
 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

PRO 

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„HRAJEME SI CELÝ ROK“ 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA 

PROBLUZ 

 

 

 

 

 



2 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO 

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Základní škola a Mateřská škola, Probluz, okres Hradec Králové 

 

MOTTO ŠKOLY: 

„Hrajeme si celý rok 

DNEŠNÍ DEN 

Dnešní den je pozoruhodný den. 

Je Tvůj. 

Včerejší den Ti už vyklouzl z rukou. 

Ten už nemůže mít jiný obsah, než jsi mu dal. 

Zítřek nemáš ještě přislíbený. 

Ale ten dnešní den je jediný, 

kterým si můžeš být jistý. 

Můžeš ho naplnit, čím jen chceš. 

Využij to! 

Dnes můžeš někomu udělat radost. 

Dnes můžeš někomu pomoci. 

Dnes můžeš žít tak, 

že Ti někdo večer poděkuje, že jsi, 

že existuješ, 

že Tě pocítil… 

Dnešní den je významný. Je Tvůj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Obsah 
 Identifikační údaje .............................................................................................................. 4 1.

 Obecná charakteristika školy .............................................................................................. 6 2.

 Podmínky vzdělávání .......................................................................................................... 8 3.

a) Věcné podmínky: ............................................................................................................ 8 

b) Životospráva: ............................................................................................................. 11 

c) Psychosociální podmínky: ............................................................................................. 11 

d) Analýza: ..................................................................................................................... 13 

 Organizace vzdělávání ...................................................................................................... 14 4.

 Charakteristika vzdělávacího programu............................................................................ 17 5.

6.Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných ...................... 20 

 Vzdělávací obsah .............................................................................................................. 21 6.

Integrovaný blok Respektuj jedinečnost – já a můj svět „ve mně“............................................ 22 

Integrovaný blok Respektuj, co tě obklopuje – já a můj svět „kolem mě“ ................................ 26 

Integrovaný blok Respektuj rozmanitost – já ve světě lidí ......................................................... 29 

 Evaluační systém .............................................................................................................. 33 7.

 Přílohy ............................................................................................................................... 38 8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 Identifikační údaje 1.

Předkladatel:  

 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Probluz, okres Hradec Králové 

 

Ulice, č.p.,č.o.: Probluz č. 27 

 

PSČ, město: 503 15 Nechanice 

 

Jméno ředitele: Mgr. Olga Marečková 

Vedoucí učitelka MŠ: Bc. Zuzana Dvořáková 

Kontakty: tel.: 495 443 019 

 739 214 481 

e-mail: msprobluz@dolni-prim.cz 
 

IČO: 75016753 

IZO:  107 581 311 

RED-IZO: 650058666 

 

 

Zřizovatel školy: Obec Dolní Přím 

Adresa: Dolní Přím 1, 503 16 Dolní Přím 

Kontakty: tel.: 495 441 076 

e-mail: obec@dolni-prim.cz 
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Počet tříd: 1  

Provoz školy: 6:30 – 16:15 

Počet zapsaných dětí: 18 

 

Zpracování Školního vzdělávacího programu: 

Školní vzdělávací program MŠ Probluz vychází ze zásad Rámcového vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání (2004), k tvorbě bylo využito i Manuálu k přípravě školního 

vzdělávacího programu, který tyto zásady rozpracovává. 

Tvoření ŠVP předcházel rozbor materiálních, hygienických a personálních podmínek školy, 

vytvoření vlastní koncepce školy. Program byl tvořen od roku 2002, postupně hodnocen, 

doplňován, aktualizován. Poslední aktualizace srpen 2020.  

 

S programem byli seznámeni:  

Zřizovatel školy: srpen 2007  

zaměstnanci školy na provozní poradě – září 2007/ srpen 2020 

rodiče dětí na rodičovské schůzce – září 2007/ srpen 2020 

je přístupný k nahlédnutí v šatně dětí 

 

Platnost dokumentu od: 1. září 2007 

Poslední aktualizace dle RVPPV: srpen  2021 

Koncepce školy: 

     Předávat a zprostředkovávat dětem základní životní zkušenosti v přirozeném 

prostředí skupiny vrstevníků cestou výchovy a vzdělávání založené na 

principu uspokojování individuálních potřeb a zájmů. Rozvíjet samostatnost, 

zdravé sebevědomí, sebejistotu a tvořivost dětí, vštěpovat zdravý životní styl, 

položit základy celoživotního vzdělávání. 



 Obecná charakteristika školy 2.

Mateřská škola na Probluzi je v budově, o níž historické záznamy okresního archívu v  Hradci 

Králové dokladují, že patří mezi nejstarší v okrese. Byla založena jako škola farní v r. 1682. 

V r. 1796 byla původní dřevěná škola prodána a postavena nová jednotřídní škola z kamene. 

V r. 1863 byla budova adaptována a o 10 let později byla přistavěna další třída a byt pro pod-

učitele. V r. 1876 však stoupl počet žáků až na 235, proto se rozhodnutím Zemské rady stala 

školou trojtřídní. Třetí třída byla provozována 2 roky v pronajaté místnosti a faře. Během 

těchto 2 let byla v přízemí přistavěna další třída a v patře 2 učitelské byty. Přístavba nebyla 

příliš úspěšná, odporovala bezpečnostním a hygienickým předpisům, proto okresní školní 

rada naléhala na výstavbu nové školní budovy. Než však došlo k tomuto, rozhodnutí Obecná 

škola v dubnu 1910 vyhořela a byla úplně zničena. Po zaplacení pojistného byla ihned 

zahájena stavba nové budovy, zděné, jednopatrové. 

V Obecné škole se začalo vyučovat již 3. ledna 1911. 

Po druhé světové válce počet žáků školy výrazně klesl. Úbytek žáků výrazně pokračoval až 

do r. 1977, kdy byla škola zrušena. 

 

 V roce 1967 z iniciativy a za velké podpory občanů a vedení obce, je zde otevřena 

jednotřídní mateřská škola. Po zrušení základní školy od roku 1977 je mateřská škola 

dvoutřídní. Po otevření mateřské školy v Třesovicích klesl počet dětí. Od roku 1981 je 

mateřská škola trvale jednotřídní. Od roku 1991 jsou v budově opět provozovány základní 

a mateřská škola. Úzká spolupráce obou škol se již stala tradicí, vyhovující dětem, žákům, 

zaměstnancům i občanům. Od ledna 2003 po zrušení OÚ v Hradci Králové bude mateřská 

škola se školní jídelnou zařazena jako součást zdejší ZŠ, která se stane příspěvkovou 

organizací s právní subjektivitou. 

 

 Provozovatel školy obec Dolní Přím a její obecní rada citlivě dbá, a rozhoduje 

o adaptacích v budově i vnějších opravách budovy tak, aby škola i přes požadavky 

hygienické, bezpečnostní i modernizaci, byla zachována v téměř historicky původní podobě. 

Budovu školy obklopuje velká školní zahrada, v sousedství je obecní koupaliště s čističkou, 

které s našimi dětmi také využíváme. Ke sportování je nám k dispozici nedaleké hřiště, 

k hezkým vycházkám upravená obec, ke hrám i pozorování přírody historický park i blízký 

borský les. 
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 Mateřskou školou od r. 1967 prošla řada dětí nejen z obce Probluz, ale i Dolní Přím, 

Horní Přím, Nový Přím, Jehlice, Střezetice a Dlouhé Dvory. Do r. 1981 i z obcí Třesovice, 

Neděliště a Mokrovousy. V současné době navštěvují školu děti ze 6 obcí, z 5 obcí děti 

přivážejí vlastními dopravními prostředky rodiče. 

 

 Do MŠ je přijímáno maximálně 20 dětí vzhledem ke kapacitním možnostem školy. Do 

mateřské školy jsou přijímány děti od 2 do 6 let, děti k pravidelné docházce, děti přijímané 

v souladu s ustanovením § 30 odst. 1 písm. a/zákona č. 117 / 1995 Sb. MŠ je jednotřídní a 

heterogenní, střídají se 2 učitelky na ranní a odpolední směnu.  O státní sociální podpoře, děti 

s odloženou šk. docházkou, děti s lehkým handicapem, zdravotním, mentálním a jazykovým. 

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde bylo každé dítě 

maximálně šťastné a spokojené. 
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 Podmínky vzdělávání 3.

a) věcné podmínky 

b) životospráva 

c) psychosociální podmínky 

d) analýza  

 

a) Věcné podmínky: 

Mateřská škola má dostatečně velké prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje 

nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. 

Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) 

i vybavení pro odpočinek dětí (lůžka) jsou přizpůsobeny požadavkům. Odpovídají počtu dětí, 

jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a jsou estetického vzhledu.  

Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídají počtu dětí a jejich 

věku, je průběžně obnovováno, doplňováno a pedagogy plně využíváno.  

Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky nebo alespoň jejich podstatná část je umístěna tak, 

aby je děti dobře viděly, mohly je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení. Jsou 

stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy i dětmi.  

Děti se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Prostředí je upraveno 

tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohlyje shlédnout i jejich rodiče. 

Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada. Tyto prostory jsou vybavené tak, 

aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity. 

Všechny vnitřní a venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy 

dle platných předpisů (čistota, teplota, osvětlení). 

 

Organizace chodu: 

Předškolní vzdělávání je určeno pro děti zpravidla od 2 do 6 let. Organizace je uspořádána 

tak, že děti se vzdělávají v jedné smíšené třídě.  

Organizace je uspořádána tak, že jsou respektovány individuální potřeby dětí. Činnosti 

spontánní a řízené se střídají. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální a skupinové činnosti 

– u individuálních činností se děti postupně střídají s dětmi, které mají jinou činnost nebo 

volnou hru v herně na koberci, u skupinových činností se volí dostatečný prostor, aby se 

mohly realizovat všechny děti dle svých dovedností a schopností.  Děti se dle svého zájmu 
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mohou účastnit aktivit ve skupinách, mohou využívat práva soukromí v klidném koutku. 

Plánování vychází ze zájmu a potřeb dětí. Vzdělávací pokroky s ohledem na individuální 

potřeby a možnosti dětí, kdy je přihlédnuto dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

Denní řád v mateřské škole:  

 

6.30 – 8.30 individuální volba, hravé, tvořivé činnosti dětí, realizace nápadů dětí, TV 

chvilka 

  

8.30 – 8.45 ranní svačina 

  

8.45 – 9. 30 realizace plánovaných řízených integrovaných činností, individuální 

plánované činnosti 

  

9.30 – 11.30 příprava na pobyt venku, hry, sportovní aktivity, poznávací vycházky, 

individuální a zájmové činnosti na školní zahradě, na hřišti 

  

11.30 – 12.15 hygiena, oběd, příprava na odpočinek 

  

12.15 – 14.15 literární relaxační chvilka, spánek a odpočinek dětí, individuální práce 

s dětmi s nižší potřebou spánku 

  

14.15 – 16.15 hygiena, odpolední svačina, hravé, tvořivé činnosti, individuální plánované 

činnosti  

 

 

Podmínky řízení: 

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovnic jsou jasně vymezeny. Vedoucí učitelka se 

snaží porozumět svým spolupracovnicím, pochopit je. Vytváří atmosféru, v níž dospělí 

nevládnou, ale pomáhají dětem, rodičům a veřejnosti. 

Kladem i záporem je malý kolektiv pracovnic. Kladem je, že malý kolektiv je soudržný, 

s menší pravděpodobností konfliktů. Záporem je pak nedostatek času na diskuse se 

spolupracovnicemi. 
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Vymezení kompetencí vedoucí učitelky: 

Vedoucí učitelka odpovídá: 

 

- za zpracování vzdělávacího programu pro mateřskou školu 

- za plnění vzdělávacího programu 

- za vedení třídní dokumentace  

- zabezpečení a ochranu osobních údajů dětí a pracovníků proti zneužití 

- organizuje zápis do mateřské školy 

- shromažďuje přihlášky pro rozhodnutí a přijetí do mateřské školy, které předkládá 

ředitelce k vyřízení 

- způsob stravování 

- omezení či přerušení provozu mateřské školy 

 

Vedoucí učitelka předkládá ředitelce školy: 

- požadavky na zlepšení materiálního vybavení a zajištění provozu mateřské školy 

(návrh na nákup učebních pomůcek, hraček, knih, materiálu pro práci dětí). 

 

Podmínky spolupráce s rodiči: 

Ve vztazích mezi rodiči a všemi zaměstnanci školy panuje oboustranná důvěra, otevřenost. 

Spolupráce panuje na základě partnerství. Rodiče mají možnost denního styku se zaměstnanci 

školy. Informováni jsou o všem, co se v mateřské škole děje, o dalších plánech, prospívání 

dítěte (rozhovory, výstavky, nástěnky). Rodiče se podílejí na dění v MŠ – výroba kostýmů na 

karneval, pomoc při akci na rozloučení s předškoláky. Jsou zváni i na školní akce – 

fotografování, vánoční besídka. Rodiče se mohou kdykoli po předchozí domluvě účastnit 

vzdělávání dětí, mohou vyjadřovat svoje připomínky a návrhy. 

 

Personální podmínky: 

Všichni zaměstnanci, kteří pracují v mateřské škole, mají předepsanou odbornou kvalifikaci. 

Ti, kterým část odbornosti chybí, si ji průběžně doplňují. Pedagogický sbor funguje na 

základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. Pedagogové se sebevzdělávají, 

ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. Vedoucí učitelka podporuje profesionalizaci 

pracovního týmu, vytváří podmínky pro jejich další systematické vzdělávání. 
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Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech 

činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče.  

Specializované služby jako logopedie, či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky. 

 

b) Životospráva: 

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava. Je zachována vhodná skladba 

jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, děti mají stále 

k dispozici dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány 

vhodné intervaly. Je nepřípustné násilně nutit děti do jídla.  

Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby 

umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci (aby 

např. rodiče mohli své děti přivádět dle svých možností, aby bylo možné reagovat na 

neplánované události v životě mateřské školy apod.). 

Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsobován 

okamžitě kvalitě ovzduší.  

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

V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku 

jednotlivých dětí (např. dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program namísto 

odpočinku na lůžku apod.). Donucovat děti ke spánku na lůžku je nepřípustné.  

Pedagogové se sami chovají dle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem 

přirozený vzor. 

 

c) Psychosociální podmínky: 

Děti i dospělí se cítí v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. Nově 

příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí a situaci. 

Pedagogové respektují potřeby dětí (obecně lidské, vývojové a individuální), reagují na ně a 

napomáhají v jejich uspokojování (jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, navozují situace 

pohody, klidu, relexace apod.). Děti nejsou neúměrně zatěžovány. Všechny děti mají 

rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Jakékoliv 

projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné. 
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Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících 

z nutnosti dodržovat v mateřské škole řád a učit děti pravidlům soužití. 

Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Třída je pro děti kamarádským 

společenstvím, v němž jsou zpravidla rády. 

Pedagogický způsob jakým jsou děti vedeny je podporující, sympatizující, projevuje se 

přímou, vstřícnou komunikací pedagoga s dětmi. Je vyloučeno manipulování s dítětem 

a podporování nezdravé soutěživosti dětí. Jakákoli komunikace s dítětem, kterou pociťuje 

jako násilí je nepřípustná. 

Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným 

rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám 

jeho života. 

Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných 

pokusech, je uznalý, dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dítěte 

a přiměřeně na ně reaguje pozitivním oceněním, vyvaruje se paušálních pochval stejně jako 

odsudků. 

Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, 

ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Dospělí se chovají 

důvěryhodně a spolehlivě. 

Pedagog se programově věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje 

prosociálním směrem (prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů). 

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami věnujeme zvýšenou péči a jejich vzdělávání se 

snažíme co nejvíce individualizovat a nabídku činností přizpůsobovat tak, aby z toho dítě 

mělo co největší prožitek, bylo to úměrné jeho schopnostem a dovednostem  a  bylo co 

nejúspěšnější.  Na efektivním a úspěšným vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími 

potřebami se ve velké míře podílí spolupráce s rodiči a školským poradenským zařízení. 

 

Vzdělávání dětí nadaných 

Pokud se dítě jeví jako dítě nadané, snažíme se vytvářet a uplatňovat podmínky k co 

největšímu využití potenciálu dítěte dle individuálních možností. Na základě projevů 

nadaného dítěte se individuálně upravuje vzdělávací nabídka (didaktické hry, pomůcky, 

znalosti, apod.) a upravuje se prostor pro jeho využití. 
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Vzdělávání dětí od dvou do tří let 

Cíle a záměry ve vzdělávání jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou let. Při aktivitách a 

činnostech se zohledňuje věk mladších dětí, které potřebují cítit pocit bezpečí, jasná a 

srozumitelná pravidla, pravidelný, vyvážený režim a individuální péči. Mateřská škola je 

dostatečně vybavena bezpečnými a vyhovujícími hračkami odpovídající věku dětí. Při 

aktivitách i spontánních hrách se dbá na zvýšenou bezpečnost a budování vztahů s vrstevníky 

a kolektivem. 

 

Podmínky pro vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

• Dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka poskytujeme jazykovou přípravu pro 

zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.  

• Ředitelka školy zřídí skupinu pro bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého 

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

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

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

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

• Ředitelka školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit do 

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

vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy. 

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

předškolní vzdělávání 

 

d) Analýza: 

Mateřská škola průběžně zlepšuje a utváří nové podmínky pro vzdělávání, zajišťuje 

nadstandartní vybavení -  plánované zakoupení interaktivní tabule, tabletů, didaktických 

pomůcek a hraček, aby vzdělávání bylo co nejúspěšnější. 
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 Organizace vzdělávání 4.

 

Mateřská škola Probluz je jednotřídní venkovská mateřská škola. Do školy jsou přijímány 

zpravidla děti od 3 let. Kritéria přijímání dětí byla projednána se zřizovatelem a odsouhlasena. 

Jednotřídní škola má kapacitu 20 dětí, věk v rozmezí zpravidla od 3 do 6 let. Výjimečně lze 

tedy přijímat i děti mladší 3let, ale i starší 6let, pokud jim byl povolen odklad školní 

docházky.  

 

Zaměření třídy: 

Cílem je adaptovat nové děti do kolektivu a vštípit základy hygienických dovedností 

a sebeobsluhy. 

Dalším úkolem je vyhledávání vadně mluvících dětí a postupná logopedická náprava, 

popřípadě doporučení ke specialistovi. 

Hlavním cílem je vést předškolní děti k získání kompetencí potřebných pro nástup do školy. 

Děti se společně seznamují s výtvarnými technikami, jsou rozvíjeny po stránce hudební, 

tělesné i jazykové.  

. 

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich 

aktuální potřeby. 

Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní pohybové 

aktivity. 

Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. 

Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. 

Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. 

Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně aktivit, 

které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu. 

Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později 

pokračovat. 

Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě 

a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem. 

Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost 

účastnit se společných činností v malých i velkých skupinách. 
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Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost uchýlit se 

do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při 

osobní hygieně apod. 

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

potřebám a možnostem dětí. 

Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky (věcné 

vybavení prostředí je dostatečné a kvalitní, pomůcky jsou připravovány včas). 

Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě.  

Denní řád v mateřské škole:  

 

6.30 – 8.30 individuální volba, hravé, tvořivé činnosti dětí, realizace nápadů dětí, TV 

chvilka 

  

8.30 – 8.45 ranní svačina 

  

8.45 – 9. 30 realizace plánovaných řízených integrovaných činností, individuální 

plánované činnosti 

  

9.30 – 11.30 příprava na pobyt venku, hry, sportovní aktivity, poznávací vycházky, 

individuální a zájmové činnosti na školní zahradě, na hřišti 

  

11.30 – 12.15 hygiena, oběd, příprava na odpočinek 

  

12.15 – 14.15 literární relaxační chvilka, spánek a odpočinek dětí, individuální práce 

s dětmi s nižší potřebou spánku 

  

14.15 – 16.15 hygiena, odpolední svačina, hravé, tvořivé činnosti, individuální plánované 

činnosti  

 

Poznámka: denní komunikativní kruh s pravidelně vyjadřováním pocitů, z prožitků dětí 

i učitelek, příjemné, nepříjemné situace a následný rozbor těchto situací, při 

kterých se děti učí vyjadřovat svůj názor. Rozhovory o dětech, které nejsou 

v MŠ, proč zde nejsou apod.… 
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Individuální vzdělávání 

 

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání individuálním 

vzdělávání, je povinen oznámit tuto skutečnost řediteli mateřské školy. Oznámení je povinen 

učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost 

předškolního vzdělávání dítěte. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního 

předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání 

dítěte doručeno řediteli školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání. 

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítě musí obsahovat: 

a) jméno a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince místo 

pobytu dítěte, 

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno 

 

Ředitel školy doporučí zákonnému zástupci dítěte přehled oblastí, v nichž má být dítě 

vzděláváno a dohodne se zákonným zástupcem dítěte způsob ověření a termíny ověření, 

včetně náhradních termínů v období od 3. do 4. měsíce od začátku školního roku. Termín 

ověření individuálního vzdělávání bude vždy druhý čtvrtek v měsíci. 

 

Mateřská škola ověří úroveň dítěte na základě desatera předškolního vzdělávání a případně 

doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. 
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 Charakteristika vzdělávacího programu 5.

 

Školní vzdělávací program MŠ Probluz „Hrajeme si celý rok“ vychází ze zásad Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je v souladu s obecně platnými právními 

předpisy. Byl projednán se zřizovatelem školy. Je přístupný, je možno do něho nahlížet, 

pořizovat opisy, výpisy či kopie (viz. školský zákon), je veřejným dokumentem. 

Cílem ŠVP „Hrajeme si celý rok“ je rozvíjet dítě po všech stránkách, vést je tak, aby na 

konci předškolní docházky bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností. 

 

Formy a metody vzdělávací práce, prostředky plnění cílů: 

 

Předškolní vzdělávání nabízí vhodné vzdělávací prostředí, pro dítě vstřícné, podnětné, 

zajímavé a obsahově bohaté, v němž se dítě cítí jistě, bezpečně, radostně a spokojeně a které 

mu zajišťuje projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. 

Rozvojové předpoklady a možnosti dětí vyžadují uplatňovat v předškolním vzdělávání 

odpovídající metody a formy práce. Vhodné jsou metody prožitkového a kooperativního 

učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují 

dětskou zvídavost a potřebu objevovat. Podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat 

nové a ovládat další zkušenosti. Významnou roli v procesu učení sehrává spontánní učení 

založené na principu nápodoby. Jsou uplatňovány aktivity spontánní a řízené, vzájemně 

provázané a vyvážené. Hlavním cílem je iniciovat vhodné činnosti, připravovat prostředí a 

nabízet dítěti příležitosti, jak poznávat, přemýšlet, chápat a porozumět sobě i všemu kolem 

sebe stále účinnějším způsobem. 

 

Rámcové cíle: 

 

1. Rozvoj dítěte a jeho schopnost učení 

 

Předpokladem upevňování tohoto cíle je: 

- podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu  

- systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují 

a usnadňují proces dalšího rozvoje učení 
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- podporovat stále dokonalejší chápání světa, podporovat dětskou radost z rozšiřujících 

se možností zasahovat do jeho dění 

- motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat chuť poznávat nové, objevovat 

neznámé, porozumět věcem a jevům kolem sebe, povzbuzovat chuť k učení 

- rozvíjet všechny poznávací a tvůrčí schopnosti dítěte, jeho fantazii, zájmy a nadání, 

rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se 

- přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, proměn, rozvíjet schopnost 

přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi 

 

2. Osvojení si hodnot, na nichž je založena naše společnost 

 

Předpokladem upevňování tohoto cíle je: 

- umožňovat dítěti poznávat takové hodnoty jako nedotknutelnost lidských práv, 

svoboda, rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se slabými a ohroženými, ohled na 

druhé, důstojné vztahy mezi lidmi, hodnoty spojené se zdravím životem a životním 

prostředím 

- v rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot 

a tradic 

- rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech, 

rozhodnutích 

- vést dítě k sociální soudržnosti, připravovat ho na život, ke vnímání růzností 

kulturních komunit, toleranci 

 

3. Získávání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

 

Předpokladem upevňování tohoto cíle je: 

- rozvíjet poznávání sama sebe, vlastních možností, potřeb, schopností a zájmů 

- vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí, získávání zdravé sebedůvěry 

- vést dítě k podílení se na činnostech, společném životě, učit se spolupracovat, 

spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé 

- vést dítě k poznání, že lze svou životní situaci ovlivňovat, že může jednat svobodně, 

že však za to, jak se rozhodne, co udělá, také odpovídá 
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4. Vytváření vhodných podmínek pro předškolní vzdělávání 

 

Předpokladem upevňování tohoto cíle je: 

 

- dbát na to, aby nábytek, vybavení bylo bezpečné, estetické, vybavovat školu 

vhodnými hračkami, pomůckami, materiály 

- vést děti k podílení se na výzdobě školy 

- poskytovat dětem plnohodnotnou stravu, dodržovat pitný režim 

- dbát, aby denní řád byl pravidelný, aby umožňoval přizpůsobovat činnosti aktuální 

situaci, potřebám dítěte 

- vytvářet takové prostředí kde se cítí dobře děti i zaměstnanci školy, využívat kladného 

hodnocení, vést dítě k samostatnosti 

- při nástupu dítěte do MŠ uplatňovat individuální adaptační režim, dbát na vyváženost 

spontánních a řízených aktivit, dbát na soukromí dítěte, nepřekračovat doporučené 

počty dětí ve třídě 

- jasně vymezit povinnosti a pravomoci všech zaměstnanců, respektovat názory 

zaměstnanců, spolupracovat 

- dobrá spolupráce se zřizovatelem, ostatními organizacemi, odborníky podílející se na 

výchově a vzdělání 

- pedagogové úzce spolupracují s rodiči, zachovávají mlčenlivost o osobních údajích 

dětí, rodin 

 

 

5. Respektování individuálních potřeb a možností dítěte 

 

Předpokladem upevňování tohoto cíle je: 

- vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte, podmínky k učení, 

aby dosáhlo co největší samostatnosti 

- vytvářet individuální vzdělávací programy pro jednotlivé děti tam, kde je to potřebné a 

účelné (např. OŠD) 

- u dětí mimořádně nadaných doplnit dle možností nabídku dalších aktivit 

 



20 

 

6.Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných 

Vzdělávání dětí nadaných a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, je založeno na 

individuálním přístupu k dětem, aby vzdělávání bylo co nejefektivnější a dostatečně 

vyhovovalo znalostem a dovednostem daného dítěte.  

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami dle školského zákonu §16  

 

1) Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se 

zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. 

2) Zdravotním postižením je pro účely tohoto zákona mentální, tělesné, zrakové nebo 

sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové 

poruchy učení nebo chování. 

3) Zdravotním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona zdravotní oslabení, 

dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení a chování, 

které vyžadují zohlednění při vzdělávání. 

4) Sociálním znevýhodněním je pro účely tohoto zákona 

a. rodinné prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením, ohrožení sociálně 

patologickými jevy, 

b. nařízená ústavní výchova nebo uložená ochranná výchova, nebo 

c. postavení azylanta, osoby požívající doplňkové ochrany a účastníka řízení o 

udělení mezinárodní ochrany na území České republiky podle zvláštního 

právního předpisu.
11)

 

5) Speciální vzdělávací potřeby dětí, žáků a studentů zjišťuje školské poradenské 

zařízení. 

6) Děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, 

jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, 

na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou 

pomoc školy a školského poradenského zařízení. 
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 Vzdělávací obsah 6.

Ve vztahu mezi integrovanými bloky a zadělávacími oblastmi z RVP PV platí, že bloky jsou 

tvořeny tak, aby zasahovaly všechny vzdělávací oblasti s tím, že některá oblast může 

převažovat a jiná se může dotýkat jen velmi okrajově. Tyto bloky jsou vzhledem ke 

vzdělávacím oblastem RVP PV průřezové.  

Integrované bloky se vztahují k určitému tématu, vycházejí z praktických životních problémů 

a situací anebo jsou zaměřeny k určitým činnostem.  

Bloky jsou různě rozsáhlé, dlouhodobé i krátkodobé, dále se člení a větví. Jsou vytvářeny 

natolik široce a obsáhle, aby poskytovaly dostatek zajímavých a různorodých podmětů.  

Zaměření těchto bloků vychází přirozených potřeb dítěte a ze skutečností dítěte a jeho 

blízkých. Jejich obsah je srozumitelný, užitečný a prakticky využitelný. Pomáhá dítěti chápat 

sebe sama i okolní svět, rozumí jeho dění a orientování se v něm. Je upraven tak, aby vyhověl 

věku, úrovni rozvoje a sociální zkušenosti dětí, pro které jsou bloky připravovány.  

Obsah bloku odpovídá vzdělávacímu obsahu stanovenému ve vzdělávací nabídce v RVP PV. 

Činnosti nabízené v rámci ŠVP jsou praktické a mají rozvíjet intelektové a praktické 

schopnosti dítěte, prohlubovat jeho poznání, obohacovat jeho praktickou zkušenost a zvyšuje 

praktickou využitelnost toho, co se dítě naučí.  

Integrované bloky svým obsahem na sebe vzájemné navazují, doplňují se, prolínají 

a přecházejí plynule jeden do druhého. Je přirozené a správné, že vzdělávací obsah resp. 

některé jeho prvky, se v různých integrovaných blocích opakují a dítěti se znovu připomínají, 

že se s nimi setkává v nových souvislostech a učí se vidět věci z různých pohledů. Právě to 

významně přispívá tomu, že si dítě vytváří globální a reálný pohled na svět i jeho dění a že 

získané poznatky a dovednosti může lépe využívat v praxi a v dalším učení. Pokud se setkává 

se stejným obsahem i mimo formální vzdělávací nabídku, při příležitostech neplánovaných 

a vidí jej v přirozených logických vztazích a životních souvislostech, mohou být výsledky 

vzdělávání ještě účinnější.  
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Integrovaný blok Respektuj jedinečnost – já a můj svět „ve mně“ 

Charakteristika 

Integrovaný blok Respektuj jedinečnost – já a můj svět „ve mně“ je zaměřený především na 

rozvoj osobnostních vlastností a charakteristik dítěte, které jsou jedinečné a o uvědomění si 

své originality u každého dítěte jde v tomto bloku především. Okrajově se dotýká tělesného 

rozvoje, cílí prioritně na sebeuvědomění duševní, na práci s city a se sebevědomím dítěte, 

jež posilujeme zejména také v počátku docházky do mateřské školy. Dítě se prostřednictvím 

bloku postupně seznamuje také se společenstvím vrstevníků, s pravidly společného soužití, 

díky kterým můžeme respektovat jedinečnost každého z nich. Učí se orientaci v novém 

prostředí, vnímat a zvládat změny, adaptovat se. 

  

Navrhovaná témata pro tento blok jsou například: Moje školka, Moje rodina, Můj den, Moje 

tělo, Můj oblíbený pohádkový hrdina, Moje nejmilejší hračka, Co rád dělám, Mám se rád, se 

všemi jsem kamarád, Proč panenka pláče (porozumění citům svým i ostatních), apod. 

  

Klíčové kompetence: 

-          Dítě soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a 

užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů. 

-          Dítě získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení. 

-          Dítě 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. 

-          Dítě 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. 

-          Dítě se učí vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky 

(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.). 

-          Dítě se domlouvá gesty i slovy, učí se rozlišovat některé symboly, rozumí jejich 

významu i funkci. 

-          Dítě je v běžných situacích podporováno ke komunikaci bez zábran a ostychu s 

dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je 

výhodou. 

-          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. 

-          Dítě se ve skupině 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. 

-          Dítě napodobuje modely vstřícného chování a mezilidských vztahů, které nachází 

ve svém okolí. 

-          Dítě se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné 

povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim. 

-          Dítě se svoje činnosti a hry učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat. 

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

stránky. 
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-          Dítě odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit 

cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem. 

-          Dítě se učí, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá 

rozhodnutí také odpovídá. 

-          Dítě se učí smyslu pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem 

přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých. 

  

Dílčí cíle: 

-        uvědomění si vlastního těla 

-        rozvoj a užívání všech smyslů 

-        rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, 

naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního 

projevu, vyjadřování) 

-        rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně 

názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a 

pozornosti, přechod 

od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a 

fantazie 

-        rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 

-        poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní 

identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

-        získání relativní citové samostatnosti 

-        rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a 

prožitky vyjádřit 

-        rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

-        seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

-        osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro 

navazování 

a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 

-        poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci 

přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální 

komunikace obvyklým v tomto prostředí 

-        rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

-        rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 
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Očekávané výstupy: 

-        zachovávat správné držení těla 

-        zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby 

pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, 

pohybovat se 

ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku) 

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

-        vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

-        vyjadřovat 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 

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

jej 

ve správných větách) 

-        formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 

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

-        učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 

jednoduchou dramatickou úlohu apod.) 

-        vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si 

(nového, změněného, chybějícího) 

-        záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

-        poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

-        vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

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

-        odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní 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, ovládat svoje 

city 

a přizpůsobovat jim své chování 

-        vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v 

ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na 

nedovolených či zakázaných činnostech apod. 

-        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 

-        vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 
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-        respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a 

zdůvodněné povinnosti 

-        uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, 

spokojenost 

i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím 

prostředí 

-        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.) 

-        navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat 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 (obhajovat 

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

kompromisy, řešit konflikt dohodou 

-        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 (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na 

nich a řídit 

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

spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí 

pohody 

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

v budově mateřské školy, v blízkém okolí) 

-        zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě 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.) 
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-        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 

-        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 

 

 

  

Integrovaný blok Respektuj, co tě obklopuje – já a můj svět „kolem mě“ 

Charakteristika: 

Integrovaný blok Respektuj, co tě obklopuje – já a můj svět „kolem mě“ se zaměřuje na 

rozvoj vztahu dítěte ke svému okolí, k přírodě, zvířatům, domovu, ale i vzdálenějším světům 

a kulturám. Dítě je vedeno k tomu, aby hledalo a postupně nacházelo své místo v tomto světě, 

aby ho chtělo poznávat a aktivně ho přetvářet a chránit. Dítě se postupně seznamuje se světem 

umění, rozvíjí svou fantazii a kreativitu. Dítěti jsou poskytovány zdroje informací a podnětů, 

dítě se učí s nimi pracovat, třídit je, porozumět jim. Učí se klást otázky a přemýšlet nad 

odpověďmi, kterých se mu dostává. Především však získává pozitivní vztah k okolí, ostatním 

lidem v něm, ke světu, přírodě a k životu vůbec. 

Navrhovaná témata pro tento blok jsou například: Roční období, Proměny v přírodě, Počasí, 

Jiné kontinenty, Životní prostředí, ekologická témata jako Voda, Třídění odpadů, Zvířata, 

Rostliny, nebo Vesmír, Doprava, Sport, Škola, Média, Knížky, Umění, Zeměkoule, apod. 

  

Klíčové kompetence: 

-          Dítě získá 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. 

-          Dítě se učí klást 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. 

-          Dítě se postupně 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. 

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

dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem. 

-          Dítě 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. 

-          Dítě postupně získává dovednosti předcházející čtení a psaní. 

-          Dítě se učí využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně 

setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.). 

-          Dítě se učí projevit citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 

nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost. 

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

-          Dítě si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, 

že všichni lidé mají stejnou hodnotu. 

-          Dítě zjišťuje, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým 

chováním na něm podílí a že je může ovlivnit. 

  

Dílčí cíle: 

-        seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního 

vztahu k němu 

-        vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém 

prostředí, 

o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

-        poznávání jiných kultur 

-        pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a 

zlepšovat, ale také poškozovat a ničit 

-        osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností 

v péči 

o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před 

jeho nebezpečnými vlivy 

-        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 fyzické i psychické zdatnosti 

-        osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě 

-        osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní 

pohody 

i pohody prostředí 

-        rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného 

projevu 

-        posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování 

apod.) 

-        vytváření základů pro práci s informacemi 

-        získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

-        posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské 

škole, 

v dětské herní skupině apod.) 

-        seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o 

prostředí, v němž dítě žije 

-        vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 
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-        vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře 

a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a 

projevovat 

-        rozvoj společenského i estetického vkusu 

 

 

 Očekávané výstupy: 

-        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.) 

-        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, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně 

-        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.) 

-        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.) 

-        ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

-        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 (zacházet s předměty denní 

potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s 

grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, 

modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.) 

-        pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

-        sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

-        popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

-        poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 

-        rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, 

označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci 
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-        projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, 

film, užívat telefon 

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

-        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) 

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

-        postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

-        řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“ 

-        nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

-        zorganizovat hru 

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

-        chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, 

v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) 

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

knížkami, s penězi apod. 

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

literární, dramatické či hudební představení a hodnotit 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) 

-        uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat 

neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat 

společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost 

či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům 

(vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají) 

   

Integrovaný blok Respektuj rozmanitost – já ve světě lidí 

Charakteristika: 

Integrovaný blok Respektuj rozmanitost – já ve světě lidí se zaměřuje na rozvoj schopnosti 

dítěte vyznat se ve vztazích s lidmi a uspořádat si vztahy s lidmi ve svém okolí, poznávat 

lidské společenství i v širším slova smyslu – jako společnost, která má své hodnoty a ctí je. 

Dítě se učí porozumět těmto hodnotám, uplatňovat je ve svém každodenním životě, osvojit si 

je a umět je také prosazovat a hájit. K nim patří například péče o zdraví, správný a zdravý 

životní styl a prevence sociálně patologických jevů. Dítě si buduje vztah k učení se, 

k objevování a zájmu se vzdělávat. Integrovaný blok umožní dítěti uvědomění si smyslu 

záměrného učení a získá k němu pozitivní vztah. Důležité je vytváření schopnosti 
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sebeovládání tak, aby bylo dítě schopno mimo jiné efektivně spolupracovat s druhými a 

chápat význam kooperativního chování pro sebe i celé společenství. Seznámí se s různými 

prostředími, ve kterých lidé žijí a pracují. 

  

Navrhovaná témata pro tento blok jsou nejrůznější oblasti lidské činnosti, například: Povolání 

a práce lidí, Jiné kultury a společenství, Tradice a zvyky, Zdraví a péče o tělo, Bezpečnost, 

Zvířata ve světě lidí, Jídlo, Čas, Domov, Město a vesnice, Hudba, Divadlo, Sport, Svátky a 

oslavy, apod. 

  

Klíčové kompetence: 

-          Dítě se učí odhadnout své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat 

výkony druhých. 

-          Dítěti se vždy dostává uznání a ocenění, aby se učilo se s chutí. 

-          Dítě si zpřesňuje početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, 

vnímá elementární matematické souvislosti. 

-          Dítě 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. 

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

za snahu. 

-          Dítě ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své 

myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede 

smysluplný dialog. 

-          Dítě průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivněji používá k dokonalejší 

komunikaci s okolím. 

-          Dítě se dovídá, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; 

má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku. 

-          Dítě se při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích chová obezřetně; 

nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout. 

-          Dítě je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a 

jedinečnostem. 

-          Dítě 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. 

-          Dítě má základní 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. 

-          Dítě spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich 

smyslu a chápe potřebu je zachovávat. 

-          Dítě dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s 

ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské). 

  

Dílčí cíle: 

-        osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

-        vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního 

stylu 
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-        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) 

-        vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj 

zájmu 

o učení 

-        osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, 

čísla) 

-        rozvoj schopnosti sebeovládání 

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

-        vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, 

přizpůsobivosti apod.) 

-        rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

-        rozvoj kooperativních dovedností 

-        ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 

-        rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), 

přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a 

přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané 

-        rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, 

rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a 

aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny 

-        vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

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

lidmi, společností, planetou Zemí 

 

 

Očekávané výstupy: 

-        zvládat sebeobsluhu, uplatňovat 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.) 

-        zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, 

uklidit 

po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě 

apod.) 

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

povědomí 

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

užívané 

ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem 

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

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

jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami 

-        správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 
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-        chápat slovní vtip a humor 

-        sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

-        utvořit jednoduchý rým 

-        sledovat očima zleva doprava 

-        poznat některá písmena a číslice, popř. slova 

-        poznat napsané své jméno 

-        chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a 

podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory 

předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, 

chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, 

poslední apod.) 

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

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

jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se 

orientovat v čase 

-        učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat a vybavit 

-        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 

-        zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně 

pohybovou 

či dramatickou improvizací apod.) 

-        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 (chovat se citlivě a 

ohleduplně 

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

pomoc apod.) 

-        uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku 

s dospělými 

i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo, 

až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout 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 chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti) 
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-        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 

-        dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově 

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

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

potřeby obrátit 

o pomoc) 

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

prostředí 

 

 

 Evaluační systém 7.

 

1. Pravidla 

2. Oblasti 

3. Kompetence v oblasti evaluační činnosti 

4. Kriteria pro jednotlivé oblasti 

5. Metody, které lze uplatnit 

6. Evaluace vlastní pedagogické práce 

7. Hodnocení a evaluace ředitelkou školy 

 

Smyslem evaluace je ověřovat a zvyšovat kvalitu pedagogické práce, odstraňovat 

nežádoucí prvky a neefektivní způsoby práce. 

 

1. Pravidla: 

 hodnotíme ve vztahu k dítěti kvalitu individuálního rozvoje 

 hodnotíme ve vztahu k pedagogům kvalitu jejich práce 

 hodnotíme ve vztahu k sobě – sebehodnocení kvality pedag. práce (pedagogové), 

řídící práce (ředitelka, vedoucí učitelka) 

 evaluujeme průběžně, vždy když chceme zjistit, jak se daří vytyčené cíle naplňovat 
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2. Oblasti evaluace 

Úroveň třídy: 

1) Výchova a vzdělávání 

2) Společenská a komunitní oblast 

Úroveň školy: 

3) Personální, řídící a provozní oblast 

 

3. Kompetence v oblasti evaluační činnosti: 

 vedení třídní a školní dokumentace  

 docházka zaměstnanců (měsíčně) 

 zpětná vazba třídních plánů (průběžně)  

 výsledky výchovně vzdělávací práce (průběžně, po ukončení bloku) 

 sleduje a doplňuje záznamy diagnostiky dětí 

 

Učitelka 

 záznamy diagnostiky dětí  

 provádí zpětnou vazbu třídního plánu (průběžně) 

 

Školnice 

 sleduje teplotu v prostorách školy (průběžně) 

 

 kontrola školní zahrady – průběžně 

 

 

Hospitační činnost: 

 partnerská komunikace  

 prožitkové učení  

 obsahová náplň pobytu venku  

 vyváženost spontánních a řízených činností  
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Kontrolní činnost: 

 pitný režim, skladba jídelníčku  

 dokumentace třídy, školy  

 diagnostika dětí 

 BOZP, PO  

 

4. Kriteria pro jednotlivé oblasti: 

1) Výchova a vzdělávání 

 Prostor pro rozvoj osobnosti dítěte v předškolním věku.  

 Zdravý citový, rozumový a tělesný vývoj. 

 Osvojování základních pravidel chování, hodnot a mezilidských vztahů.  

 Vytváření předpokladů pro základní vzdělávání.  

 Vyrovnávání nerovnoměrností vývoje a péče o děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami.  

2)  Společenská a komunitní oblast  

 Spolupráce se zákonnými zástupci dětí, úroveň komunikace. 

 Účast na školních a mimoškolních akcích. 

 Spolupráce s jinými školskými subjekty. 

3) Personální, řídící a provozní oblast  

 Celkové klima školy 

 Spolupráce se zřizovatelem 

 Vzdělávání pedagogů, kvalifikace 

 Zkvalitňování vybavení, péče o prostředí, zdraví, hygienu estetiku 

 Úroveň stravování 

 

 

5. Metody hodnocení a evaluace, které může pedagog v praxi uplatnit: 

 

 rozhovor s dítětem, rozhovor s rodiči, konzultace s ostatními odborníky, diskuse 

 pozorování, opakované pozorování 
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 rozbor herních aktivit dítěte 

 rozbor jazykových projevů dítěte 

 rozbor, analýza prací- výtvorů dítěte  

 rozbor osobní dokumentace dítěte (rodinná anamnéza) 

 sociometrické metody (chování a jednání ve skupině, vztahy, postavení ve skupině apod.) 

 dotazník 

 anketa 

 analýza vlastní pedagogické aktivity 

 rozbor procesu učení (vhodné využití didakt. her, pracovních listů) 

 porovnávání výsledků s plánovanými cíli 

 analýza třídní a školní dokumentace 

 hospitace a pohospitační rozbor 

 

 

 

 

6. Evaluace vlastní pedagogické práce: 

 

Denní – evaluace pomocí obecných – rámcových cílů (co se učím, s jakou hodnotou se dítě 

setkává, zda má prostor pro samostatnost…). Kdykoli v průběhu dne si můžeme položit tyto 

otázky a operativně korigovat své působení směrem k požadované kvalitě. 

Denní zápis do třídní knihy (možno společně s dětmi- vzpomínají, co prožily v průběhu dne) 

Zpětná vazba – rozhovory s dětmi, rodiči, kolegyní (nutnost pro jednotné působení) 

Evaluace předchozího tématu (integrovaného bloku) 

K evaluaci předchozího tématu pomohou stanovené dílčí vzdělávací cíle, očekávané výstupy. 

S největší pravděpodobností dojdeme při kontrole ke zjištění, že všechny cíle byly dotčeny. 

Cíle, které byly dotčeny minimálně, nebo nebylo dosaženo očekávaných výstupů, si 

poznamenáme a budeme s nimi pracovat dále, v dalším tématu. 

Po ukončení integrovaného bloku provedeme obdobně jeho závěrečnou evaluaci, při které 

pedagog zhodnotí celkový průběh, zvolené metody, postupy, zejména pak vzdělávací přínos, 

následně vyvodí závěry pro další práci. 

Sebereflexe (hodnocení sebe sama) - tento postup je logický a zdánlivě jednoduchý. Pedagog 

se ohlíží za sebe, rozmýšlí své kroky, sleduje výsledky a samostatně je hodnotí a porovnává 
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s rámcovými požadavky. Sebereflexe klade vysoké nároky na pravdivost a upřímnost 

pedagoga vůči sobě, na práci s rámcovými cíli, vlastní vzdělávání a sebevzdělávání. 

 

7. Hodnocení a evaluace vedoucí učitelkou školy: 

 

Vedoucí učitelka hodnotí svoji pedagogickou práci (jako ostatní pedagogové) i řídící práci – 

kontroluje, hodnotí práci pedagogů (hospitace, vstupy…), provozní zaměstnankyně a evaluuje 

vzdělávací proces celé školy včetně podmínek vzdělávání. 

O těchto činnostech vede záznamy – záznamy o hospitaci, sešit kontrol apod. 

Získaná data porovnává se stanovenými záměry, ze závěrů vyvozuje důsledky vedoucí 

k optimalizaci a zkvalitnění úrovně školy (úprava programu, přehodnocení cílů, organizace, 

metod, forem, podmínek…). 

Každé hodnocení má daný cíl a opírá se o stanovená kriteria (RVP PV) 

 

OBLAST (co)  METODY (jak)  ČETNOST (kdy)  ODPOVĚDNOST (kdo)  

ŠVP  rozhovor, diskuse, pedag. 

rada hodnocení, analýza  

1 x za rok  pedagogické prac. (zápis 

ped. rady)  

Pedagogové  rozhovory, diskuse, 

pozorování hospitace  

průběžně 1 x za rok  pedagogické prac.(ústně, 

vzájemně) vedoucí 

učitelka MŠ (tiskopis)  

Děti  hodnocení dětí diagnostika 

dětí  

denně průběžně  pedagogické prac.(ústně) 

pedagogické 

prac.(pedagog. diagn.)  

Průběh 

vzdělávání  

pozorování, rozhovory 

hospitace, rozbor rozhovor, 

diskuse, pedagog. rada  

průběžně 1 x za rok 

na ped. radě  

pedagogické prac.(ústně)  

pedagogické prac. (zápis 

ped. rady)  

Výsledky 

vzdělávání  

pozorování, rozhovory, 

hospitace pedagog. rady 

 hodnocení, sebehodnocení,   

průběžně, na 

pedagog. radě 1 x za 

rok  

pedagogické prac. (zápis 

ped. rady) pedagogické 

prac.   

Tematické 

bloky  

rozbor, sebehodnocení, 

analýza diskuse, pedagog. 

rada hodnocení, analýza  

1 x týdně  pedagogické prac.  

 

PODMÍNKY  

Materiální  pozorování, diskuse, 

hodnocení  

průběžně  všechny pracovnice   

Životospráva  pozorování, diskuse, 

hodnocení, analýza  

průběžně 1 x za rok  pedag.prac. 

Psychosociální  rozhovory, diskuse, 

pozorování, hospitace  

průběžně 1 x za rok  pedagog. pracovnice   

Organizační  hospitace pozorování, 

diskuse, hodnocení, 

1 x za rok průběžně 1 

x za rok  

 pedagog. pracovnice 

(ústně)  
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analýza  

Spolupráce s rodiči  individ. rozhovory, 

analýza třídní schůzky 

dotazníky – zpětná 

vazba  

průběžně 2 x do roka  

1 x za 3-4 roky  

pedagog. pracovnice 

(ústně)   

Řízení MŠ  pozorování, diskuse, 

hodnocení  

průběžně  všechny pracovnice 

(ústně) 

Personální a 

pedagogické  

hodnocení, rozhovory 

hospitace  

průběžně 1 x za rok  pedagogické prac.   

 

Použitá literatura: 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

Metodika tvorby školních programů 

Program výchovné práce 

Ekologická výchova v MŠ 

Globální výchova 

Inspirovat ekologické výchovy 

Nápady pro mrňata a škvrňata 

Setkání s ekohrou 

Nenuda 

Školka plná zábavy 

Psychomotorika / V. Osvaldová / 

Předcházíme poruchám učení /B.Sindelarová / 

Dříve než půjde do školy / Z. Třesohlavová / 

Marie Montessori – ukázky práce 

 Přílohy 8.

 

1. Školní řád:   a) Práva a povinnosti všech účastníků výchovy a vzdělávání 

b) Provoz a vnitřní režim školy 

c) Organizace školního stravování 

d) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 

e) Zacházení s majetkem školy 

 

 


