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1. Charakteristika školy  
  
Mateřská škola v Hrabové je od školního roku 2018 /2019 dvoutřídní MŠ, sloučením se základní 

školou tvoří jeden právní subjekt. Budova mateřské školy je postavena v zahradě pod lesem na 

okraji vesnice, asi sto metrů od budovy základní školy. Ke stávající budově MŠ byla přistavěna 

druhá budova, ve které vznikla nová třída pro děti od dvou let. 

Na zahradě je postavena environmentální učebna jiného subjektu (Komunitní škola Hrabová), 

kterou může školka plně využívat. Dále je zde nově zbudovaná zahrada s pískovištěm, novými 

dřevěnými herními prvky, která slouží dětem ze školky i školy V sousedství školky je fotbalové 

i dětské hřiště. Všechna tato místa využíváme k pohybovým aktivitám a hrám. V zimním období 

navštěvují děti nedalekou sokolovnu – tělocvičnu.   

  

Blízkost lesa považujeme za velkou výhodu, neboť umožňuje dětem nejen pravidelné vycházky 

na čerstvém vzduchu, ale můžeme zde uplatňovat environmentální výchovu přímo v praxi. Od 

běžného pozorování až po jednoduché pokusy a hry v přírodě. Terénní nerovnosti přímo vybízí 

k rozvoji přirozených pohybových dovedností ve všech ročních obdobích.  

  

Snahou naší MŠ je vytvořit pro děti příjemné rodinné prostředí, které podporuje sebevědomí 

dítěte a jeho sebedůvěru ve své schopnosti včetně schopnosti vyjádřit svůj názor. Chceme 

pomoci dětem získat všeobecné znalosti o přírodě, společnosti a věcech kolem nás. Vedeme 

děti k radosti z pohybu, chceme je naučit nebát se sportovat a umět se radovat ze společných 

her. Jako mateřská škola s dětmi v různém věku učíme děti vzájemné toleranci, ohleduplnosti 

a pomoci.   

 

2. Koncepce školy 

 
Vzdělávací obsah vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je 

sestavený tak, aby díky jeho uplatňování bylo dosaženo klíčových kompetencí, které jsou 

stanoveny RVP PV.  

Při volbě metod a v organizaci vzdělávání se inspirujeme různými pedagogickými směry. 

Vybíráme z každého to, co je v souladu s našimi cíli a vhodné pro skupinu dětí.  

 

Lesní pedagogika 

Cílem je maximálně využívat okolní prostředí k poznávání živé i neživé přírody, poznávat 

zákonitosti přírody a její krásy, rozvíjet své smysly, pracovat s přírodním materiálem, objevovat 

vlastní možnosti. K pobytu venku hojně využíváme zahradu, kterou postupně budujeme 

v přírodním stylu.  Právě ona nám poskytuje velkou škálu možností se v této oblasti realizovat 

a projekt zahrady pamatuje na přímý výukový potenciál spojený s prožitkovým učením dětí. 

Děti celoročně pobývají venku za téměř každého počasí. Řídíme se heslem “Neexistuje špatné 

počasí, pouze špatné oblečení”. Ke vzdělávání a především pobytu venku hojně využíváme les 

a louku, nacházející se v bezprostřední blízkosti školky. Pohybem v různorodém, nerovnoměrném 

prostředí přírody se dětem rychle zlepšuje motorika, rovnováha a koordinace. Děti pobývající na 

čerstvém vzduchu jsou odolnější a méně nemocné.  

 



 

Montessori pedagogika  

Montessori pedagogika se svým hlavním mottem „Pomoz mi, abych to dokázal sám”, je taktéž 

nedílnou součástí našeho vzdělávání. Pedagog zde není autoritou v pravém slova smyslu, ale snaží 

se být průvodcem, rovnocenným partnerem, jehož hlavním úkolem je usilovat o vytvoření 

vhodného prostředí pro rozvoj dítěte. Podporuje v dítěti jeho tvořivost, dítě samo přispívá ke 

konstrukci svého vzdělání. Dítě se má ve školce a obecně při vzdělávání cítit bezpečně a má tak 

možnost posilovat své zdravé sebevědomí.  

 

Respektovat a být respektován  

Využíváme zásad Respektovat a být respektován, především ve způsobu komunikace a řešení 

nedorozumění, uvědomění si potřeb druhého. Děti jsou vnímány v komunikaci a společném 

rozhodování jako partneři, kteří se mohou na společném rozhodování podílet. Učíme naslouchat a 

respektovat názor či postřeh druhého, každý má prostor vyslovit ten svůj. Děti se za podpory 

pedagoga učí důstojně zvládat konfliktní situace. Nekritizujeme, konstatujeme, co vidíme, 

používáme “já” sdělení. Vzdělávací aktivity mnohdy vycházejí z nápadů dětí, pedagog jim pomáhá 

rozvíjet je a uchopit v širším rámci. Jeho cílem je, jak už jsme uvedli u plynulého učení, probouzet 

aktivní zájem dětí a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a pozorovat. Pedagog se stává iniciačním 

a motivačním prvkem prostřednictvím utváření vhodného prostředí a nabídky činností. 

 
 

3.  Podmínky vzdělávání  
  

3. 1 Věcné podmínky  

  

Objekt MŠ je přízemní, sestávající ze dvou propojených budov. Součástí je školní jídelna, v níž 

se připravuje jídlo pro děti MŠ, ZŠ a pracovníky školy.  

Děti s rodiči vchází hlavním vchodem do šaten, kde se převléknou, rozloučí a následně jdou do 

tříd. Třídy slouží jako herny, učebny a jídelny. V každé třídě je dětský pokojíček a relaxační 

koutek. Prostor tříd v obou odděleních je rozdělen do center aktivit, ve kterých si děti hrají 

a pracují podle svých individuálních potřeb. Vždy jedna třída v každém oddělení slouží 

v odpoledních hodinách jako ložnice.  Hygienické prostory jsou umístěny vedle třídy a jsou 

přístupné i ze šatny.     

  

Školní zahrada je oplocená. Děti zde mají k dispozici velký prostor pro různé herní aktivity. 

V zahradním domečku mají uschované hračky na písek, koloběžky a sportovní nářadí určené 

na zahradu. V průběhu roku využívají děti venkovní environmentální učebnu, kterou má škola 

plně k dispozici. Postupně budujeme ve spolupráci s rodiči a pracovnicemi Sdružení Lipka 

a Chaloupky školní přírodní zahradu. V současné době jsou zde tyto prvky - velký motýlí záhon 

s bylinkami a květinami, habrový domeček a přírodní pocitová stezka. Nové herní dřevěné 

prvky jsme obohatili o venkovní kuchyňku s blátištěm.  V zimě chodíme cvičit do sokolovny. 

Ke každodennímu cvičení využíváme prostor v herně a její sportovní vybavení. V letních 

měsících cvičíme na zahradě. Pohybové aktivity probíhají podle možností v průběhu celého 

dne.  



 

Nábytek a prostory školy odpovídají hygienickým požadavkům. Prakticky všechny prostory 

a vybavení jsou nové nebo nedávno po rekonstrukci. Děti mají hračky volně přístupné a mohou 

si je samostatně vybírat podle vlastního přání. Podobně přístupné mají děti i pracovní pomůcky 

a výtvarné potřeby dle zaměření jednotlivých center aktivit a zároveň dle aktuální vzdělávací 

nabídky.  Navštěvujeme i místní knihovnu.  

  

Třída pro 2-4 leté je vybavena hračkami a didaktickými pomůckami vhodnými pro tento věk, 

které jsou umístěny v dosahu dětí, případně v uzavíratelných skříňkách. Vybavení hračkami, 

pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku a je průběžně 

obnovováno a doplňováno.   

  

Ve školce mají děti k dispozici notebooky, které jsou bohatě vybaveny programy pro rozvoj 

řeči a dalšími plně rozvíjejícími dovednosti předškoláků. Dále byl nově pořízen 3box, 

interaktivní tabule a televize. Pro hudební a dramatickou výchovu využíváme elektronické 

varhany, klavír a soubory Orffových nástrojů. Pro relaxaci dětí slouží přenosný CD přehrávač 

se souborem pohádek a písniček. Celá školka je připojena k internetu prostřednictvím wi-fi.  

  

  

3. 2 Životospráva  

  

Po příchodu do školky se děti převlékají v šatně a v doprovodu odpovědné osoby přichází do třídy. 

Zde si v průběhu ranních her vybírají činnosti a hry podle svých individuálních potřeb a zájmů. 

V centrech aktivit rozvíjí námětové hry (na domácnost, na lékaře atd.), probíhají zde konstrukční 

činnosti (hry se stavebnicemi), deskové hry, kreslení, modelová apod. Klademe důraz na 

individualizaci činností.   

  

Během dne jsou zařazovány cviky k protažení celého těla, cviky s dechovými, relaxačními 

a jógovými prvky. Nechybí tu ani taneční prvky a pohybové hry. Pro mladší děti jsou zařazovány 

říkanky s pohybem. V letních měsících cvičíme zpravidla venku.   

 

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

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

jednotlivých dětí. Pro děti s menší spánkovou potřebou jsou nabízeny klidové aktivity. 

Zaměstnanci školy se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují dětem 

přirozený vzor. 

 

V průběhu dopoledne je zařazována řízená didaktická činnost podle témat v integrovaných blocích. 

Děti, které se připravují na školní docházku, pracují se stimulačním programem Maxík. Následuje 

pobyt venku (zahrada, hřiště, les, aj.). Řízená činnost je někdy přesunuta do ranních her, protože 

vyplyne z dané situace nebo je zařazena v rámci pobytu venku. Důraz klademe na pravidelnou 

logopedickou průpravu. Za nepříznivého počasí je připravena náhradní činnost v herně a třídě. 

Zapojení environmentální výchovy do každodenního života školky je podpořeno zapojením školy 

do mezinárodního projektu Ekoškola.  

  



 

Po obědě a polední hygieně odchází některé děti domů a ostatní děti se ukládají k odpolednímu 

odpočinku, uspává je čtená pohádka. Jednou měsíčně navštěvuje předškolní děti vyučující 

1. ročníku ZŠ a připravuje si pro své budoucí žáky vhodné aktivity.  

  

Po odpočinku a odpolední svačince si děti vybírají činnosti podle svých zájmů a rozchází se 

postupně domů.        

  

Přesný režim dne je uveden ve školním řádu MŠ.  

Životosprávu v naší mateřské škole zajišťujeme takto:  

  

• dětem poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu, k dispozici je dostatek tekutin 

a děti jsou vedeny nenásilnou formou k pestrému jídelníčku  

  

• dodržujeme pravidelný denní rytmus a řád, který přizpůsobujeme aktuální situaci či 

změně programu  

  

• děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku přiměřeně počasí  

  

• děti mají dostatek volného pohybu v herně i venku  

  

• individuální potřeba spánku je respektována, dětem je nabízen alternativní klidový 

program  

  

• pedagogové poskytují dětem přirozený vzor  

  

• dvouleté děti mají možnost odpočinku podle svých potřeb 

  

3. 3 Psychosociální podmínky  

  

Prioritou naší školy je poskytovat dětem v téměř rodinném prostředí pocit bezpečí a jistoty. 

Novým dětem umožňujeme postupné přivykání nezvyklé situaci a novému prostředí. 

Společným vytvářením pravidel soužití a jejich dodržováním se děti učí respektovat potřeby 

své i svých kamarádů. Usilujeme o podporující a vstřícnou komunikaci s dítětem, kdy je dítě 

považováno za rovnocenného partnera. Vzdělávací nabídka odpovídá věku dětí a umožňuje 

samostatné rozhodování dítěte. Případné negativní projevy dětí jsou řešeny individuálně tak, 

aby nedošlo k zesměšnění či pocitu ohrožení u dítěte. Děti při činnostech dělíme na skupiny 

podle věku.  

  

3. 4 Organizace  

  

Provoz mateřské školy je od 6:30 do 16:00. Ostatní organizační náležitosti jsou více rozepsány 

v režimu dne a ve školním řádu.   

  



 

3. 5 Řízení mateřské školy  

Všechny pracovnice školy mají jasně stanovené úkoly, povinnosti a pravomoci. Vnitřní 

informační systém je zajištěn formou pravidelných porad pedagogických i provozních 

pracovníků a elektronicky. Vnější informační systém spočívá v pravidelných informacích na 

nástěnkách ve škole i v obci, třídních schůzkách, školním zpravodaji a webových stránkách 

školy.  

  

Ředitelka školy je odpovědná za přijímání nových dětí a činí opatření rozhodující pro 

bezproblémový chod školy. Účastní se rodičovských schůzek a informuje rodiče 

o připravovaných akcích školy a školky či o jiných závažných skutečnostech. Zajišťuje 

komunikaci školky s jejím širokým okolím a partnery (zřizovatel, SPC, PPP, krajský úřad atd.).   

     

S třídní učitelkou rodiče konzultují otázky výchovy a vzdělávání svých dětí, a to formou 

individuálních konzultací či na rodičovských schůzkách. Názory rodičů jsou v naší škole 

respektovány a velmi oceňujeme i zapojení rodičů do života školy.  

  

Silnou stránkou naší školy je dobrý pracovní kolektiv a výborná spolupráce mezi mateřskou 

a základní školou. Usilujeme také o kvalitní spolupráci se zřizovatelem a dalšími orgány státní 

správy a samosprávy.  

  

Za samozřejmost považujeme spolupráci s odborným poradenským zařízením s cílem včas 

diagnostikovat potíže, podílet se na jejich nápravě zvláště při případném odkladu školní 

docházky nebo při možných vývojových poruchách či nadání dětí.  

  

Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy se opírá o předchozí analýzu a využívá 

zpětné vazby.    

  

 

3. 6 Personální a pedagogické zajištění  

  

Péči o děti v naší mateřské škole zajišťují čtyři plně kvalifikované učitelky, z nichž jedna plní 

funkci vedoucí učitelky, pedagogický asistent a chůva.     

  

Pedagogický sbor, respektive pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a společně 

vytvořených pravidel. Pedagogičtí pracovníci se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání 

přistupují aktivně.   

  

Je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů každý den v rozsahu min. 2,5 hod.  

  

  

3. 7 Spoluúčast rodičů  

  

Za velmi důležitou a pro děti přínosnou považujeme spolupráci s rodiči. Rozvíjíme ji v několika 

oblastech:   

  



 

• děti a jejich maminky mají možnost se s prostředím školky seznámit již před nástupem 

do mateřské školy v rámci tzv. Mamince  

  

• v rámci projektů zveme rodiče k přímému zapojení do vzdělávacího programu dětí  

  

• s rodiči uskutečňujeme třídní schůzky a individuální konzultace  

  

• pomáháme rodičům dětí, které se chystají k zápisu besedou o školní zralosti, a nabízíme 

možnost ověřit úroveň připravenosti dítěte na školu  

  

• pořádáme řadu společenských a kulturních akcí, při kterých se rodiče mohou zúčastnit 

nejen jako diváci, ale jako vítaní spolupracovníci  

  

Všichni pracovníci školy respektují soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost ve svěřených 

záležitostech. S rodiči se snaží jednat ohleduplně a taktně s vědomím, že se jedná o důvěrné 

informace. 

 

 

3. 8 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami   

  

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro společné pro všechny děti. Naší 

snahou je vytvořit optimální podmínky pro každé dítě individuálně.  

  

V ŠVP mateřská škola stanoví:  

 pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP;  

 pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP.  

  

V ŠVP může mateřská škola stanovit:  

 náplň předmětů speciálně pedagogické péče;   

 zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami;   

 pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzory atd.).  

  

3. 8. 1 Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními:  

  

Péče o děti se zdravotním postižením probíhá formou individuální integrace v běžné třídě za 

dodržení určitého postupu a podmínek:  

  

• dětem se specifickým zdravotním postižením zprostředkujeme se souhlasem rodičů 

vyšetření odborným pracovištěm,  

  



 

• na základě vyšetření a doporučení odborníků jsou vypracovány individuální vzdělávací 

plány, které vycházejí ze školního vzdělávacího plánu a jsou zaměřeny na specifické 

potřeby dítěte (IVP),  

  

• péče o integrované děti probíhá jednak při společných aktivitách formou individuálního 

přístupu pedagoga, jednak formou chvilek reedukační péče zaměřené na konkrétní 

postižení dítěte,  

  

• individuálním přístupem chápeme dodržování doporučených pokynů v PLPP nebo IVP 

dítěte,  

  

• máme zkušenost s různými druhy postižení a velmi podporujeme práci s pedagogickým 

asistentem,  

  

• pro dítě se zdravotním postižením jsou zajištěny vhodné kompenzační (didaktické, 

technické) pomůcky,  

  

• dítě je vedeno k osvojení specifických dítětem zvládnutelných dovedností zaměřených 

na samostatnost a sebeobsluhu,  

  

 

3. 9 Podmínky pro vzdělávání nadaných dětí  

  

• poskytujeme informace rodičům dětí mimořádně nadaných a doporučujeme další 

odbornou péči o ně,  

  

• v rámci pedagogické práci s těmito dětmi uplatňujeme individuální přístup, tak aby byly 

rozvíjeny mimořádné schopnosti a nadání těchto dětí,  

  

• rozvoj a podpora mimořádných schopností je zajišťována a organizována tak, aby 

nebyla jednostranná a neomezila pestrost a šíři obvyklé vzdělávací nabídky.  

  

 

3. 10 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let  

  

Předškolní vzdělávání pro tyto děti umožňují rámcové cíle a záměry RVP PV. Důležité je 

uvědomovat si specifika dosahované úrovně ve všech oblastech vývoje dítěte. Neorientuje se v 

čase, žije přítomností a je méně obratné. Velmi výrazné jsou rozdíly v jednotlivých oblastech 

vývoje. Dvouleté dítě se nejvíce učí nápodobou, situačním prožitkem. Potřebuje hodně prostoru 

pro hru. Důležité jsou pro něj pravidelné rituály, opakování činností a dostatek prostoru 

k dokončování činností.  

  



 

Podmínky:  

• dostatečné množství podnětných a bezpečných hraček a pomůcek pro dvouleté děti,  

• v heterogenní třídě jsou nastavena pravidla pro užívání a ukládání hraček a pomůcek,  

• je vyhrazený úložný prostor na ukládání náhradního oblečení a hygienických potřeb 

(školní řád),  

• je zajištěn režim dne, který respektuje pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, 

dostatečný odpočinek,  

• mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte,  

• dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, variabilita v uspořádání prostoru, 

možnost průběžného odpočinku,  

• vzdělávací nabídka je přizpůsobena věkovým zvláštnostem dítěte a provádí se v menších 

skupinách či individuálně.  

  

4. Organizace vzdělávání  
  

Jsme dvoutřídní mateřská škola ve věkovém rozmezí od 2 do 7 roků.  Ve třídě Mravenečci se 

vzdělávají děti ve věku 2-4 let, naplněnost max. do 18 dětí. Ve třídě Včelky jsou vzdělávány 

děti ve věku 4-7 let, naplněnost max. do 28 dětí. Zároveň jsou zde zařazeny i děti s podpůrným 

opatřením.  

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy jsou uveřejněna na stránkách školy. Odpovědná 

osoba je ředitelka společného zařízení ZŠ a MŠ Hrabová.  

  

5. Charakteristika vzdělávacího programu   

Zaměření školky je orientováno společně s naší ZŠ na ekologické aktivity a zároveň na 

přirozené chápání a prožívání čtvera ročních období, které se odráží i v třídních vzdělávacích 

programech.  

Při volbě metod a při realizaci vzdělávacího programu se inspirujeme různými pedagogickými 

směry. Vybíráme z každého to, co je v souladu s našimi cíli a vhodné pro skupinu (viz kap. 2 

Koncepce školky). 

  



 

5. 1 Cíle předškolního vzdělávání  

Rámcové cíle  

• rozvíjení dítěte jeho učení a poznání, 

• osvojení hodnot,  

• získání osobnostních postojů.  

Cíle naší školy 

1. Učit děti vnímat svět kolem sebe, dění v tomto světě a vytvořit základy pro odpovědný postoj 

dítěte ke společenskému a přírodnímu prostředí 

 vést ke zdravému životnímu stylu 

 pěstování odpovědnosti za vlastní jednání 

 využívání přirozených životních situací k přirozenému učení 

2. Podporovat rozvoj sociálně-kulturních postojů, návyků a dovednosti dítěte, učit je přijímat 

společenské, morální a estetické hodnoty 

 dodržování stanovených pravidel 

 seznamování s morálními, společenskými a estetickými hodnotami 

 vnímání a respektování společnosti 

 spolupráce se ZŠ 

 účast školy na mimoškolních akcích 

3. Zlepšovat tělesnou zdatnost, podporovat rozvoj pohybových dovedností, učit sebeobslužným 

dovednostem, vést děti ke zdravému životnímu stylu 

 dokonalý pitný režim 

 skladba jídelníčku 

 odpolední odpočinkové aktivity uzpůsobené věku a potřebám dětí 

4. Podporovat duševní pohodu dětí, rozvíjet jejich intelekt, řeč, poznávací procesy a funkce, 

city, vůli - cestou přirozené výchovy a vzdělávání na základě interakce s okolím a svou vlastní 

prožitou zkušeností-rozvoj smyslů 

 denní využívání smyslového vnímání k přirozenému učení 

 denní využívání jazykových chvilek 



 

 využívání tvořivé improvizace v práci pedagogů 

 didakticky zacílené činnosti ve skupinách i individuálně 

 zajímavými tematickými bloky probouzet zájem o poznávání 

 využívání experimentování 

 radostné prožití celého dne v MŠ - spokojené dítě 

 zodpovědná příprava pro vstup do ZŠ 

 důraz na péči o děti s odkladem školní docházky 

 rozšiřování a zkvalitňování nadstandardních aktivit školy 

5. Rozvíjet spolupráci s rodiči dětí 

 využívání MŠ jako poradenského servisu pro rodiče 

 nabízení osvětových aktivit v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí 

 webové stránky školy 

 společné akce s rodiči 

 individuální spolupráce s rodiči 

6. Vychovávat a vzdělávat děti se specifickými vzdělávacími potřebami 

 podpora vzdělávání dětí se zdravotním postižením-integrace do běžných tříd 

 podpora vzdělávání dětí nadaných 

 rozvíjení spolupráce s odborníky 

7. Rozvíjet spolupráci se zřizovatelem 

Klíčové kompetence  

• k učení,  

• k řešení problémů,  

• komunikativní,  

• sociální a personální,  

• činnostní a občanské.  



 

Dílčí cíle a výstupy v oblastech  

• biologické – dítě a jeho tělo,  

• psychologické – dítě a jeho psychika,  

• interpersonální – dítě a ten druhý,  

• sociálně-kulturní – dítě a společnost,  

• environmentální – dítě a svět.  

Formy a metody práce 

Pro děti předškolního věku je velmi důležité, aby byly vedeny k určitému vzdělávacímu cíli. 

K dosažení těchto cílů využíváme různé organizační formy práce (individuální, skupinové 

i frontální). Poměrně často zařazujeme výlety a exkurze. Hlavní činností je hra - tvořivá, 

námětová, dramatizující, pohybová, taneční i didaktická ve formě řízené i spontánní. Hra je 

specifickým projevem aktivity dítěte, přispívá k harmonickému formování dítěte, je rovněž 

metodou vzdělávací práce. Děti mají možnost v průběhu dne spontánní hru dokončit nebo v ní 

pokračovat později (např. v odpoledních činnostech apod.). Děti jsou podněcovány k vlastní 

aktivitě a experimentování. Je dbáno na svobodnou volbu dítěte. V procesu vzdělávání dětí 

používáme různé metody: 

 metody prožitkového a kooperativního učení, které podporují dětskou zvídavost 

a potřebu objevovat 

 metodu spontánního a situačního učení – přirozená nápodoba, poskytování vzoru 

chování a postojů, vycházení ze situace, která momentálně nastala 

 metodu hry a dramatiky – vychází z toho, co dítě prožilo vlastní aktivní činností, formou 

hry 

Výběr metody vždy závisí na didaktickém cíli.   

 

5. 2 Pro zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí 

nadaných uplatňujeme tento postup:  

• stanovení časového úseku, kdy bude daný žák sledován (max. 1 měsíc),  

• pedagogové společně stanoví metody práce s dítětem a kontrolu jejich účinnosti,  

• zorganizování společné schůzky se zákonnými zástupci dítěte,  

• vypracování PLPP (plán pedagogické podpory) 

• v případě potřeby navázání spolupráce s odbornými pracovišti, vyšetření a tvorba IVP 

(individuální vzdělávací plán) 

  



 

5. 3 Pro zajištění průběhu vzdělávání dětí ve věku 2 – 3 let   

• vycházíme ze školního vzdělávacího programu a přizpůsobujeme věkovým 

zvláštnostem dětí,  

• množství a intenzita nabízené činnosti je úměrně zmenšená, ale doba pro samotnou 

činnost je prodloužená.  

• třídní učitelka pracuje s dětmi podle třídního vzdělávacího programu, který je vytvořen 

specificky pro tyto děti 

  

6.  Evaluace a hodnocení  
  
6. 1 Evaluace a hodnocení na úrovni školního programu  

  

Na této úrovni hodnotíme především:  

  -podmínky  

  -cíle a záměry ŠVP  

  -práci pedagogického sboru  

 

Materiální podmínky:  

  

Úroveň materiálních podmínek se sleduje průběžně, formou provozních porad a bezpečnostních 

prověrek. Je stanoven plán odstranění případných závad či obnovení (modernizace) 

materiálního vybavení.  

  

Pedagogické a psychohygienické podmínky:  

  

Klima školy a pedagogický styl jednotlivých učitelek je sledován průběžně, dále na třídních 

schůzkách a pedagogických radách. Podporujeme různé způsoby hospitace (ředitelka – učitelka, 

učitelky mezi sebou). Dobrým zdrojem informací je také dotazník pro rodiče a pedagogy MŠ 

(Mapa školky – alespoň jednou za tři roky). 

 

 

Organizační podmínky:  

  

Organizace práce v MŠ je průběžně sledována a vyhodnocována na pravidelných tzv. 

miniporadách (porady pedagogů 2-4 krát měsíčně). Zásadní úkoly či změny jsou řešeny na 

provozních poradách (1xměsíčně) a pedagogických radách (4-5 krát ročně).   

  

Cíle a záměry ŠVP:  

  

Hodnocení provádí obě učitelky společně na konci školního roku (analýzu ŠVP), z které mohou 

vyplynout změny programu a jeho cílů v dalším roce.   

  



 

Práce pedagogického sboru:  

  

Důraz klademe na dobrou spolupráci, která je podporována každodenní komunikací učitelek ve 

třídě, pravidelnými miniporadami a pedagogickými radami.  

  

  

6.2 Evaluace a hodnocení na úrovni třídy  

  

Na této úrovni sledujeme:  

  -evaluaci integrovaných bloků  

  -hodnocení třídy dětí  

  -hodnocení jednotlivých dětí  

  -hodnocení sebe sama (sebereflexi)  

  

Evaluace integrovaných bloků:  

  

Provádí po ukončení daného bloku formou písemného zhodnocení společně obě učitelky dané 

třídy. Alternativou k hodnocení integrovaných bloků může být hodnocení jednotlivých 

týdenních plánů. 

 

Hodnocení třídy dětí:  

  

Provádí učitelky ve své třídě souběžně s hodnocením integrovaného bloku písemnou formou, 

příp. v týdenních plánech. 

  

Hodnocení jednotlivých dětí:  

  

Hodnocení jednotlivých dětí provádí učitelky dle Diagnostiky dítěte předškolního věku dle 

Paedr. Zdeňky Janhubové. Využívány jsou při tom záznamové archy patřící k této diagnostice. 

Interval záznamů je nastaven tak, aby bylo možné sledovat rozvoj dítěte průběžně během celého 

roku a včas reagovat na případné výkyvy ve vývoji jednotlivých dětí. Hodnotící (záznamové) 

listy jsou materiálem přísně důvěrným, informaci o záznamech učitelka poskytuje jen rodičům 

konkrétního dítěte. 

 

Sebereflexe:  

  

Cílem je systém sebehodnocení u nejstarších dětí (předškoláků), postupně je ale zaváděna i u 

mladších dětí jako motivace pro další rozvoj. Doporučený interval sebehodnocení je dvakrát 

ročně (nebo i častěji). Doporučená forma – záznamové listy přizpůsobené věku dítěte (symboly 

činností i jejich zvládnutí).  

  



 

6. 3 Evaluace a hodnocení pedagogů  

  

  -ředitelkou školy  

  -jinými pedagogy  

  -sebereflexe  

  

Hodnocení ředitelkou školy:  

  

Probíhá jednak průběžně, jednak formou hospitací (nejméně jednou ročně).  

  

Sebereflexe:  

  

Probíhá formou anonymních dotazníků či individuálním sebehodnocením. Doporučený interval 

je jednou ročně. Okruh dotazovaných témat se může měnit.  

 

7. Vzdělávací obsah  
  

Viz příloha č. 1.  

  

  

8. Závěr  
  
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je veřejný dokument, kdykoli 

k nahlédnutí u ředitelky školy, v prostorách MŠ a na webových stránkách školy. Jedná se o tzv. 

„živý“ dokument, se kterým se průběžně pracuje a který je aktualizován dle potřeb dětí 

a stanovených cílů či záměrů.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  





 

Příloha č. 1  

  

 

1. Už jsme zase spolu   
  

Záměr: vytvářet kladné vztahy mezi dětmi, zvládnout odloučení od rodiny, seznamovat s pravidly společenského chování 

a současně se podílet na vytvoření pravidel v naší mateřské škole, orientovat se v novém prostředí  

  

Vzdělávací oblast  Specifický cíl  Kompetence  Nabízené činnosti  

Dítě a tělo  Uvědomovat si své tělo.  Samostatně se oblékat a zvládat 

základní hygienické návyky.  

Základní sebeobslužné činnosti.  

Dítě a psychika  Projevovat pozitivní city k sobě i k 

druhým.  

Odloučit se od rodiny.  Vstřícná a citová komunikace.  

Dítě a společnost  Poznávat pravidla společenského 

soužití, spoluvytvářet je v rámci 

přirozeného prostředí.  

Seznamovat se a uplatňovat 

základní společenské návyky ve 

styku s dospělými.  

Praktické každodenní činnosti.  

  

Dítě a ten druhý  Vytvářet pocit bezpečí a osobního 

soukromí v prostředí MŠ.  

Uvědomit si svá práva ve vztahu 

k druhému.  

Komunitní kruh, porozumění, 

tolerance.  

Dítě a svět  Přizpůsobit se přirozenému vývoji a 

běžným změnám.  

Orientovat se v novém prostředí, 

všímat si dění v nejbližším okolí.  

Pozorování dění v MŠ, řešení 

přirozených i modelových situací.  

  

  

  



 

 

2. Barevný podzim – poznáváme přírodu a její zákonitosti  
  

Záměr: příroda a její zákonitosti – dozrávání podzimního ovoce a zeleniny, všímat si okolí a pozorovat změny, umět je 

popsat, vnímat význam podzimních změn pro lidi i zvířata, procvičovat jemnou motoriku  

Vzdělávací oblast  Specifický cíl  Kompetence  Nabízené činnosti  

Dítě a tělo  Rozvoj hrubé a jemné 

motoriky, ovládání pohybového 

aparátu a tělesných funkcí.  

Pohybovat se v prostoru, lokomoční 

pohybové činnosti.  

  

Jednoduché manipulační dovednosti 

s předměty, materiály, protahovací 

činnosti.  

  

Dítě a psychika  Rozvoj řečových dovedností, umění 

poslouchat, výslovnost.  

Správně vyslovovat, samostatně 

formulovat myšlenku.  

Společné diskuse, skupinová 

konverzace, samostatný mluvený 

projev.  

  Rozvoj schopností vytvářet 

a rozvíjet citové vztahy.  

  

Být aktivní, vyjádřit vlastní pocity, 

snahy.  

Podpora důvěry ve vlastní konání, 

oceňování vlastní snahy.  

Dítě a společnost  Rozvoj společenských návyků, 

dovedností.  

  

Každý má svou roli, každý má své 

místo.  

Poznávat postoje kamarádů, zažívat 

kulturní a kultivované prostředí.  

Dítě a ten druhý  Seznamovat se s pravidly chování ve 

vztahu k druhému  

Porozumět běžným projevům 

vyjádření emocí a nálad.  

Aktivity podporující sbližování dětí.  

Dítě a svět  Osvojovat si jednoduché poznatky 

o blízkém okolí i ostatním světě.  

Orientovat se ve svém blízkém okolí.  Pozorovat objekty v okolí, sledovat 

děj v okolí.  



 

 

3. Věci kolem mě – seznamujeme se s vlastním tělem a věcmi kolem sebe  
  

Záměr: seznamovat se s vlastním tělem, věcmi kolem sebe, zvládat jednoduché sebeobslužné činnosti, uvědomovat si 

vztah člověka a přírody, mít radost z nových poznatků a výrobků   

  

Vzdělávací oblast  Specifický cíl  Kompetence  Nabízené činnosti  

Dítě a tělo  Osvojit si poznatky o těle a jeho 

zdraví, o pohybových činnostech  

a jejich kvalitě.  

Rozvíjet užívání všech smyslů.  

Zvládat pohybové dovednosti 

a prostorovou orientaci, 

zdolávání překážek a terénních 

nerovností.  

Zdravotně zaměřené cvičení, 

pojmenovat části těla, užívat různé 

náčiní  

Dítě a psychika  Posilovat přirozené poznávací city – 

zvídavost, radost z nového.  

Poznávat předměty ve svém okolí.   Motivovaná manipulace s předměty, 

zkoumání vlastností předmětů.  

  Poznávat sebe sama.  Uvědomovat si svou samostatnost, 

zaujímat vlastní názory.  

Přiměřené činnosti a úkoly umožňující 

dítěti dosáhnout úspěchu.  

Dítě a společnost  Rozvoj schopnosti žít s ostatními 

kamarády, spolupracovat, podílet se na 

činnosti.  

  

Adaptovat se na prostředí školky, 

vyjednávat s dětmi i dospělými, 

domluvit se na společném řešení.  

  

Umožnit poznávat hodnotu věcí a 

lidské práce, podílet se na vymezení 

pravidel soužití ve třídě.  

Dítě a ten druhý  Posilovat přátelské chování mezi 

kamarády a dospělými.  

Odmítnout komunikaci, která je dítěti 

nepříjemná.  

Dostatek příležitostí k verbální i 

neverbální komunikaci s dětmi, 

kamarády, dospělými.  

Dítě a svět  Osvojit si dovednosti potřebné k 

vykonávání jednoduchých činností 

v péči o okolí a k spoluvytváření 

zdravého a bezpečného prostředí.  

Orientovat se bezpečně v okolním 

prostředí (domov, škola, vesnice, 

důležité budovy).  

  

Seznamování s kulturou místa a 

prostředí, ve kterém se dítě pohybuje.  



 

  

4. Vánoce – vánoční zvyky, tradice, výzdoba MŠ  
  

Záměr: vánoce, vánoční zvyky, tradice (nebát se vystoupit) uplatnit své znalosti a dovednosti při výzdobě MŠ, kladný vztah 

k důvěrnému prostředí, ke svému rodišti   

  

Vzdělávací oblast  Specifický cíl  Kompetence  Nabízené činnosti  

Dítě a tělo  Osvojování si dovedností přiměřených 

věku.  

  

Ovládat koordinaci zraku a ruky, 

zvládat jemnou motoriku, zacházet 

s výtvarným materiálem.  

Konstrukční a výtvarné činnosti.  

Dítě a psychika  Rozvoj řečových a jazykových 

dovedností – správné pojmenování.  

Rozlišovat některé symboly, znaky, 

popsat skutečnou činnost.  

Estetické a tvůrčí aktivity – slovesné, 

výtvarné, literární.  

  Posilovat přirozené poznávací city, 

zájmy.  

Vyjadřovat svou představivost a 

fantazii v tvořivých činnostech.  

Konkrétní operace s materiálem, 

činnosti zaměřené k vytváření pojmů.  

  Rozvoj schopností vytvářet a rozvíjet 

citové vztahy k okolí.  

Prožívat radost z poznané a zvládnuté 

činnosti. Vyvinout úsilí, soustředit se 

na činnost, dokončit započatou práci.  

Průběžně.  

Dítě a společnost  Rozvoj kulturně estetických 

dovedností – slovesných, výtvarných, 

hudebních, dramatických.  

  

Zachycovat skutečnosti ze svého okolí 

a vyjadřovat své představy pomocí 

různých výtvarných technik.  

  

Vytváření vkusného estetického 

prostředí, přípravy společných 

zábav a společných slavností.  

Dítě a ten druhý  Rozvoj sociální citlivosti, tolerance, 

respektu.  

Oprostit se od nepřiměřených projevů 

sobectví.  

  

Hry a činnosti, které vedou 

ohleduplnosti, porozumění, vzájemné 

pomoci.  

Dítě a svět  Vytváření vztahů k místu a prostředí, 

ve kterém dítě žije.  

Orientovat se ve svém okolí a všímat 

si dění ve svém okolí.  

  

Manipulace s různými materiály, 

pracovní dovednosti.  

  



 

    

5. Zimní radovánky  
 

Záměr: bezpečnost při sportování a tím chránit nejen své zdraví, ale i zdraví kamarádů, vytvářet si povědomí o sounáležitosti 

se světem, pracovat se získanými informacemi  

  

Vzdělávací oblast  Specifický cíl  Kompetence  Nabízené činnosti  

Dítě a tělo  Vytváření zdravých životních návyků 

a postojů jako základů zdravého 

životního stylu.  

Zvládnout základní pohybové sezónní 

dovednosti.  

Vytvářet příležitosti a činnosti 

směřující k prevenci úrazu.  

Dítě a psychika  Rozvoj komunikativních dovedností 

řečového projevu.  

Správně formulovat otázky, 

odpovědět celou větou, poznávat nová 

slova, a používat je.  

Komentovat své prožitky a 

činnosti, vyřizovat krátké vzkazy 

zprávy.  

  Vytváření základů pro práci 

s informacemi.  

Řešit konkrétní situace, úkoly, třídit 

soubory.  

Práce s knihou, obrazovým 

materiálem.  

  Rozvoj schopností a dovedností 

vyjádřit své pocity a dojmy  

Být citlivý ve vztahu k živým 

bytostem, přírodě a věcem  

Komunikovat s kamarádem, navazovat 

a udržet přátelství.  

Dítě a ten druhý  Posilování prosociálního chování ve 

vztahu k přírodě, okolí a světu  

Přirozeně komunikovat kamarádem, 

dospělým  

Setkávání s jinými kamarády, 

vzájemné naslouchání.  

Dítě a společnost  Probouzet zájem o společenské hry, 

vytváření vztahu ke sportu.  

Dodržovat pravidla her, činností, hrát 

fair play.  

Nabízet společenské hry, činnosti se 

sportovním zaměřením.  

Dítě a svět  Vytvoření povědomí o vlastní 

sounáležitosti se světem  

Osvojit si elementární poznatky o 

místě, své zemi a zeměkouli.  

Přirozeně poznávat rozmanitosti světa, 

encyklopedie  

  

  

  

  

  

  



 

6.  Zvířata v zimě – péče o zvěř v zimě, masopust – tradice, zvyky  
  

Záměr: mít povědomí o péči o zvěř, nebát se vyjádřit své nálady, city, dramaticky zvládnout známou pohádkovou 

postavu, zařadit ji do pohádky   

  

  

Vzdělávací oblast  Specifické cíle  Kompetence  Nabízené činnosti  

Dítě a tělo  Rozvoj psychické a fyzické zdatnosti.  Ovládat dech, sladit zpěv s pohybem, 

znát sportovní názvosloví.  

Hudebně pohybové hry a tance, 

činnosti zaměřené k osvojení sportu.  

Dítě a psychika  Osvojení si dovedností, které 

předcházejí čtení a psaní  

Rozlišovat základní číslice a písmena, 

zvládat krátké texty.  

 Artikulační a rytmické hry, hry se 

slovy, hádanky, dramatizace  

  Rozvoj tvořivosti myšlení.  Chápat prostorové pojmy, nebát se 

nových věcí.  

Námětové činnosti, hry k procvičení 

mechanické i logické paměti  

  Rozvoj pozitivních citů dítěte ve 

vztahu k sobě, své osobě.  

Vnímat smysluplné slovní pokyny, 

přijímat vyjasnění a zdůvodnění 

povinností, dodržovat pravidla.  

Hry vyžadující vůli a vytrvalost, 

zajišťující spokojenost, veselí a 

pohodu.  

Dítě a ten druhý  Rozvoj interaktivních a 

komunikativních dovedností.  

Vnímat co si druhý přeje, chovat se 

ohleduplně k mladším dětem.  

Kooperativní činnosti ve dvojicích, 

skupinách, dramatické činnosti, 

interaktivní hry.  

Dítě a společnost  Rozvoj kulturně estetických 

dovedností – slovesných, hudebních a 

dramatických.  

Seznamování s lidovými tradicemi, 

pozorně sledovat představení, vyjádřit 

jestli se mu líbí či ne a proč.  

Hudebně pohybové činnosti a 

tvořivosti, tříbení vkusu, setkávání 

s literárním, dramatickým uměním 

mimo mateřskou školu.  

Dítě a svět  Rozvoj schopnosti přizpůsobit se 

přirozenému vývoji a změnám.  

Orientovat se bezpečně ve svém okolí, 

všímat si změn a dění v okolí.  

Pozorování životního prostředí, 

poznávání ekosystému – fauna, flora.  

Smysluplné pracovní činnosti.  



 

    

 

7. Neobyčejné počasí – připravte si deštníky, slunce svítí  
  

Záměr: vnímat rozmary počasí, rozdíly mezi zimou a jarem, poznávat zajímavá místa v Hrabové, pracovat s knihami a čerpat 

z nich znalosti, mít radost z pěkných prožitků  

  
  

Vzdělávací oblast  Specifické cíle  Kompetence  Nabízené činnosti  

Dítě a tělo  Osvojení si poznatků a dovedností 

důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a 

pohody.  

Mít povědomí o jednoduchých 

způsobech ochrany zdraví, zvládat 

jednoduché práce doma i na zahradě.  

Péče o osobní věci, poznávací 

činnosti zaměřené k osvojování 

poznatků o ochraně zdraví.  

Dítě a psychika  Zpestřování a kultivace 

smyslového vnímání, přechod od 

názorného k logickému myšlení.  

Pojmenovat to, čím je dítě 

obklopeno, nacházet společné znaky, 

podobu a rozdíly mezi věcmi, také 

souvislosti mezi předměty a jevy, 

orientovat se v prostoru a rovině.  

Hry a pracovní činnosti podporující 
tvořivost, představivost, fantazii, práce  

s knihou, používání pojmů při 

činnostech.  

  Rozvoj schopností a dovedností 

vyjádřit pojmy, pocity, prožitky.  

Těšit se z hezkých prožitků, zachytit a 

vyjádřit své prožitky.                               

Výlety do okolí, činnosti zaměřené na 

  samostatné vystupování.  

Dítě a ten druhý  Osvojení si elementárních poznatků a 

dovedností pro navozování a rozvíjení 

vztahů dítěte k druhým lidem.  

Uplatňovat své individuální potřeby 

s ohledem na druhého, řešit dohodou 

problémy, přijímat a uzavírat 

kompromisy.  

Dostatek činnosti, verbálních 

a neverbálních podnětů ke 

komunikaci s dítětem, kamarádem či 

dospělým.  

Dítě a společnost  Rozvoj základních kulturně 

společenských postojů, návyků, 

dovedností.  

Začlenit se do třídy, zařadit se mezi 

vrstevníky, respektovat rozdílné 

vlastnosti, dovednosti.  

Poznávat hodnotu věcí, lidské práce, 

výtvarná činnost, konstruování.  

Společenské hry.  

Dítě a svět  Vytvoření povědomí o sounáležitosti 

s živou a neživou a neživou přírodou.  

Mít povědomí o významu životního 

prostředí pro člověka.  

Ekologicky motivované hravé aktivity.  



 

  
 

8. Hurá na zahradu – bezpečnost při různých pracovních a herních činnostech  

Záměr: poznávat prvky bezpečnosti, dodržovat pravidla silničního provozu, rozlišovat místy určená ke hrám, sportu, 

dopravě, procházce, mít radost z pohybu ze sportu   

  

Vzdělávací oblast  Specifické cíle  Kompetence  Nabízené činnosti  

Dítě a tělo  Uvědomění si vlastního těla, rozvoj 

psychické a fyzické zdatnosti  

Zvládat jednoduché pracovní úkony, 

uklidit si po sobě, mít povědomí o 

ochraně vlastního zdraví, vědět kde 

hledat pomoc.  

Manipulační činnosti, jednoduché 

úkony s předměty, které je obklopují 

a prakticky užívají.  

Dítě a psychika  Rozvoj řečových schopností a 

jazykových dovedností  

Sledovat a vyprávět pohádku, příběh, 

krátký text, chápat slovní humor.  

Samostatný projev na dané téma, 

vyprávění příběhů vlastních i podle 

obrázků, společné rozhovory, diskuze.   

  Rozvoj schopností a dovedností 

vyjádřit své pocity, prožitky.  

Přijímat pozitivní ocenění i případný 

neúspěch, vyrovnat se s tím a dělat 

pokroky.  

Dramatické činnosti, mimické 

vyjadřování nálad.  

Dítě a ten druhý  Ochrana osobního soukromí a bezpečí 

ve vztahu k druhým.  

Navazovat kontakty s dospělými, 

vhodně komunikovat, překonat stud, 

všímat si co druhý potřebuje, co si 

přeje.  

Hry a situace, kdy se dítě učí chránit 

své soukromí, bezpečí své i kamarádů.  

Dítě a společnost  Vytváření základů estetického vztahu 

ke světu, přírodě, kultuře, umění.  

Zachycovat své zkušenosti do 

výtvarných technik a dovedností, 

chovat se slušně k dětem i dospělým.  

Dodržovat stanovená pravidla v MŠ, 

setkávání s dětmi v jiné MŠ, tvůrčí 

činnosti literární a dramatické.  

Dítě a svět  Rozvoj úcty k životu ve všech jeho 

formách.  

Osvojit si elementární poznatky o 

přírodě, vnímat, že svět má svůj řád, 

uvědomovat si různá nebezpečí.  

Pěstitelské a chovatelské činnosti, 

řešení modelových situací  



 

  

    

9. Barevný svět – pozorovat přírodu (mláďata, kvetoucí stromy), barvy, tvary  

Záměr: sledovat barevnost kvetoucí přírody rozpoznávat barevnou škálu kolem sebe, určovat stromy, keře, poznávat mláďata, 

znát památná místa obce   

  

Vzdělávací oblast  Specifické cíle  Kompetence  Nabízené činnosti  

Dítě a tělo  Osvojení si věku přiměřených 

pohybových činností a jejich kvalitě.  

Chovat se tak, aby v běžných 

situacích jemu známých neohrožovalo 

sebe a své kamarády.  

Lokomoční pohybové činnosti, 

příležitosti a činnosti směřující 

k prevenci úrazu.   

Dítě a psychika  Rozvoj komunikativních dovedností 

a projevu.  

Utvořit jednoduchý rým, 

vyjadřovat myšlenku, nápad pocit 

ve zformulovaných větách.  

Artikulační hry se slovy, poslech 

čtených či vyprávěných pohádek, 

prohlížení knížek.  

  Osvojení si elementárních poznatků 

o znakových systémech a jejich 

funkcích.  

Vnímat všemi smysly, postupovat 

podle pokynů a instrukcí, chápat 

číselné a matematické dovednosti – 

čísla, řadu.  

Konkrétní operace s materiálem – 

třídění, uspořádání, odhadování, 

porovnávání, číselná řada.  

Dítě a ten druhý  Posilování prosociálního chování 

k ostatním lidem.  

Spolupracovat s ostatními, bránit se 

projevům násilí jiného dítěte, 

ubližování, ponižování.  

Činnost zaměřené na poznávání 

prostředí – rodina, škola a vztahy mezi 

nimi.  

Dítě a společnost  Vnímat a přijímat základní hodnoty 

v daném společenství uznávané.  

Utvořit si základní představu o 

pravidlech chování a společenských 

normách v souladu s prostředím.  

Přípravy a realizace zábav 

a slavností, hry zaměřené k 

poznávání a rozlišování různých 

společenských rolí dítěte.  

Dítě a svět  Vytváření pozitivního vztahu k 

prostředí a místu, ve kterém dítě žije.   

Rozlišovat aktivity, které prostředí 

podporují nebo poškozují, všímat si 

nepořádků a škod, případně na ně 

upozornit.  

Kognitivní činnosti, události v obci 

a účast na nich.  



 

  

10. Prázdniny už klepou na dveře – soutěžní hry a činnosti  

Záměr: využít získaných dovedností a vědomostí při hrách a soutěžích, seznamovat se s okolním světem, výlety na různá 

místa  

  
  

Vzdělávací oblast  Specifické cíle  Kompetence  Nabízené činnosti  

Dítě a tělo  Osvojení si poznatků a dovedností 

důležitých k podpoře zdraví, bezpečí 

a osobní pohody.  

Správné držení těla. Znát základní 

pojmy užívané při sportu, koordinovat 

lokomoci a další polohy a pohyby těla.  

Činnosti relaxační a 

odpočinkové, zajišťující zdravou 

atmosféru a pohodu prostředí.  

Dítě a psychika  Rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka 

a další verbální i neverbální sdělení.  

Poznat a vymyslet jednoduchá 

synonyma, antonyma, homonyma, 

sluchově rozlišovat písmena, domluvit 

se gesty.  

Hry a činnosti zaměřené na poznávání 

a rozlišování písmen, slabik. Grafické 

napodobování symbolů, tvarů.   

  Rozvoj tvořivého myšlení, řešení 

problémů.  

Vědomě užívat všech smyslů, všímat 

si nového, změněného.  

Hry a činnosti zaměřené k řešení 

problému, paměti.  

Dítě a ten druhý  Rozvoj kooperativních dovedností.  Odmítnout nepříjemnou 

komunikaci, chovat se obezřetně při 

setkání s neznámými lidmi, nebát se 

požádat o pomoc.  

Společenské hry a aktivity 

nejrůznějšího zaměření, aktivity 

podporující uvědomování vztahů mezi 

lidmi.  

Dítě a společnost  Vytvoření povědomí o mezilidských 

vztazích a hodnotách.  

Utvořit si základní dětskou představu 

o tom, co je špatně a co dobře.  

Setkávat se s akcemi mimo MŠ, 

podílet se na přípravě společných 

slavností a her.   

Dítě a svět  Vytváření povědomí o přírodním, 

kulturním a technickém prostředí  

Osvojit si elementární poznatky o 

okolním prostředí, které je dítěti 

blízké.  

Aktivity zaměřené k získávání 

praktické orientace v obci, práce 

s literárními texty.  

  

 


