybu v různém prostředí 

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

rozlišuje tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišuje vůně, chutě, vnímá 

hmatem apod.) 

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 

 pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít 

povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), zná 

základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem 

 rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě 

běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 

 mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu 

a zdravé výživy 

 mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, 

kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým 

způsobem apod.) 

 Dítě a jeho psychika: 

Jazyk a řeč 

Nabídka činností: 

 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální 

činnosti 
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 společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění 

zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle 

vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) 

 samostatný slovní projev na určité téma 

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

 prohlížení a „čtení“ knížek 

Očekávané výstupy:  

 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky 

ve vhodně zformulovaných větách 

 učit se nová slova a aktivně je používat 

 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

 reprodukovat zpaměti krátké texty (říkanky, písničky, pohádky, zvládne 

jednoduchou dramatickou úlohu apod.) 

 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace  

Nabídka činností: 

 přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, 

rozhovor o výsledku pozorování 

 záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich 

vlastností (velikost, barva, tvar, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických 

znaků a funkcí 

 motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností 

 konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, 

porovnávání apod.) 

 spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 

 smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, 

zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. 

 hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii 

(kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické 

aktivity) 

 činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, 

objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii 

apod.) 

 námětové hry a činnosti 

Očekávané výstupy:  

 vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozoruje, postřehuje, všímat si (nového, 

změněného, chybějícího) 

 poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

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

 chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, 

u, vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, 

večer, jaro, léto, podzim, zima, rok) 

 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 
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Sebepojetí, city, vůle 

Nabídka činností: 

 estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, 

pohybové a další)  

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

Očekávané výstupy:  

 je citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

 těší se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se 

s uměním 

 zachytí a vyjádří své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou 

či dramatickou improvizací apod.) 

 Dítě a ten druhý:  

Nabídka činností: 

 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně 

pohybové hry, výtvarné hry a etudy 

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

 Očekávané výstupy:  

 přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat 

dětská přátelství 

 uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým 

a respektovat je 

 uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajuje 

svůj postoj nebo názor, respektuje jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat 

kompromisy, řešit konflikt dohodou 

 spolupracovat s ostatními. 

 Dítě a společnost:  

Nabídka činností: 

 tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně 

pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické 

vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu 

 receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, 

příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních 

scének) 

Očekávané výstupy:  

 zachytit skutečnosti ze svého okolí a vyjádřit své představy pomocí různých 

výtvarných dovedností a technik (kreslí, používá barvy, modeluje, konstruuje, tvoří 

z papíru, tvoří a vyrábí z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) 

 vyjádřit se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat 

základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívá píseň, zachází 

s jednoduchými hudebními nástroji, sleduje a rozlišuje rytmus) 

 zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, 

s knížkami 

 Dítě a svět:  

Nabídka činností: 

 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních 

i technických objektů, vycházky do okolí, výlety 

 poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se 

chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se 
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zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty 

a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní 

a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím 

 praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními 

i umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává 

zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými 

materiály a surovinami) 

 využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte 

k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší 

republice 

 pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů 

(les, louka, rybník apod.) 

 kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, 

vyprávění, poslech, objevování) 

 smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní 

činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní 

prostředí, školní zahradu a blízké okolí 

Očekávané výstupy:  

 uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí 

o tom, jak se prakticky chránit 

 osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně 

smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení 

a životní praxi 

 mít povědomí o širším přírodním prostředí i jeho dění v rozsahu praktických 

zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 

 vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý 

a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí (má elementární povědomí o planetě 

Zemi) 

 všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

 mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, 

uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují 

vlastní zdraví i životní prostředí 

 rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je 

mohou poškozovat 

6.4 Těšíme se na Ježíška 

Cíl a charakteristika: Rozvoj citových prožitků v MŠ i v rodině založených na tradicích Vánoc 

- seznámení dětí se zvyky a tradicemi Vánoc v Čechách i ve světě, historie, Mikulášská a vánoční 

nadílka v mateřské škole, seznámení s koledami a básničkami, vánočními tradicemi, příběhy a lidovými 

řemesly, povídání o tradičních vánočních pokrmech, vyrábění přáníček, ozdob nebo dekorací, občas 

i cukroví, slavnostní výzdoby školky, společnými akcemi ve školce podpoříme vědomí sounáležitosti 

s širokým okruhem lidí a posílíme víru v bezpečí života mezi ostatními, obohacení znalostí s symboliku 

betlémského světla, zapalování svíček na adventním věnci, zapalování prskavek, zároveň poučení 

o nebezpečí otevřeného ohně a manipulace s ním. 

Záměr integrovaného bloku:  

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

žije 

 vnímat lidovou slovesnost jako poklad národa, který je třeba zachovávat a předávat dál 

 rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat 
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 vytvořit povědomí o mezilidských morálních hodnotách, uvědomovat si základy kladných vztahů 

mezi lidmi sounáležitost, spoluprožívání 

 rozvoj společenského a estetického vkusu 

 vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných technik a dovedností 

 rozvíjet užívání všech smyslů 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 podporovat schopnosti a dovednosti pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 

 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, 

porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování) 

 rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární (např. poslech pohádek, příběhů a veršů, 

sledování dramatizací) 

 rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické, produktivní a perceptivní 

(např. vánoční tradice a slavnosti u vánočního stromečku) 

Klíčové kompetence:  

 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom 

jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

 získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 

 všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů 

a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

 při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických 

postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích 

 zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární 

matematické souvislosti 

 ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, 

otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog 

 dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, 

výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

 chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí 

a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, 

ponižování a ubližování 

 rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat 

 zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění 

 chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem 

a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky 

Vzdělávací oblasti:  

 Dítě a jeho tělo:  

Nabídka činností: 

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

náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich 

praktickým používáním 

 konstruktivní a grafické činnosti 

 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

 činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí 

Očekávané výstupy:  

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

 vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 



Mateřská škola, Habrová 249, Třinec, 739 61 

Stránka 40 z 70 

 

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

rozlišuje tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišuje vůně, chutě, vnímá 

hmatem apod.) 

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 

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

nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, 

jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami 

 Dítě a jeho psychika: 

Jazyk a řeč 

Nabídka činností: 

 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální 

činnosti 

 společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění 

zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle 

vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) 

 poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových 

a divadelních pohádek a příběhů 

 vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo 

 přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

 grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen 

Očekávané výstupy:  

 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky 

ve vhodně zformulovaných větách 

 učit se nová slova a aktivně je používat 

 naučit se zpaměti krátké texty (reprodukuje říkanky, písničky, pohádky, zvládne 

jednoduchou dramatickou úlohu apod.) 

 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, 

film 

 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace  

Nabídka činností: 

 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální 

činnosti 

 konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, 

porovnávání apod.) 

 spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 

 smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, 

zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. 

 hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii 

(kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické 

aktivity) 

 námětové hry a činnosti 

Očekávané výstupy:  

 vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat 

řečníka i obsah, ptát se) 

 vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, 

změněného, chybějícího) 

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

 záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 
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 poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

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

 porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat 

jej ve správných větách) 

 vyjádřit svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 

Sebepojetí, city, vůle 

Nabídka činností: 

 činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu 

 estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, 

pohybové a další)  

 sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte 

Očekávané výstupy:  

 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se 

s uměním 

 zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně 

pohybovou či dramatickou improvizací apod.) 

 Dítě a ten druhý:  

Nabídka činností: 

 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému 

 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně 

pohybové hry, výtvarné hry a etudy 

Očekávané výstupy:  

 porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

 přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat 

dětská přátelství 

 k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout 

mu pomoc apod.) 

 respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, 

rozdělit si úkol s jiným dítětem apod. 

 Dítě a společnost:  

Nabídka činností: 

 přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci 

zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.) 

 tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně 

pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické 

vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu 

 receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, 

příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních 

scének) 

 setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo 

mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých 

pro předškolní dítě 

 aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, 

tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, 

upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí 
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 aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost 

kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast 

dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, 

využívání příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi 

a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí apod.) 

Očekávané výstupy:  

 utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských 

normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících 

situacích se podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti) 

 chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, 

bez předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

 zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, 

s knížkami 

 vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem 

literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky 

 zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 

výtvarných dovedností a technik 

 vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat 

základní hudební dovednosti vokální i instrumentální 

 Dítě a svět:  

Nabídka činností: 

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

 kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, 

vyprávění, poslech, objevování) 

 smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní 

činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní 

prostředí, školní zahradu a blízké okolí 

Očekávané výstupy:  

 chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, 

u lékaře) 

 mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém 

prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických 

ukázek v okolí dítěte 

 vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý 

a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí (má elementární povědomí o existenci 

různých národů a kultur, různých zemí) 

 rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je 

mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně 

6.5 Paní Zima jede 

Cíl a charakteristika:  Rozšiřovat aktivity, které podporují zdraví dětí, prohlubovat poznatky dětí  

změnách v přírodě. 

- seznámení s tradicí svátku Tří králů, v souvislosti se zápisy do ZŠ, vysvětlení, co děti čeká, navození 

kladného postoje ke škole. Citlivé vnímání přírody v zimě, uvědomění si typických znaků ročního období, 

jeho barev, proměn počasí, rostlin a života zvířat, ochrana přírody, pozorování ptáků u krmítek, seznámení 

s některými druhy, zimní sporty a činnosti 

Záměr integrovaného bloku:  

 uvědomovat si proměnlivost přírody i hmoty (voda, sníh, led) 

 uvědomovat si, že v tomto ročním období potřebuje příroda pomoc lidí (krmení ptáků, zvěře) 
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 rozvoj pohybových schopností, zdokonalování dovedností v ovládání pohybového aparátu 

 rozvoj fyzické zdatnosti 

 posilování přirozených poznávacích citů 

 přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu 

 rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojovat si poznatky o tělovýchově 

a sportu 

 osvojovat si některé dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, rozvíjet zájem o psanou podobu 

jazyka (starší děti) 

 vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a k učení 

 rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, 

sebedůvěry např. před zápisem do 1. třídy) 

 vytvářet schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám 

Klíčové kompetence:  

 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho 

rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 

 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět 

věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se 

z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

 všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů 

a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

 při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i empirických 

postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích 

 rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi 

volit 

 chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak 

výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit 

 nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 

 v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být 

komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

 ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

 průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím 

 samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

 uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 

 napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí 

 dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky 

 má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si 

práce i úsilí druhých 

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

a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

Vzdělávací oblasti:  

 Dítě a jeho tělo:  

Nabídka činností: 

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

pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní 

gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.) 

 zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, 

relaxační cvičení) 

 smyslové a psychomotorické hry 
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 činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 

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

oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod. 

 příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření 

zdravých životních návyků 

 příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových 

činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, 

nezdravých návyků a závislostí 

Očekávané výstupy:  

 zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby 

pohybu v různém prostředí 

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 

 pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít 

povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát 

základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem 

 rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě 

běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 

 mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu 

a zdravé výživy 

 mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, 

kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým 

způsobem apod.) 

 Dítě a jeho psychika: 

Jazyk a řeč 

Nabídka činností: 

 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální 

činnosti 

 samostatný slovní projev na určité téma 

 komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 

 přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

 grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen 

 prohlížení a „čtení“ knížek 

 Očekávané výstupy:  

 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky 

ve vhodně zformulovaných větách 

 domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

 formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reaguje 

 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

 reprodukovat zpaměti krátké texty (říkanky, písničky, pohádky, zvládne 

jednoduchou dramatickou úlohu apod.) 

 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace  

Nabídka činností: 

 motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností 

 konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, 

porovnávání apod.) 

 spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 
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 smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, 

zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. 

 hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii 

(kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické 

aktivity) 

 činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, 

objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii 

apod.) 

 námětové hry a činnosti 

 řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant 

 hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, 

obrazné a pojmové) 

 činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů 

(písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce) 

 hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině 

 činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými 

pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, 

množství apod.) a jejich smysluplné praktické aplikaci 

Očekávané výstupy:  

 zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhaluje podstatné 

znaky, vlastnosti předmětů, nachází společné znaky, podobu a rozdíl, 

charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi) 

 chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti 

a podle potřeby je prakticky využívá (porovnává, uspořádá a třídí soubory předmětů 

podle určitého pravidla, orientuje se v elementárním počtu cca do šesti, chápe 

číselnou řadu v rozsahu první desítky, pozná více, stejně, méně, první, poslední 

apod.) 

 vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, 

změněného, chybějícího) 

 poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

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

 chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, 

vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, 

jaro, léto, podzim, zima, rok) 

Sebepojetí, city, vůle 

Nabídka činností: 

 spontánní hra 

 činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, 

vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení 

 estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, 

pohybové  

a další)  

Očekávané výstupy:  

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

 přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se 

hodnotit svoje osobní pokroky 

 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 být citlivým ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

 Dítě a ten druhý:  
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Nabídka činností: 

 běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem 

i s dospělým 

 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně 

pohybové hry, výtvarné hry a etudy 

 společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

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

Očekávané výstupy:  

 navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, 

komunikovat  

s ním vhodným způsobem, respektovat ho 

 dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, 

v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

 Dítě a společnost:  

Nabídka činností: 

 různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, 

konstruktivní  

a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich průběhu 

i výsledcích 

 hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, 

rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si 

rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává 

 hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce 

(využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě 

s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi 

a pracovními předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, 

provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.) 

Očekávané výstupy: 

 uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku 

s dospělými i s dětmi (zdraví známé děti i dospělé, rozloučí se, poprosí, poděkuje, 

vyslechne sdělení, uposlechne pokyn apod.) 

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

(v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí) 

 utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských 

normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících 

situacích se podle této představy se zachovat (doma, v mateřské škole 

i na veřejnosti) 

 vyjádřit se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládá 

základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívá píseň, zachází 

s jednoduchými hudebními nástroji, sleduje a rozlišuje rytmus) 

 Dítě a svět:  

Nabídka činností: 

 poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se 

chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se 

zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty 

a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní 

a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím 
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 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí 

a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, 

krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období) 

 kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, 

vyprávění, poslech, objevování) 

Očekávané výstupy:  

 zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, 

které se doma a v mateřské škole opakují, chová se přiměřeně a bezpečně doma 

i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.) 

 mít povědomí o širším přírodním prostředí i jeho dění v rozsahu praktických 

zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 

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

pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), 

přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole 

 rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je 

mohou poškozovat 

6.6 Objevujeme svět kolem nás 

Cíl a charakteristika: Vytváření základů zdravého životního stylu 

- seznámení s vlastnostmi sněhu a ledu, zopakování proměnlivosti zimního počasí, orientace 

v časových údajích v rámci dne (např. dopoledne, poledne, odpoledne), ochrana zdraví, oblečení, pestrá 

strava a vitamíny, otužování, uspořádání karnevalu, rozhovory o lidských činnostech, řemeslech 

i povoláních.  

Záměr integrovaného bloku: 

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou i neživou přírodou, planetou Zemi 

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

 uvědomění si vlastního těla 

 osvojit si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem 

 rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti 

 vážit si výsledků činností jiných i svých dovedností 

 poskytnout dětem základní informace o úloze lidské činnosti ve prospěch života člověka 

 uvědomovat si střídání činností během dne 

 rozvíjet fyzickou a psychickou zdatnost 

 vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách 

Klíčové kompetence:  

 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom 

jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

 získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 

 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho 

rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 

 problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, 

experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty 

(má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost 

 rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi 

volit 

 dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 

encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 
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 dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, 

výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

 dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 

nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost 

 ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; 

v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je 

schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy 

 má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si 

práce i úsilí druhých 

 chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že 

naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky 

 uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají 

stejnou hodnotu 

 ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je 

může ovlivnit 

Vzdělávací oblasti:  

 Dítě a jeho tělo:  

Nabídka činností: 

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

pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní 

gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.) 

 konstruktivní a grafické činnosti 

 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

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

náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich 

praktickým používáním 

Očekávané výstupy:  

 zachovává správné držení těla 

 zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby 

pohybu v různém prostředí 

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

 rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě 

běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 

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

nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, 

jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami 

 mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu 

a zdravé výživy 

 Dítě a jeho psychika: 

Jazyk a řeč 

Nabídka činností: 

 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální 

činnosti 

 společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění 

zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle 

vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) 

 samostatný slovní projev na určité téma 

Očekávané výstupy:  

 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 



Mateřská škola, Habrová 249, Třinec, 739 61 

Stránka 49 z 70 

 

 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky 

ve vhodně zformulovaných větách 

 formulovat otázky, odpovídá, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 

 zvládat se zpaměti krátké texty 

 sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

 učit se nová slova a aktivně je používat 

 utvořit jednoduchý rým 

 poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 

 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo 

 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace  

Nabídka činností: 

 přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, 

rozhovor o výsledku pozorování 

 konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, 

porovnávání apod.) 

 spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 

 smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, 

zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. 

 námětové hry a činnosti 

 činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, 

objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii 

apod.) 

 činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, 

běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické 

posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod. 

 námětové hry a činnosti 

Očekávané výstupy:  

 vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, 

změněného, chybějícího) 

 poznat a pojmenuje většinu toho, čím je obklopeno 

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

 chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, 

vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, 

jaro, léto, podzim, zima, rok) orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se 

orientovat v čase 

 nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

 vyjádřit svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 

Sebepojetí, city, vůle 

Nabídka činností: 

 spontánní hra 

 činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu 

 dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka 

v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, 

vážnost apod.) 

 estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, 

pohybové a další)  

Očekávané výstupy:  
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 uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjádřit je 

 ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje 

city a přizpůsobovat jim své chování 

 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 

 zorganizovat hru 

 uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, 

spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném 

(rodinném) a cizím prostředí 

 Dítě a ten druhý:  

Nabídka činností: 

 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

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

druhého 

 činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, 

spolupodílení se na jejich tvorbě 

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

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

Očekávané výstupy:  

 přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat 

dětská přátelství 

 uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým 

a respektovat je 

 vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc 

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

 Dítě a společnost:  

Nabídka činností: 

 běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 

 různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, 

konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich 

průběhu i výsledcích 

 aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, 

tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, 

upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí 

Očekávané výstupy:  

 chová se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé 

 zachycuje skutečnosti ze svého okolí a vyjadřuje své představy pomocí různých 

výtvarných dovedností a technik (kreslí, používá barvy, modeluje, konstruuje, tvoří 

z papíru, tvoří a vyrábí z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) 

 zachází šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, 

s knížkami 

 Dítě a svět:  

Nabídka činností: 

 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních 

i technických objektů, vycházky do okolí, výlety 

 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí 

a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, 

krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období) 
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 kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, 

vyprávění, poslech, objevování) 

Očekávané výstupy:  

 osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně 

smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení 

a životní praxi 

 vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý 

a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí (má elementární povědomí o existenci 

různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.) 

 mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, 

uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují 

vlastní zdraví i životní prostředí 

6.7 Jak se rodí jaro 

Cíl a charakteristika:  Rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách. 

- rozvoj vztahu k tradicím a přírodě, velikonoční - oslavy příchodu jara, velikonoční tvůrčí dílny, 

pozorování jarní přírody, získávání znalostí z říše rostlinné i živočišné, slavíme Den Země, který má 

upozorňovat lidi na dopady ničení životního prostředí.  

Záměr integrovaného bloku: 

 vytváření pocitu sounáležitosti s živou přírodou florou i faunou 

 rozvoj poznatků o rozmanitosti rostlinné říše, nebezpečné rostliny 

 osvojování si elementárních poznatků o koloběhu v přírodě (vody, života…)  

 oslava probouzení přírody Velikonoce a tradice a zvyky s nimi spojené 

 vnímat pravidelné střídání ročních období, měsíců v roce, dnů v týdnu 

 osvojení si poznatků a činností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při 

spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy 

 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 

 rozvíjet poznatky týkající se velikonočních tradic 

 rozvoj tvořivosti dětí 

 rozvíjet hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

 posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dítěte 

 rozvíjet respekt a přizpůsobivost ve vztahu k druhému 

Klíčové kompetence:  

 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom 

jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho 

rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 

 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět 

věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se 

z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

 problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, 

experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty 

(má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost 

 rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi 

volit 

 dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, 

výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

 samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 
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 ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; 

v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je 

schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy 

 zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění 

 uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají 

stejnou hodnotu 

Vzdělávací oblasti:  

 Dítě a jeho tělo:  

Nabídka činností: 

 smyslové a psychomotorické hry 

 konstruktivní a grafické činnosti 

 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

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

náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich 

praktickým používáním 

 příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových 

činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, 

nezdravých návyků a závislostí 

Očekávané výstupy:  

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

 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

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

nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, 

jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami 

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

rozlišuje tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišuje vůně, chutě, vnímá 

hmatem apod.) 

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 

 Dítě a jeho psychika: 

Jazyk a řeč 

Nabídka činností: 

 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální 

činnosti 

 společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění 

zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle 

vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) 

 samostatný slovní projev na určité téma 

 přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

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

 prohlížení a „čtení“ knížek 

Očekávané výstupy:  

 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky 

ve vhodně zformulovaných větách 

 učit se nová slova a aktivně je používat 

 reprodukovat zpaměti krátké texty (říkanky, písničky, pohádky, zvládne 

jednoduchou dramatickou úlohu apod.) 

 chápat slovní vtip a humor 
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 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace  

Nabídka činností: 

 přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, 

rozhovor o výsledku pozorování 

 záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich 

vlastností (velikost, barva, tvar, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických 

znaků a funkcí 

 konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, 

porovnávání apod.) 

 spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 

 smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, 

zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. 

 hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii 

(kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické 

aktivity) 

 hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, 

obrazné a pojmové) 

 námětové hry a činnosti 

Očekávané výstupy:  

 vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, 

změněného, chybějícího) 

 poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

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

 chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, 

vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, 

jaro, léto, podzim, zima, rok) 

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

 řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“ 

 vyjádřit svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 

Sebepojetí, city, vůle 

Nabídka činností: 

 estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, 

pohybové a další)  

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

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

Očekávané výstupy:  

 je citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

 těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se 

s uměním 

 vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 

 být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

 zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně 

pohybovou či dramatickou improvizací apod.) 

 zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně 

pohybovou či dramatickou improvizací apod.) 

 Dítě a ten druhý:  

Nabídka činností: 
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 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně 

pohybové hry, výtvarné hry a etudy 

 společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

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

Očekávané výstupy:  

 uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým 

a respektovat je 

 uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajuje 

svůj postoj nebo názor, respektuje jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat 

kompromisy, řešit konflikt dohodou 

 spolupracovat s ostatními. 

 Dítě a společnost:  

Nabídka činností: 

 různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, 

konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich 

průběhu i výsledcích 

 přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci 

zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.) 

 tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně 

pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické 

vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu 

 hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce 

(využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě 

s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi 

a pracovními předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, 

provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.) 

Očekávané výstupy:  

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

(v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí) 

 zachytit skutečnosti ze svého okolí a vyjádřit své představy pomocí různých 

výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, 

tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) 

 vyjádřit se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat 

základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet 

s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus) 

 Dítě a svět:  

Nabídka činností: 

 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních  

i technických objektů, vycházky do okolí, výlety 

 poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se 

chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se 

zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty 

a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní 

a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím 

 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí 

a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, 

krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období) 

 pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů 

(les, louka, rybník apod.) 
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 kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, 

vyprávění, poslech, objevování) 

 smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní 

činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní 

prostředí, školní zahradu a blízké okolí 

Očekávané výstupy:  

 uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí 

o tom, jak se prakticky chránit 

 osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně 

smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení 

a životní praxi 

 mít povědomí o širším přírodním prostředí i jeho dění v rozsahu praktických 

zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 

 vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý 

a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o planetě 

Zemi) 

 všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat 

vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, 

chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.) 

 mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, 

uvědomuje si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňovat 

vlastní zdraví  i životní prostředí rozlišuje aktivity, které mohou zdraví okolního 

prostředí podporovat a které je mohou poškozovat 

6.8 Máme rádi zvířata 

Cíl a charakteristika:  Rozvíjet poznatky o různých formách života a životního prostředí.  

- význam Dne Země, vedení k ekologickému způsobu života, mláďata, zvířata a jejich rozmanité 

formy života, domácí mazlíčci a péče o ně, exotická zvířata 

Záměr integrovaného bloku: 

 rozvoj elementárních poznatků o rozmanitosti živočišné říše 

 poznávání vztahů v živočišné říši (zvířata a mláďata) 

 uvědomovat si v jakém prostředí zvířata žijí, zda je to jejich přirozené prostředí 

 poznávání a rozlišování různých typů přírodního prostředí a ekosystémů (les, louka, řeka…) 

 být citliví ve vztahu k živým bytostem 

 rozvíjet mluvený projev dítěte 

 cvičit paměť, pozornost, fantazii, představivost 

 učit se chránit bezpečí své i druhých 

 kladení otázek a hledání odpovědí na problémy 

 upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytostem 

 rozvíjet pohybové a manipulační schopnosti 

 osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti 

 rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách 

Klíčové kompetence:  

 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho 

rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 
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 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět 

věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se 

z toho, co samo dokázalo a zvládlo 

 problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, 

experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty 

(má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost 

 rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi 

volit 

 průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím 

 dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 

encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 

 ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; 

v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je 

schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy 

 uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají 

stejnou hodnotu 

 zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění 

Vzdělávací oblasti:  

 Dítě a jeho tělo:  

Nabídka činností: 

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

pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní 

gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.) 

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

náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich 

praktickým používáním 

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

oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod. 

 příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření 

zdravých životních návyků 

 příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových 

činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, 

nezdravých návyků a závislostí 

 Očekávané výstupy:  

 zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby 

pohybu v různém prostředí 

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

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 

 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (zvládat jednoduché úklidové práce, 

práce na zahradě apod.) 

 rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě 

běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 

 mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu 

a zdravé výživy 

 mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, 

kde  

v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem 

apod.) 

 Dítě a jeho psychika: 
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Jazyk a řeč 

Nabídka činností: 

 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální 

činnosti 

 společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění 

zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle 

vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) 

 samostatný slovní projev na určité téma 

Očekávané výstupy:  

 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky 

ve vhodně zformulovaných větách 

 vést rozhovor (naslouchá druhým, vyčká, až druhý dokončí myšlenku, sleduje 

řečníka i obsah, ptá se) 

 formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 

 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

 reprodukovat zpaměti krátké texty (říkanky, písničky, pohádky, zvládne 

jednoduchou dramatickou úlohu apod.) 

 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace  

Nabídka činností: 

- smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, 

zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. 

- hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii 

(kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické 

aktivity) 

- námětové hry a činnosti 

- hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, 

obrazné a pojmové) 

- činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, 

objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii 

apod.) 

- námětové hry a činnosti 

Očekávané výstupy:  

- vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, 

změněného, chybějícího) 

- postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

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

- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 

Sebepojetí, city, vůle 

Nabídka činností:  

 cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání 

(zvláště emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.) 

 výlety do okolí (do přírody) 

 Očekávané výstupy:  

 zorganizovat hru 

 být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 
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 těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se 

s uměním 

 být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

 těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se 

s uměním 

 zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně 

pohybovou či dramatickou improvizací apod.)zachytí a vyjádří své prožitky (slovně, 

výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací apod.) 

 Dítě a ten druhý:  

Nabídka činností: 

 společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

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

Očekávané výstupy:  

 brání se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. 

 chová se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, 

v případě potřeby požádá druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) 

 Dítě a společnost:  

Nabídka činností: 

 aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, 

tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, 

upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí  

 receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, 

příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních 

scének) 

Očekávané výstupy:  

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

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

 Dítě a svět:  

Nabídka činností: 

 poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se 

chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se 

zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty 

a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní 

a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím 

 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí 

a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, 

krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období) 

 pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů 

(les, louka, rybník apod.) 

Očekávané výstupy:  

 uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí 

o tom, jak se prakticky chránit 

 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat 

vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, 

chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.) 

6.9 Když všechno kvete 

Cíl a charakteristika: Vytvářet elementární povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém 

prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 
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- rozhovory o rodině, rodinných příslušnících, příprava besídky ke Dni matek, nácvik básní a písní, 

živočichové žijící na louce, luční květiny 

Záměr integrovaného bloku: 

 rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu 

 naučit se zpaměti krátké texty 

 uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky, rozlišovat citové prožitky v důvěrném a cizím 

prostředí 

 mít povědomí o širším společenském, přírodním i technickém prostředí i o jeho dění v rozsahu 

praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 

 vnímat, co si druhý přeje, co potřebuje, vycházet mu vstříc 

 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 

 vytváření pocitu sounáležitosti s živou přírodou – florou 

 rozvoj poznatků o rozmanitosti rostlinné říše, nebezpečné rostliny 

 vytvářet citové vztahy k rodině 

 rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností 

 budovat estetický vztah k životu, připravit společné slavnosti pro maminku 

 rozvíjet hudební a taneční aktivity 

Klíčové kompetence:  

 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho 

rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 

 učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; 

při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno 

dobrat se k výsledkům 

 nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 

 dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, 

výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

 dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, 

výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

 napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí 

 je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem 

 uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají 

stejnou hodnotu 

 v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být 

komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

Vzdělávací oblasti:  

 Dítě a jeho tělo:  

Nabídka činností: 

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

náčiním, materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich 

praktickým používáním 

 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

Očekávané výstupy:  

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

 vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 
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 zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými 

nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, 

jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami 

 Dítě a jeho psychika: 

Jazyk a řeč 

Nabídka činností: 

 samostatný slovní projev na určité téma 

 přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

Očekávané výstupy:  

 reprodukovat zpaměti krátké texty (říkanky, písničky, pohádky, zvládne 

jednoduchou dramatickou úlohu apod.) 

 rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, 

označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci 

 sleduje očima zleva doprava 

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace  

Nabídka činností: 

 přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, 

rozhovor o výsledku pozorování 

 záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich 

vlastností (velikost, barva, tvar, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických 

znaků a funkcí 

 smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, 

zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. 

 námětové hry a činnosti 

 hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii 

(kognitivní, imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické 

aktivity) 

 hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině 

Očekávané výstupy:  

 vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozoruje, postřehuje, všímá si (nového, 

změněného, chybějícího) 

 zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné 

znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, 

charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi) 

 naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit 

 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 

 záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

 poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

Sebepojetí, city, vůle 

Nabídka činností: 

 spontánní hra 

 činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu 

 estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, 

pohybové a další)  

 hry na téma rodiny, přátelství apod. 

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

 činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, 

čím se lidé mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, 
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city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, 

jazykem) a v čem jsou si podobní 

 dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka 

v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, 

vážnost apod.) 

Očekávané výstupy:  

 být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

 prožívat a dětským způsobem projevit, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snaží se 

ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, 

tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.) 

 být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

 těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se 

s uměním 

 zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně 

pohybovou či dramatickou improvizací apod.) 

 Dítě a ten druhý:  

Nabídka činností: 

 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně 

pohybové hry, výtvarné hry a etudy 

 činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije rodina 

(funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě 

zvířat) mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi) 

 četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučení 

Očekávané výstupy:  

 navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonávat stud, 

komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho 

 vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vychází mu vstříc (chovat se citlivě 

a ohleduplně k slabšímu či dítěti se speciálními vzdělávacími potřebami, mít ohled 

na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.) 

 Dítě a společnost:  

Nabídka činností: 

 přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci 

zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.) 

 tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně 

pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické 

vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu 

 hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, 

rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si 

rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává 

 aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, 

tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, 

upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí 

 aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost 

kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast 

dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, 

využívání příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi 

a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí apod.) 

Očekávané výstupy:  
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 uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku 

s dospělými i s dětmi 

 chápat, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, 

podle které je třeba se chovat 

 vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem 

literární, dramatické či hudební představení a hodnotí svoje zážitky (říci, co bylo 

zajímavé, co je zaujalo) 

 zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 

výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, 

tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) 

 vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat 

základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet 

s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus) 

 zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, 

s knížkami 

 Dítě a svět:  

Nabídka činností: 

 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních 

i technických objektů, vycházky do okolí, výlety 

 poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se 

chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se 

zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty 

a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní 

a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím 

 hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, 

kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých 

dalších situacích, které mohou nastat 

 praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se 

kterými se dítě běžně setkává 

 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí 

a změn v přírodě (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, 

krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období) 

 pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů 

(les, louka, rybník apod.) 

 ekologicky motivované hrové aktivity (ekohry) 

 smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní 

činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní 

prostředí, školní zahradu a blízké okolí 

Očekávané výstupy:  

 osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně 

smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení 

a životní praxi 

 mít povědomí o širším přírodním prostředí i jeho dění v rozsahu praktických 

zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 

 vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý 

a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o planetě 

Zemi) 
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 mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, 

uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují 

vlastní zdraví i životní prostředí 

6.10  Už jde léto 

Cíl a charakteristika: Vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, 

lidmi, společností. 

- oslava a aktivity ke Dni dětí, rozšíření povědomí o existenci jiných ras a kultur, cizí jazyky, světadíly, 

život na planetě Zemi, technika, vynálezy, pokrok, dopravní prostředky, cestování, pravidla silničního 

provozu, důležitá čísla, rozhovory o blížícím se létu, prázdninách 

Záměr integrovaného bloku:  

 všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

 výlety a pobyty v přírodě 

 poučení o různých nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit 

 získávání praktické orientace v okolí 

 vytvářet základy pro práci s informacemi knihy a obrazový materiál 

 osvojit si relativní citovou samostatnost 

 vytvářet základní kulturní a společenské postoje 

 rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou a planetou zemí 

 osvojit si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem 

 utváření povědomí o existenci jiných ras a kultur 

 pokusit se seznámit s naší planetou, se světadíly a s naší zemí 

 vnímání přirozených přírodních krás 

 upevňování správného chování v přírodě, udržování čistoty při pobytech v tomto prostředí 

Klíčové kompetence:  

 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho 

rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 

 učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; 

při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno 

dobrat se k výsledkům 

 všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů 

a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 

 řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě 

nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého 

 zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární 

matematické souvislosti 

 ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární 

předpoklady k učení se cizímu jazyku 

 je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem 

 uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají 

stejnou hodnotu 

 ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je 

může ovlivnit 

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

a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

Vzdělávací oblasti:  

 Dítě a jeho tělo:  

Nabídka činností: 
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 smyslové a psychomotorické hry 

 konstruktivní a grafické činnosti 

 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

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

oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod. 

 příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření 

zdravých životních návyků 

 činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí 

Očekávané výstupy:  

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

rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat 

hmatem apod.) 

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 

 zvládat sebeobsluhu, uplatňuje základní kulturně hygienické a zdravotně 

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

stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.) 

 mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu 

a zdravé výživy 

 mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, 

kde  

v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem 

apod.) 

 Dítě a jeho psychika: 

Jazyk a řeč 

Nabídka činností: 

 společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění 

zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle 

vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.) 

 s poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových 

a divadelních pohádek a příběhů 

 vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo 

 prohlížení a „čtení“ knížek 

 činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, 

časopisy, knihy, audiovizuální technika) 

Očekávané výstupy:  

 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky 

ve vhodně zformulovaných větách 

 porozumět slyšenému (zachytí hlavní myšlenku příběhu, sleduje děj a zopakuje jej 

ve správných větách) 

 rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, 

označení nebezpečí apod.) a rozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci 

 sledovat očima zleva doprava 

 poznat některá písmena a číslice, popř. slova 

 projevit zájem o knížky, soustředěně poslouchá četbu, hudbu, sleduje divadlo, film 

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace  

Nabídka činností: 

 přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, 

rozhovor o výsledku pozorování 
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 spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 

 smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, 

zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. 

 činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, 

objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii 

apod.) 

 činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů 

(písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce) 

 přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, 

rozhovor o výsledku pozorování 

 záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich 

vlastností (velikost, barva, tvar, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických 

znaků a funkcí 

Očekávané výstupy:  

 vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, 

změněného, chybějícího) 

 poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

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

 chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, 

vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, 

jaro, léto, podzim, zima, rok) 

Sebepojetí, city, vůle 

Nabídka činností: 

 hry na téma rodiny, přátelství apod. 

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

 činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, 

čím se lidé mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, 

city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, 

jazykem) a v čem jsou si podobní 

 dramatické činnosti (předvádět a napodobovat různých typů chování člověka 

v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, 

vážnost apod.) 

Očekávané výstupy:  

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

 uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, 

spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném 

(rodinném) a cizím prostředí 

 být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

 těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se 

s uměním 

 Dítě a ten druhý:  

Nabídka činností: 

 společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému 

 aktivity podporující sbližování dětí 

 aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, 

vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.) 
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 činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije rodina 

(funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě 

zvířat) mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi) 

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

Očekávané výstupy:  

 odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

 přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat 

dětská přátelství 

 chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak 

vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní 

odlišnosti jsou přirozené 

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

 chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, 

v případě potřeby požádá druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) 

 spolupracovat s ostatními. 

 Dítě a společnost:  

Nabídka činností: 

 různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, 

konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich 

průběhu i výsledcích 

 přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci 

zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.) 

 aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, 

tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, 

upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí 

 tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně 

pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické 

vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu 

 receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, 

příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních 

scének) 

Očekávané výstupy:  

 chápat, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, 

podle které je třeba se chovat 

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

 zachytit skutečnosti ze svého okolí a vyjádřit své představy pomocí různých 

výtvarných dovedností a technik 

 Dítě a svět:  

Nabídka činností: 

 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních 

i technických objektů, vycházky do okolí, výlety 

 poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se 

chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se 

zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty 

a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní 

a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím 

 hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, 

kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých 

dalších situacích, které mohou nastat 
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 praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se 

kterými se dítě běžně setkává 

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

médií 

 využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte 

k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší 

republice 

 pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů 

(les, louka, rybník apod.) 

 ekologicky motivované hrové aktivity (ekohry) 

 smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní 

činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní 

prostředí, školní zahradu a blízké okolí 

Očekávané výstupy:  

 osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně 

smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení 

a životní praxi 

 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat 

vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, 

chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.) 

 mít povědomí o širším přírodním prostředí i jeho dění v rozsahu praktických 

zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 

 vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý 

a různorodý - jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci 

různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.) 

 všímá si změn a dění v nejbližším okolí 

 mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, 

uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují 

vlastní zdraví i životní prostředí 

 rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je 

mohou poškozovat 

6.11 Doplňkové programy a další aktivity 

 Logopedická prevence - Povídálek 

 program jednoduchých logopedických cvičení pro děti s narušenou komunikační 

schopností 

 Výtvarné tvoření 

 seznamování dětí s netradičními výtvarnými technikami, prohlubování a rozvíjení 

výtvarných dovedností 

 Angličtinka 

 seznamování dětí se základy anglického jazyka hravou formou 

 Předplavecký výcvik 

 vedeno týmem pracovníků plaveckého koupaliště 

 1x týdně ve druhém pololetí, děti staršího třídy 

 rozvíjení pohybových dovedností dětí 

 odbourání strachu z pobytu ve vodě 

 získání základních plaveckých dovedností 

 Besedy v knihovně 

 zpravidla 1x měsíčně 
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 realizováno formou návštěvy knihovny na dané téma, vedeno týmem pracovnic 

knihovny 

 prohloubení kladného vztahu dětí k lidové slovesnosti 

 seznámení dětí s činností knihovny 

 poslech úryvků z pohádek, příběhů 

 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu 

 Divadelní představení 

 zpravidla 1x měsíčně 

 realizováno divadelní společností „Smíšek“ a „Kaňka“ 

 pozorné sledování divadelních pohádek a příběhů 

 vyprávění toho, co dítě shlédlo 

 Další aktivity 

 Návštěvy divadelních představení v kulturním domě Trisia, v Těšínském divadle 

 Návštěvy výstav a muzea 

 Občasná návštěva kina 

 Karneval 

 Čertoviny, Andělský den 

 Mikulášská nadílka 

 Posezení u vánočního stromečku spojené s rozbalováním dárků 

 Soutěže pro rodiče s dětmi „Maminko, tatínku pojď si se mnou hrát“ na různá 

témata 

 Účast na akcích pro rodiče a děti pořádaných základní školou (velikonoční dílny, 

sportovní dopoledne u příležitosti Dne dětí) 

 Seznamování předškoláků s dětmi ZŠ a jejím prostředím (Škola nanečisto, Školička 

ve škole) 

 Jarní a podzimní výtvarné tvoření s rodiči 

 Dramatizace pohádky pro děti přicházející k zápisu do MŠ 

 Tvořivé dílny pro rodiče s dětmi 

 Úklid zahrady 

 Skákací hrad 

 Jízda na ponících 

 Návštěva hasičské zbrojnice, složek integrovaného záchranného systému 

 Školní výlet 

 Sportovní dopoledne u příležitosti dne dětí 

 Batůžkové dny – procházky do okolí zaměřené na pozorování přírody 

 Lyžařský kurz pro předškoláky 

 Noc v mateřské škole, Rozloučení s předškoláky 

 Účast v soutěži ve sběru papíru „Soutěžíme s panem Popelou“ 

7. Evaluační systém 
Součástí procesu vzdělávání je evaluace a autoevaluace výchovně i vzdělávací činnosti. Jedná se 

o opětovné posuzování kvality podmínek vzdělávacích, materiálních, organizačních, personálních, 

psychohygienických. Průběžným sledováním, zaznamenáváním, vyhodnocováním, pojmenováním pozitiv 

a negativ posuzujeme a ověřujeme funkčnost, účinnost a efektivitu naší výchovně vzdělávací práce. Cílem 

evaluace je získání zpětné vazby a komplexní zkvalitňování práce mateřské školy, vytváření kvalitnějších 

podmínek k osobnostnímu růstu dítěte, k zajištění jeho zdravého rozvoje a prospívání, jeho učení, 

socializaci a společenské kultivaci, a zároveň ovlivnění plánování (vize MŠ). 
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7.1 Oblasti evaluace a jeho zaměření: 

 Soulad ŠVP „Kouzlíme s přírodou“ s RVP PV a kvalita zpracování. 

 Naplňování cílů ŠVP, ověřování kvality vzdělávacích podmínek. 

 Vzdělávací proces 

 Výsledky vzdělávání v MŠ. 

7.1.1 Soulad ŠVP „Kouzlíme s přírodou“ s RVP PV a kvalita zpracování 

Oblasti hodnocení: 

 Soulad ŠVP PV s RVP PV: identifikační údaje MŠ, obecná charakteristika školy, podmínky  

a organizace vzdělávání, charakteristika vzdělávacího programu, 

vzdělávací obsah, evaluační systém; 

 Kvalita zpracování ŠVP:  cíl, originalita, provázanost, aktualizace vzdělávacího obsahu. 

 Nástroje:    analýza - srovnání, porady mezi pedagogy i s vedením školy,  

    hospitace, ankety rodičům, rozhovory s dětmi. 

 Čas:    průběžně během školního roku. 

 Zodpovědnost:   ředitelka školy, vedoucí učitelka MŠ, kolektiv MŠ. 

 Výstup:    inovativní ŠVP PV, zápisy z provozních a pedagogických porad, plán  

hospitací, hospitační záznamy. 

7.1.2 Naplňování cílů ŠVP, ověřování kvality vzdělávacích podmínek 

 Oblasti hodnocení:  podmínky věcné, životosprávní, psychosociální, organizační a řídící,  

personální a pedagogické zajištění, spoluúčast rodičů, podmínky vzdělávání 

dětí se spec. vzdělávacími potřebami, dětí nadaných a dětí ve věku od dvou 

do tří let. 

 Nástroje:   analýza - opatření, porady i rozhovory mezi zaměstnanci a vedením školy,  

hospitace vedením školy i vzájemné mezi pedagogy, rozhovory s dětmi, 

rodiči, inventář školy. 

 Čas:    průběžně během školního roku. 

 Zodpovědnost:  ředitelka školy, vedoucí učitelka MŠ, kolektiv MŠ.  

 Výstup:   inovativní ŠVP PV, zápisy z provozních a pedagogických porad, plán  

hospitací, hospitační záznamy, inventární seznam. 

7.1.3 Vzdělávací proces 

 Oblasti hodnocení:  kvalita naplňování klíčových kompetencí, průběhových výsledků vzdělávání  

u dětí, funkčnost podpůrných opatření, kooperativní učení, prožitková 

pedagogika, profesionální  dovednosti pedagogů, naplňování ŠVP PV, 

tvorba a naplňování třídních vzdělávacích plánů, sebehodnocení dětí.  

 Nástroje:   pozorování, analýza – srovnání a vymezení rizik, porady mezi pedagogy i s  

vedením školy, hospitace, sebehodnocení učitele, rozhovory s dětmi, rodiči. 

 Čas:    průběžně během školního roku. 

 Zodpovědnost:  ředitelka školy, vedoucí učitelka MŠ, kolektiv MŠ.  

 Výstup:   inovativní ŠVP PV, zápisy z provozních a pedagogických porad, plán   

hospitací, hospitační záznamy, osobní plán profesního rozvoje učitele a 

sebehodnocení, PLPP, IVP, individuální plán. 

7.1.4 Výsledky vzdělávání v MŠ 

 Oblasti hodnocení:  naplnění klíčových kompetencí, pedagogická diagnostika dítěte, funkčnost  
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podpůrných opatření, profesionální dovednosti pedagogů, ŠVP PV, 

vzdělávací oblasti: dítě a jeho tělo, dítě a jeho psychika, dítě a ten druhý, 

dítě a společnost, dítě a svět. 

 Nástroje:   rozbor zápisů, odhalení a pojmenování příčin a zvolení nových postupů,  

porady mezi pedagogy i s vedením škol hospitace, sebehodnocení učitele, 

rozhovory s dětmi, rodiči, sebehodnocení dětí. 

 Čas:    průběžně během školního roku. 

 Zodpovědnost:  ředitelka školy, vedoucí učitelka MŠ, kolektiv MŠ.  

 Výstup:   inovativní ŠVP PV, zápisy z provozních a pedagogických porad, hospitační  

záznamy, osobní plán profesního rozvoje učitele, portfolia, PLPP, IVP, 

individuální plán, pedagogická diagnostika dítěte (zaznamenání kompetencí 

dětí v průběhu roku, diagnostické záznamy, záznamové archy zvlášť pro 

každé dítě, aktualizace v pololetí a na konci školního roku). 

7.2 Evaluace na úrovni třídy 

Na úrovni třídy provádí pedagog evaluaci školních témat, hodnocení třídy, hodnocení jednotlivých 

dětí a hodnocení sama sebe. Spolupodílejí se na hodnocení ostatní pedagogové a děti. 

7.3 Evaluace na úrovni školy 

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

pedagogického sboru. Hodnotíme úroveň zpracování pedagogické dokumentace a záznamy o kontrolách, 

inspekční zprávy. Zaměřujeme se také na hodnocení informačního systému směrem k rodičům, veřejnosti 

a vyhodnocujeme spolupráci s dalšími organizacemi (PPP, SPC, Policie ČR, složkami IZS, NNO, jinými 

příspěvkovými organizacemi apod.). 

Evaluace na úrovni tříd a školy probíhá zejména na měsíčních poradách a pedagogických radách 

naší MŠ.  

7.4 Techniky evaluace a hodnotící metody práce 

 Rozhovory, konzultace – denně v MŠ, porady dle plánu, i zapojení dětí. 

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

 Hospitace učitelkou – dle hospitačních kritérií, následný rozbor. 

 Hospitace ředitelkou školy – dle hospitačních kritérií, následný rozbor. 

 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 průběhu a hodnocení 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 


