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Vážení rodiče! 

     Naše mateřská škola podporuje rodinnou výchovu. Naší snahou je připravovat smysluplné činnosti 

jsou přínosem a obohacením předškolních let Vašich dětí, aby na čas strávený ve školce rády vzpomínaly. 

 Dětem poskytujeme optimální podmínky pro vlastní rozvoj, nabízíme takové vzdělávací prostředí, 

aby se dítě mohlo bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem.     Naším záměrem je, aby jako 

dospělí lidé byli citliví sami k sobě, uměli rozdávat lásku, radost a ohleduplnost byla  součástí jejich 

způsobu života. Obsah vzdělávání je provázaný s uplatněním získaných vědomostí a  dovedností 

v praktickém životě. 

 

     Naším přáním je, aby děti, které projdou naší mateřskou školou, byly zdravě sebevědomé, slušné a 

uměly se dívat kolem sebe. 

     Doufáme, že se nám ve spolupráci s Vámi podaří připravit pro Vaše děti radostné a šťastné dětství. 

          učitelky mateřské školy 
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Charakteristika MŠ 

Z historie  

     Současně s měšťanskou školou byla do Slatiny nad Zdobnicí přemístěna mateřská škola 

z Rokytnice v O. h. Její provoz ve Slatině nad Zdobnicí byl zahájen 20. 11. 1938. Nejprve byla umístěna 

v rodinném domku Kamila Dostálka č. p. 230, později v podkrovním sále bývalého hostince u Hůlků č. p. 

37. Toto umístění bylo nouzové a v žádném případě nevyhovovalo bezpečnostním ani hygienickým 

předpisům. V roce 1950, ihned po uvolnění potřebných prostor v budově MNV, byla mateřská škola 

přestěhována do dvou místností. V roce 1958 byla škole přidělena další místnost a dobudováno sociální 

zařízení. Současně bylo v blízkosti budovy zřízeno dětské hřiště. Postupně bylo upraveno, oploceno, a 

v roce 1965 na něm byla postavena chata pro pobyt dětí za nepříznivého počasí. V roce 1975 uvolnil místní 

národní výbor mateřské škole celé první poschodí. O prázdninách v tomto roce byly provedeny potřebné 

adaptace, zřízena samostatná kuchyň a nové sociální zařízení a tak mohla být kapacita školy zvýšena na 33 

dětí.  I tento počet však byl nedostačující. Proto byla zahájena v roce 1983 výstavba nové budovy pro provoz 

mateřské školy a jeslí, která byla dokončena počátkem roku 1986 a od května uvedena do provozu. Do 

přízemí byly v roce 1986 přemístěny mikrojesle pro děti ve věku od 1 do 3 let, do prvního patra děti 

mateřské školy ve věku od 3 do 6 let.  

V posledních letech, po zrušení jeslí v roce 1991, má přízemí budovy k dispozici základní škola. Je 

zde umístěna 1. třída a družina. Od září 2012 probíhá výuka 1. třídy již v budově základní školy, neboť 

jedna místnost v přízemí byla přizpůsobena potřebám předškolních dětí mateřské školy, kde vznikly 

z důvodů vyšší kapacity dvě třídy. 

  Prostory prvního poschodí, částečně přízemí a hospodářské části s jídelnou, kuchyní, prádelnou, 

žehlírnou a sociálním zázemím zaměstnanců využívá tedy mateřská škola.  

Dalším významným dnem byl 1. leden 2003, kdy se mateřská škola stala samostatným právním 

subjektem – příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Obec Slatina nad Zdobnicí. Od 1. 1. 2011 je 

základní a mateřská škola spojena v jeden právní subjekt. 

Od 1. 9. 2018 je z důvodu potřeby navýšení kapacity mateřská škola rozšířena o nové prostory a 

nadále zůstává dvoutřídní. Třída v přízemí mateřské školy se rozšířila o šatnu, je zvětšena herna a uvolnil se 

prostor k odpolednímu odpočinku.   
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Charakteristika  školy 

 Mateřská škola ve Slatině nad Zdobnicí je v současné době dvoutřídní  škola s kapacitou 45 dětí.  

 Organizuje vzdělávání pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od dvou let. 

Navštěvují ji děti ze Slatiny nad Zdobnicí a přilehlých vesnic. Obec leží v Královéhradeckém kraji.  

 S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě 

dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, povinné. 

 Mateřská škola je umístěna v jednopatrové budově uprostřed obce, v těsné blízkosti základní školy. U 

školy je velká zahrada, která je hojně využívána. 

 Stravování je zajištěno školní jídelnou, jídlo se denně dováží. 

 Třídy a herny jsou vybaveny vhodným nábytkem. Ve třídách je dobré materiálně technické vybavení, 

vyhovující parametrům ve vzdělávání dětí předškolního věku. Vhodná výzdoba doplňuje příjemné 

prostředí.  

 Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni, mohou se na nás kdykoliv obrátit s připomínkou či dotazem. 

 Předškoláci se seznamují s prostředím základní školy prostřednictvím návštěv v 1. třídě. 

 Dobrá spolupráce je se zřizovatelem Základní školy a Mateřské školy Slatina nad Zdobnicí – s Obcí 

Slatina nad Zdobnicí. 

 Děti poznávají významná místa v obci. 

 Společně se ZŠ a MŠ Javornice pravidelně probíhají různá divadelní představení od osvědčených 

divadelních agentur.  

 Aktivní pozorování lidí a strojů při zemědělských pracích děti poznávají práci v místní akciové 

společnosti Zdobnice, která se zabývá zpracováním produktů rostlinné výroby, pěstováním obilí a 

chovem zvířat.  

 Možnost cestování vlakem po železniční trati procházející vesnicí a dostupná autobusová doprava 

umožňují dětem navštěvovat okolí obce.  

 Řeka Zdobnice symbolizuje čisté vztahy mezi lidmi, její chladná voda nás může zdravě otužovat a její 

věčný proud je obrazem plynoucího času, který v mateřské škole chceme smysluplně využít. K řece se 

váže regionální pověst Vodní panna.  

 Mateřská škola se účastní projektu, který podporuje ekologickou výchovu. 

 Poskytování předškolního vzdělávání chápeme jako veřejnou službu. 

 Vzdělávací program mateřské školy se nazývá Rok v mateřské škole, je zaměřen ekologicky, rovněž 

klade důraz na rozvoj řeči, předčtenářských a předmatematických dovedností. Školní vzdělávací program 
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/ŠVP/ má deset integrovaných bloků nazvaných podle měsíců. Obsah jednotlivých bloků je uveden 

v kapitole Obsah vzdělávání.  

Spolupráce mateřské školy  

 se zřizovatelem  Obec Slatina nad Zdobnicí 

 s ostatními součástmi školy – základní školou, školní družinou 

 se školskými poradenskými zařízeními 

 s klinickou logopedkou  

 se základními a  mateřskými školami v okolních obcích 

 s divadelními agenturami dle nabídky 

 se složkami integrovaného záchranného systému - Policií ČR, s  HZS Královéhradeckého kraje 

 s veřejnými knihovnami ve Slatině nad Zdobnicí a blízkém okolí 

 se zájmovými spolky ve Slatině nad Zdobnicí a blízkém okolí  

 se zaměstnavateli ve Slatině nad Zdobnicí a blízkém okolí 

 s organizacemi zajišťujícími sportovní vyžití (např. plavecký bazén, plavecká škola) 

  s ekologickými organizacemi (např. projekt Mrkev) 

 

 

Charakteristika vzdělávacího programu 

a/ zaměření školního vzdělávacího programu 

Školní vzdělávací program vznikl na základě pedagogických zkušeností týmové spolupráce. 

Naše obec umožňuje dětem z mateřské školy být denně v kontaktu s přírodou, což v dnešní tzv. 

„uspěchané době“ považujeme za velmi přínosný prvek, který využíváme v našem vzdělávacím programu 

s ekologickým zaměřením /konkrétní cíle a činnosti jsou uvedeny v příloze číslo 1/. K naučným 

vycházkám nám okolní příroda poskytuje mnoho příležitostí - můžeme vyrazit do lesa, na louky, k řece, 

do polí. 
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Ekologickou výchovu chápeme jako všestranné rozvíjení kompetencí v souvislosti se vzájemnými 

vztahy mezi člověkem a životním prostředím. Jde nám zejména o motivaci, poskytnutí příležitostí, utváření 

vzorců chování a vnímání světa kolem sebe v souvislostech.  

Naším cílem je probouzet v dětech zájem o přírodu a klást při tom důraz na vlastní prožitek, neboť 

teprve to, co blíže poznáme, můžeme lépe vnímat a účinně chránit. Při aktivním pobytu v přírodě můžeme 

ověřovat získané vědomosti a zapojit děti do ochrany přírody i našeho zdraví, podporovat zdravý životní 

styl. 

V souvislosti s doporučením MŠMT a zároveň na základě našich zkušeností a pozorování dětí naše 

pedagogické působení směřujeme také na rozvoj dovedností předcházejících čtení, psaní, rozvoj 

elementárních matematických souvislostí a logopedickou prevenci /přílohy číslo 2, 3, 4/.   

Školní vzdělávací program má deset integrovaných bloků s jednotným názvem pro obě třídy. 

Vzdělávací nabídku konkretizujeme v třídních vzdělávacích programech. Zde je dostatečný prostor pro 

tvořivost učitelů a uskutečňování vlastních nápadů.  

V našem programu rovněž podporujeme návrat k tradicím a to nejen k místním. Čerpáme i ze 

zkušeností dětí, které na vsi vyrůstají a mají blíže k přírodě a lidovým zvyklostem.  

Školní vzdělávací program a třídní vzdělávací program je zpracovaný podle předlohy MŠMT- 

Rámcový program pro předškolní vzdělávání, v souladu se školským zákonem č. 561/2004 a vyhláškou č. 

14/2005. 

b/vzdělávací cíle  

Vzdělávací cíle jsou v souladu s RVP PV. Na úrovni obecné sledujeme rámcové cíle: 

 rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 

 osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

 získání osobní samostatnosti a schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí 

Zároveň směřujeme k vytváření základů klíčových kompetencí /výstupy, resp. obecnější 

způsobilosti/: 

 kompetence k učení 

 kompetence k řešení problémů 

 kompetence komunikativní 

 kompetence sociální a personální 
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 kompetence činnostní a občanské 

Všechny tyto rámcové univerzální cíle a klíčové kompetence rozvíjíme v oblasti biologické, 

psychologické, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální, respektujeme celistvost osobnosti dítěte 

a jeho postupné začleňování do životního a sociálního prostředí. 

Dítě tak získává předpoklady pro své celoživotní vzdělávání, umožňující mu se snáze a spolehlivěji 

uplatnit ve společnosti. 

c/ zásady našeho působení  

 respektujeme dětskou  individualitu- možnosti a potřeby jednotlivce 

 dbáme na všestranný rozvoj osobnosti 

 zabezpečujeme přirozené potřeby dětí vedoucí k optimálnímu prospívání 

 rozvíjíme děti v souladu s jejich schopnostmi a možnostmi 

 vytváříme dostatek přiměřených podnětů k aktivnímu rozvoji a  učení dětí 

 navazujeme na rodinnou výchovu a v součinnosti s ní rozvíjíme dětskou osobnost 

 považujeme dítě za partnera dospělého se všemi jeho právy, povinnostmi, svobodou a důvěrou 

 pomáháme dětem, pokud to potřebují 

 posilujeme sebevědomí dětí a důvěru ve vlastní schopnosti /příloha číslo 13/ 

 vedeme děti ke vzájemnému respektování, soucítění, pomoci a dodržování pravidel 

 dbáme o bezpečí dětí nejen po reálné stránce, ale i pocitové 

 vedeme děti k bezpečnosti při silničním provozu /příloha číslo 18/ 

 umožňujeme svobodnou volbu činností, nenásilné vedení dítěte 

 staráme se o prostředí pohody, bezpečí a radosti z prožitého dne 

 otevřeně komunikujeme s rodiči 

 rozvíjíme děti hrou i řízenou činností 

 stimulujeme rozvoj řeči, tělesný rozvoj, zdraví dítěte, osobní spokojenost  

 podporujeme vlastní nápady dětí 

 celkově smysluplně obohacujeme denní program dítěte předškolního věku a vytváříme předpoklady pro 

další vzdělávání dítěte 

 bereme v úvahu psychologická a didaktická specifika vzdělávání dětí dané věkové skupiny a promítáme 

je do forem a metod vzdělávání 

 napomáháme dětem v chápání okolního světa, motivujeme je k dalšímu poznávání a učení 
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 vycházíme z pedagogické diagnostiky- pozorování, individuálních potřeb, ze znalosti aktuálního stavu 

jeho vývoje, konkrétní životní a sociální situace a vyhodnocování jeho vývoje a vzdělávacích pokroků 

 přibližujeme dětem normy a hodnoty touto společností uznávané, dbáme o přirozenou socializaci a 

společenskou kultivaci, učíme dítě žít ve společnosti ostatních 

d/ metody a formy práce 

Jsou založeny na prožitku a spolupráci při učení hrou a činnostmi dětí. Přímé zážitky podporují u 

dětí zvídavost, potřebu objevovat, podněcují radost z učení, zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a 

ovládat další dovednosti nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a vlastní 

volby 

 situační učení založené na vytváření a využívá situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické 

ukázky životních souvislostí  

 spontánní sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby - proto je třeba ve všech činnostech 

a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou (nejen v didakticky zaměřených 

činnostech) poskytovat dítěti vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné 

  didakticky zacílená činnost, která je pedagogem přímo nebo nepřímo motivovaná, dítěti je nabízena a je 

v ní zastoupeno spontánní a záměrné plánované učení - probíhá zpravidla v menší skupině či individuálně 

 metody a prostředky „klasických“ didaktik jednotlivých oborů výchovně vzdělávacích činností 

odpovídající psychologickým a didaktickým specifikám předškolního vzdělávání. 

 

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

 Děti se speciálními vzdělávacími potřebami je možné zařazovat do běžných tříd mateřských škol. 

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

potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola a podle organizační, 

pedagogické a finanční náročnosti se člení do pěti stupňů. 

 Podpůrná opatření prvního stupně zpracovává mateřská škola bez doporučení školského 

poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP).  PLPP zpracovává mateřská škola 

samostatně a podkladem pro jeho zpracování je školní vzdělávací program. 
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 Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského 

poradenského zařízení- po projednání s mateřskou školou a zákonným zástupcem dítěte. Individuální 

vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola na základě doporučení školského pedagogického zařízení a 

podkladem pro jeho tvorbu je rovněž školní vzdělávací program.  

Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb.  

 

Pojetí vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními  

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné.  Snahou 

pedagogů je vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení, ke komunikaci a 

co největší samostatnosti.  

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Podpůrná opatření prvního stupně slouží ke kompenzaci mírných obtíží - například: 

- aktuálně nepříznivý zdravotní nebo psychický stav 

- dlouhodobé problémy malého rozsahu a intenzity 

- zohlednění sociálního statusu a sociálního rodinného prostředí 

- drobné obtíže v koncentraci pozornosti apod. 

 

Podmínky k zajištění podpůrných opatření 

- Zpracování plánu pedagogické podpory s ohledem na individuální potřeby a možnosti dítěte. 

- Pravidelné konzultace pedagogických pracovníků a vyhodnocování zvolených postupů. 

- Materiální podpora se poskytuje podle podmínek školy. 

- Vhodné prostředky a metody pedagogické podpory žáka. 

 

Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně 

/platí pro žáka se SVP a žáka nadaného/ 

1. PLPP sestavuje vedoucí učitel na základě znalosti dítěte a diskuse s učiteli podílejících se na vzdělávání 

dítěte, určíme termín přípravy PLPP. 

2. PLPP má písemnou podobu /formulář- příloha č.22/- zahrnuje zejména objektivní popis obtíží, vzdělávacích 

potřeb žáka a podpůrná opatření prvního stupně. 

3. Stanovíme metody práce s dítětem, organizaci a cíle pedagogické podpory žáka. 

4. S PLPP seznámí škola zákonného zástupce žáka a všechny zúčastněné pedagogické pracovníky. Plán 

obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny. 
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5. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření škola vyhodnotí, zda podpůrná 

opatření vedou k naplňování stanovených cílů. 

6. Pokud dochází k naplňování stanovených cílů, pokračujeme v poskytování podpůrných opatření. 

7. Pokud nedochází k naplňování stanovených cílů, doporučí škola zákonnému zástupci žáka využití 

poradenské pomoci školského poradenského zařízení a tomuto zařízení poskytne škola PLPP. 

8. Do doby zahájení poskytování opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení školského 

poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně. 

9. Vedoucí učitel koordinuje konzultační schůzky, naplňování cílů PLPP, případnou komunikaci se školským 

poradenským zařízením. 

10. Vedoucí učitel v případě potřeby určí zodpovědné osoby za plnění PLPP a pravidelně informuje na 

pedagogických radách ředitele školy o průběhu PLPP, dbá na vzájemnou součinnost spolupráce 

11. Vedoucí učitel se věnuje podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou 

uplatňování podpůrných opatření. 

 

Příklady konkrétních zaměření předmětů speciálně pedagogické péče jsou uvedeny v Příloze č. 1 

vyhlášky č. 27/2016 Sb. V případě mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona 

jsou v ŠVP vždy uváděny předměty speciálně pedagogické péče, ostatní mateřské školy tak činí v případě 

poskytování tohoto podpůrného opatření konkrétnímu dítěti. 

 

Oblasti předmětů speciálně pedagogické péče 

Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. poskytuje následující výčet oblastí předmětů speciálně 

pedagogické péče: 

 řečová výchova, 

 rozvoj grafomotorických dovedností, 

 rozvoj vizuálně percepčních dovedností, 

 zdravotní tělesná výchova, 

 nácvik sociální komunikace,  

 zraková stimulace, 

 bazální stimulace u žáků s mentálním postižením, 

 práce s optickými pomůckami, 

 logopedická péče, 

 rozvíjení sluchového vnímání, 

 odezírání, rozumění mluvené řeči a její produkci a českému znakovému jazyku, 
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 zvládnutí českého znakového jazyka, 

 prostorová orientace, 

 prostředky alternativní a augmentativní komunikace, 

 samostatný pohyb zrakově postižených, 

 práce s optickými pomůckami, 

 Braillovo písmo, 

 bazální stimulace u žáků s kombinovanými vadami, 

 rozvoj zbytkového sluchového a zrakového vnímání, 

 další oblasti případně vychází z konkrétních obtíží žáka. 

Mateřská škola může stanovit pravidla pro zapojení dalších subjektů do systému vzdělávání dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami (zájmové organizace, vzdělávací instituce, sponzoři atd.) 

 

Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními  

Tyto podmínky stanovuje školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. 

Jedná se v zásadě o tyto podmínky: 

- individuální přístup ve všech oblastech / například v oblasti věcného prostředí, životosprávy dětí, 

psychosociálního klimatu, organizace vzdělávání, personálního a pedagogického zajištění, spolupráce 

s rodinou apod./ 

- volba vhodných vzdělávacích metod, obsahu i forem, které jsou v souladu s podpůrnými opatřeními 

- citlivost a přiměřenost působení okolí (ponechat dítěti dostatek samostatnosti a vlastního 

rozhodování, poskytovat pozitivní motivaci apod.) 

- úzká spolupráce s rodiči, profesionální přístup /citlivá komunikace a předávání potřebných 

informací/ 

- spolupráce učitele s dalšími odborníky i mimo oblast školství a využívání služeb školských 

poradenských zařízení 

- osvojení specifických dovedností zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické 

návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení 

- snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy 

- přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření. 

 

Pravidla tvorby, realizace a vyhodnocování IVP- dle doporučení školského poradenského zařízení 

IVP zpracovává škola na základě doporučení ŠPZ. 
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 Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracovává škola pro žáka od druhého stupně podpůrných 

opatření a to na základě doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a žádosti zletilého žáka nebo 

zákonného zástupce. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP). Obsahuje mj. údaje o skladbě 

druhů a stupňů podpůrných opatření poskytovaných v kombinaci s tímto plánem. Naplňování IVP 

vyhodnocuje školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou nejméně jednou ročně. 

Vzdělávání dětí nadaných  

Při realizaci našeho vzdělávacího programu vytváříme vhodné podmínky k co největšímu využití schopností 

každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí i pro vzdělávání nadaných dětí.  

Zajistíme realizaci všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních 

vzdělávacích potřeb dětí. 

 

Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně 

/platí pro žáka se SVP a žáka nadaného/ 

1. PLPP sestavuje vedoucí učitel na základě znalosti dítěte a diskuse s učiteli podílejících se na vzdělávání 

dítěte, určíme termín přípravy PLPP. 

2. PLPP má písemnou podobu /formulář- příloha č.22/- zahrnuje zejména objektivní popis obtíží, vzdělávacích 

potřeb žáka a podpůrná opatření prvního stupně. 

3. Stanovíme metody práce s dítětem, organizaci a cíle pedagogické podpory žáka. 

4. S PLPP seznámí škola zákonného zástupce žáka a všechny zúčastněné pedagogické pracovníky. Plán 

obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny. 

5. Nejpozději po 3 měsících od zahájení poskytování podpůrných opatření škola vyhodnotí, zda podpůrná 

opatření vedou k naplňování stanovených cílů. 

6. Pokud dochází k naplňování stanovených cílů, pokračujeme v poskytování podpůrných opatření.  

7. Pokud nedochází k naplňování stanovených cílů, doporučí škola zákonnému zástupci žáka využití 

poradenské pomoci školského poradenského zařízení a tomuto zařízení poskytne škola PLPP. 

8. Do doby zahájení poskytování opatření druhého až pátého stupně na základě doporučení školského 

poradenského zařízení poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně. 

9. Vedoucí učitel koordinuje konzultační schůzky, naplňování cílů PLPP, případnou komunikaci se školským 

poradenským zařízením. 

10. Vedoucí učitel v případě potřeby určí zodpovědné osoby za plnění PLPP a pravidelně informuje na 

pedagogických radách ředitele školy o průběhu PLPP, dbá na vzájemnou součinnost spolupráce. 

11. Vedoucí učitel se věnuje podpoře žáků a pedagogických pracovníků při vzdělávání žáků s potřebou 

uplatňování podpůrných opatření. 
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V předškolním věku je u nadaných dětí často patrný nerovnoměrný vývoj schopností. Za rozumovými 

schopnostmi mohou zaostávat schopnosti motorické a emočně sociální stránka osobnosti. V některých 

oblastech může být vývoj dítěte urychlený, v jiných se může rozvíjet v souladu s věkem nebo i 

podprůměrně. Proto dítě vždy posuzujeme komplexně- například u zvažování dřívějšího nástupu školní 

docházky. 

Dítě, které vykazuje známky nadání, dále rozvíjíme.  

- Zaměřujeme se na osobnostní a emocionální charakteristiky dítěte, které jsou pro projevení nadání 

stejně důležité jako intelektový potenciál. Soustřeďujeme se zejména na rozvoj volních vlastností, 

pozitivního myšlení a sociálních dovedností. 

- Rozvíjíme dítě všestranně. Vhodné jsou obohacující programy, rozšiřující všeobecný rozhled dětí, 

prohlubující jejich dosavadní znalosti v různých oblastech. Nerozvíjíme pouze silné stránky dítěte, ale 

pracujeme také s ostatními stránkami osobnosti dítěte. 

- Využíváme všech příležitostí pro rozvoj dítěte (například složitější úkoly nebo úkoly, které mají více 

možných řešení, které nabízejí prostor pro vlastní kreativitu, nabídka dalších aktivit podle zájmů dítěte 

apod.) 

- Respektujeme  obecné principy práce s nadanými dětmi, ke kterým patří zejména: neautoritativní 

komunikace, pozorné naslouchání, nenutit nadané dítě do činnosti, prostor pro prezentaci dítěte, společné 

hodnocení činnosti, realistická očekávání rodičů i učitelů, setkávání se s nadanými vrstevníky. 

 

Pro rodiče i učitele může být velmi obtížné rozlišit rozumové nadání od bystrosti. Rozdíly uvádí 

Cvetkovič-Lay (1995, cit.dle Laznibatová, 2007) v následující tabulce, která nám může být vodítkem. 

Bystré dítě Nadané dítě 

zná odpovědi klade otázky 

zajímá se je mimořádně zvídavé 

má dobré nápady má neobvyklé nápady 

odpovídá na otázky zajímá se o detaily, rozpracovává, 

dokončuje 

je vůdcem skupiny je samostatné, často pracuje samo 

se zájmem naslouchá projevuje silné emoce, přitom 

naslouchá 

lehce se učí všechno již ví 

je oblíbené u vrstevníků má raději společnost straších dětí a 

dospělých 
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chápe významy samostatně vyvozuje závěry 

vymýšlí úlohy a úspěšně je řeší iniciuje projekty 

přijímá úkoly a poslušně je vykonává úkoly přijímá kriticky, dělá jen to, co 

ho baví 

přesně kopíruje algoritmy úloh vytváří nová řešení 

dobře se cítí ve škole, školce dobře se cítí při učení 

přijímá informace, vstřebává je využívá informace, hledá nové 

aplikace 

dobře si pamatuje kvalitně usuzuje 

je vytrvalé při sledování velmi pozorně sleduje 

je spokojené se svým učením a 

výsledky 

je velmi sebekritické 

 

 

 

 

 

Vzdělávání dětí od dvou do tří let 
 

 Předškolní vzdělávání v mateřských školách se organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti 

let. Ve výjimečných případech mohou být do mateřských škol přijímány i děti mladší tří let, pokud tomu 

nebrání nedostatek kapacity školy nebo nedostatečná zralost dítěte.  Jsou to nejčastěji děti, které dovrší věku 

tří let v období od 1. září do konce kalendářního roku. 

 Pokud je do naší mateřské školy přijato dítě ve věku 2- 3 let, zajistíme dítěti co možná 

nejoptimálnější podmínky. Východiskem pro vytváření podmínek jsou aktuální potřeby dvouletých dětí: 

jistota, bezpečí, stálost, přiměřenost, osamostatňování, vrstevníci, autorita a podnětné prostředí. Pro dvouleté 

dítě je zařazení do mateřské školy nejčastěji první sociální zkušeností mimo širší rodinu, proto potřebuje 

vedení a kontrolu. V naší mateřské škole je zařazeno do třídy mladších dětí. 

 Vzdělávací obsah stanovujeme pro celou věkovou skupiny společně, tj. pro děti ve věku od 2 do 6 

(7) let. Rámcové cíle, záměry vzdělávání a vzdělávací nabídka, obsažené ve školním vzdělávacím plánu, 

jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou do tří let s tím, že učitel zohledňuje vývojová specifika daného 

věkového období. Rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje jsou často velmi výrazné. Batolecí věk, trvající 

zhruba od prvních narozenin do tří let, je obdobím, kdy se dítě: 
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 osamostatňuje 

 vyvíjí zejména v oblasti hrubé a jemné motoriky, získává nové zkušenosti 

 výrazně vyvíjí v oblasti řeči 

 uvědomuje si své možnosti 

 postupně se uvolňuje z vazby na matku 

 usiluje o sebeprosazení 

 vymezuje si vlastní prostor 

 poznává nové vzorce chování dospělých i vrstevníků 

 přijímá vymezené hranice a nové role 

 projevuje velkou touhu po poznání-  experimentuje 

 objevuje a poznává všemi smysly 

 zpravidla udrží pozornost jen velmi krátkou dobu 

 žije přítomností, neorientuje se v prostoru a čase. 

.   

 Dvouleté děti se nejvíce učí hrou, nápodobou, situačním učením a vlastním prožitkem a podmínkou 

úspěšné pedagogické práce je  

 citlivě přizpůsobená organizace 

 střídání nabídky činností 

 odpovídající nabídka podnětů (nepřetěžovat) 

 trénování návyků a praktických dovedností 

 časté opakování činností 

 stálý pravidelný denní režim, pravidelné rituály 

 srozumitelná pravidla 

 více individuální péče 

 stálost prostředí 

 ponechání co největšího prostoru pro volné hry a pohybové aktivity 

 spolupráce s rodinou- podněcujeme pozitivní vzájemné vztahy vedoucí k vzájemné důvěře 

Učitel mateřské školy je pro dítě jistotou a oporou v běžném dění i v budování vztahů s vrstevníky. 

 

 Předškolní období je zásadní pro utváření celoživotních návyků, respektování pravidel a norem. 

Ve věku dvou let je dítě zpravidla rozeznává a přijímá. Pokud se v naší mateřské škole vzdělávají děti 
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mladší tří let, zajišťujeme další specifické podmínky, které reagují na vývojové zvláštnosti, individuální 

potřeby dětí a jejich počet.  

 

Důraz klademe na postupné naplňování tří priorit při vzdělávání dětí raného věku: 

 Úzká spolupráce s rodinou a vytvoření podmínek pro zajištění provázanosti režimu dvouletého dítěte 

v rodině a instituci (rodičům doporučujeme i v domácím prostředí dodržovat obdobný režim dne, který je 

nastaven v dané mateřské škole) 

 Individuální podpora aktivit dětí, zvídavosti, snahy po objevování (ale nepřetěžovat, nepoškodit je 

fyzicky a psychicky) 

 Vytvoření základů pro postupné osamostatňování v oblasti sebeobsluhy a socializace, rozvoj 

správných zdravotních a životních návyků tak, aby byla v maximální míře zajištěna bezpečnost dítěte. 

 Dítě mladšího věku 3 let si častěji neumí vyhledat hru samo, potřebuje podněcovat a ukazovat 

možnosti.  Základem soužití dětské skupiny je vymezení vlastního prostoru, dělení o hračky a opakované 

zásahy do hry druhého, což může částečně nahradit sourozenecké vztahy 

 

 Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami. 

 

 Adaptace probíhá postupně a pravidelně, bez tlaku na dítě. Celé období prvního půl roku je 

přivykáním na nové role, prostředí a vztahy. 

 V tomto důležitém období vznikajících vazeb mezi rodinou a mateřskou školou, potřebuje dítě 

podporu rodičů. O adaptaci hovoříme v prvních dvou měsících po zahájení docházky do MŠ. Dítě potřebuje 

zpravidla celý školní rok, aby se plně zapojilo do fungování třídy – přijalo pravidla, naučilo se spolupracovat 

s dospělou autoritou a rozvinulo hru s vrstevníky. 

Ještě před vstupem dítěte do MŠ nabízíme rodičům 

 návštěvu MŠ zpravidla v den otevřených dveří 

  účast na schůzce s rodiči dětí, které v příštím školním roce nastoupí do MŠ 

 individuální návštěvu MŠ, seznámení se s prostředím a zaměstnanci MŠ 

 dotazníky, přijímací a informativní dopisy sloužící k výměně informací o dítěti mezi rodiči a učiteli 

 možnost krátkodobých pobytů 2 týdny před skutečným nástupem do školy 

 V případě zájmu rodičů domluví učitelka s rodiči termíny návštěv buď ráno od 7- 8 hodin nebo 

odpoledne od 14, 30 do 15, 30 hodin, kdy si děti pohrají za přítomnosti rodičů v herně nebo na zahradě, 

nebo jen pozorují hru ostatních dětí. Pokud dítě klidně reaguje na nové prostředí, doporučujeme při další 

návštěvě  rodičům vzdálit se od dítěte např. do šatny a tyto časové úseky prodlužujeme podle individuální 
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potřeby dítěte a rodiče. Tento postup se nám v praxi osvědčuje a děti zpravidla přechod do nového prostředí 

zvládají. 

 

 Fáze adaptačního procesu u dětí, které jsou zařazeny do existující skupiny, rozdělujeme zhruba na 

týdny. 

 První týden probíhá období orientace (nově příchozí děti pouze sledují dění, neúčastní se aktivně 

činností) 

 Druhý týden je obdobím sebeprosazování (nově příchozí děti už poznaly prostory MŠ a začínají 

navazovat kontakty, sociálně se začleňují) 

 Třetí týden dítě navazuje kontakt spíše s oblíbenými dětmi a děti méně populární spíše ignoruje. 

 Čtvrtý týden si většina dětí na mateřskou školu zvykne. 

U některých dětí jsou fáze adaptačního procesu různě dlouhé a členění na týdny je velmi orientační, 

což si uvědomujeme. 

 

 Při vstupu nového dítěte do mateřské školy respektujeme přirozenou celistvost osobnosti dítěte i jeho 

postupné začleňování do sociálního prostředí tím, že  

 dle možností přítomnost obou učitelek ze začátku docházky (v prvním týdnu), což umožňuje dítěti 

seznámit se s oběma naráz a jejich střídání snáší později lépe 

 uplatňujeme empatický, laskavý a zároveň důsledný přístup 

 umožňujeme dětem přinášet si do MŠ důvěrný předmět na dobu odpoledního odpočinku 

(doporučujeme plyšovou hračku) 

 postupně dítě seznamujeme s pravidly chování ve vztahu k dětem i dospělým a učíme je pravidla 

spoluvytvářet 

 podporujeme vzor starších dětí, které mohou být průvodci do světa nového prostředí, her a pomohou 

mladšímu dítěti například s oblékáním apod. 

 postupně zvyšujeme sebedůvěru dítěte (příloha ŠVP pro PV č. 13) 

 učíme dítě regulovat své okamžité potřeby 

 

Rodiče nám pomáhají tím, že 

 mluví o školce jen dobře a rozptylují obavy dítěte 

 zvykají dítě na odloučení  

 vedou dítě k samostatnosti ohledně oblékání, osobní hygieny a stravování 

 po zahájení docházky do MŠ plní sliby ohledně vyzvedávání dítěte ze školky 
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 neslibují dětem odměnu za chození do školky 

 nepraktikují dlouhé loučení v šatně, které působí na všechny zúčastněné traumaticky 

 zařadí vhodný krátký rituál při loučení /pusa a zamávání apod./ 

  

 Při vstupu dítěte do MŠ předpokládáme, že dítě chodí, leze, běhá a samostatně se pohybuje, zabaví se 

hrou, pozoruje, napodobuje, dorozumívá se o běžných denních věcech a reaguje na své jméno. V 

komunikaci se učí být přístupné vysvětlení, výzvě či návodu a domluvě. Přiměřeně prosazuje svou vůli, bere 

na vědomí přítomnost druhých. 

  Pro zvládnutí adaptace na fungování v MŠ děti potřebují pravidla a jejich důsledné dodržování. Stále 

stejnými úkony v režimu dne dětí poskytujeme dítěti žádoucí strukturu dne a usnadňujeme seberegulaci- 

například ukončit hru a začít uklízet, přestat si povídat a začít se oblékat, odpočinout si po obědě. 

 

Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let  

Pro vzdělávání dětí mladší tří let jsou v MŠ zajištěny ještě další podmínky, které reagují na vývojová 

specifika, individuální potřeby, zájmy a možnosti těchto dětí a jejich počet. 

 

Materiální podmínky  

 

Prostředí herny 

  poskytuje dostatečný prostor pro volný a bezpečný pohyb a hru dětí - část herny s hracími koutky a 

volným prostorem pro hru, část herny na hru u stolečků, prostor ložnice, který je podle organizačních 

možností rovněž využíván k volné hře v prostoru /hra s molitanovou stavebnicí, nášlapné kameny a lávky, 

volný tanec při písních z CD apod./ 

 umožňuje variabilitu v uspořádání prostoru (použitím zatahovacích dveří, uspořádáním stolečků 

apod.) 

 zabezpečuje zázemí pro průběžný individuální odpočinek (koutek s knížkami a pohovkou, klidové 

hry u stolečku/. 

 

 Třída je zařízena tak, že děti mají možnost bezpečného pohybu, ale i odpočinku. Důležitý je i pobyt 

venku, kde můžeme např. na zahradě vytvořit ohraničený prostor, kde si nejmladší děti v klidu a bezpečí 

hrají. 
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Věcné vybavení  

 Při výběru vhodného sedacího nábytku zohledňujeme tělesnou výšku dvouletých dětí, podporujeme 

správné držení těla při sezení, bezpečnost a stabilitu nábytku. 

 Děti mají zajištěn samostatný přístup k podnětným a bezpečným hračkám  a pomůckám vhodným 

pro dvouleté děti. Nabídka zákoutí pro námětové, konstruktivní a tvořivé hry je dostatečně rozmanitá a 

učitel dbá na předkládání přiměřeného množství hraček, respektive podnětů.  

 Vzhledem k tomu, že v naší mateřské škole jsou věkově heterogenní třídy, učitel některé hračky 

zapůjčuje na požádání z důvodu zajištění bezpečnosti.  Ve třídě platí dětem srozumitelná pravidla pro 

používání a ukládání hraček a pomůcek a děti průběžně seznamujeme s pravidly pro používání hraček. 

Vhodně zapojujeme děti do stanovování pravidel pro zacházení s hračkami.  

 Malým dětem nenecháváme všechny hračky a pomůcky dostupné z důvodů hygienických (často 

dávají věci do pusy), bezpečnostních (malé součásti, možnost úrazu mezi sebou, nebezpečí vdechnutí) i 

výchovných (nebyly by schopny podílet se pak na úklidu). Hračky také průběžně obměňujeme, abychom 

předcházeli zbytečnému zahlcování dětí mnoha podněty.  

 Při výběru vhodných hraček a materiálů pro dvouleté děti jsou dostačující hračky pro tříleté děti. 

Dvouleté dítě s oblibou rády něco či někoho napodobují, takže mají k dispozici kočárky s panenkami, 

kuchyňku, auta, traktory, různé druhy nářadí, hry, u kterých může zatloukat, montovat, demontovat atd.). 

Doplňujeme nabídku hraček také některými stavebnicemi z větších prvků (kostky, které lze stavět na sebe, 

ale i vláčky, které lze zapojovat za sebe atd.). Nabízíme dětem různé vkládanky, puzzle, zvukové hračky, 

hry, které rozvíjejí manipulační a senzomotorické schopnosti atd. 

 Organizaci volných her na školní zahradě přizpůsobujeme věku a složení skupiny dětí vždy 

s prvořadým ohledem na bezpečnost. Proto ne vždy mohou děti využívat veškeré vybavení zahrady, ale 

některé pouze po dohodě s učitelem. Na zahradě můžeme v případě potřeby ohraničit prostor, kde si hrají 

nejmladší děti v klidu a bezpečí 

 Součástí botníku v šatně je dostatečný úložný prostor na ukládání náhradního oblečení. 

 

Hygienické podmínky 

 Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte. V umývárně a na 

toaletách dbáme na to, aby děti bez problému na tato zařízení dosáhly, případně použijeme stupínek před 

umyvadlo. 

 Vedeme dítě k používání toalety. Pokud dítě používá jednorázové pleny, tak je rodiče dítěti připraví, 

stejně jako náhradní oblečení v případě nutnosti častějšího převléknutí. Na ukládání hygienických pomůcek 

slouží skříňka vedle toalet. 
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 Při zvýšených nárocích na hygienu můžeme dítě osprchovat ve sprchovém koutě, který je umístěn 

v místnosti vedle dětské šatny. K dispozici je krytý nášlapný odpadkový koš na použité pleny. 

 Použité pleny jsou podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon o odpadech“), odpadem, který může představovat biologické riziko. 

 

Životospráva, stravování  

 Školní stravování se řídí stanovenými výživovými normami a rozpětím finančních limitů na nákup 

potravin. Děti mladší tří let jsou zařazovány do skupiny strávníků (3 – 6 let).  

 

Psychosociální podmínky  

 Mateřská škola je pro dítě ve věku od dvou let zpravidla první institucí, kde přichází do kolektivu 

vrstevníků. V adaptačním režimu je důležitá provázanost režimu mateřské školy s režimem v rodině. Děti by 

se měly cítit v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. 

 Předškolní období je zásadní pro utváření celoživotních návyků, respektování pravidel a norem. 

Potřebuje stálý pravidelný denní režim, více klidu (prostor k odpočinku během dne), více individuální péče 

(vzdělávací činnosti realizované důsledně v menších skupinách či individuálně), srozumitelná a jednoduchá 

pravidla a řád, určující mantinely jeho jednání.  

 Vyhovující režim dne pro třídu mladších dětí, kam zařazujeme i děti dvouleté, je následující: 

 

        1.třída    

Ranní hra a zájmové činnosti     6:30 – 8:00    

Ranní cvičení, komunitní kruh     8:00 – 8:15    

Hygiena, dopolední svačina     8:15 – 8.45    

Didakticky cílené činnosti, spontánní učení   8.45 – 9:05    

Pobyt venku        9:05 – 11:05     

Převlékání, hygiena      11:05 – 11.15     

Oběd, hygiena       11:15 – 12.00    

Odpočinek, klidové činnosti     12:00 – 14:00    

Vstávání, hygiena, svačina     14:00 – 14:35    

Zájmové činnosti dětí      14:35 – 16.00 

 

 Tento časový rozvrh je orientační a respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, dostatek času na 

realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek). 
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 Citlivě řídíme i malé změny. Třídu Berušek a Žabiček spojujeme v případě potřeby a vždy ráno při 

scházení dětí nebo odpoledne při rozcházení dětí. 

 Respektujeme zvýšenou potřebu spánku mladších dětí a zajišťujeme klidný prostor pro odpolední 

odpočinek.  

 

 

Organizace vzdělávání  

 

Dětem umožňujeme zejména 

 individuálně přizpůsobený adaptační režim 

 dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání a stravování 

 zohlednění   počtu dětí ve třídě mateřské školy v souladu s právními předpisy. 

 organizace vychází z potřeb a zájmů dětí 

 vzdělávací činnosti v menších skupinách či individuálně, podle potřeb a volby dětí.  

 

Personální podmínky  

 Ředitel školy optimálně využívá maximální možné výše úvazků pedagogických pracovníků. 

 Učitelé mateřské školy splňují kvalifikační předpoklady pro vzdělávání dětí od dvou let. 

 K problematice vzdělávání děti raného věku organizuje další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Ať už k tématu psychických nebo fyzických specifik vývoje dvouletých dětí nebo právní rovinu jejich 

přijímání do mateřské školy či jejich pobytu tam - učitelé si vybírají téma podle svého zájmu. 

 Zároveň přizpůsobuje rozpis přímé pedagogické činnosti učitelů tak, aby bylo možné jejich co 

největší souběžné působení v rámci třídy mateřské školy v organizačně náročnějších částech dne.  

 Pro zajištění zvýšených nároků na hygienu, převlékání a případné přebalování dvouletých dětí je 

nezbytně nutná pomoc nepedagogického pracovníka. 

 Není žádoucí obměňování pečujících osob. 

 

 Ředitel školy zajištuje podle možností a podmínek školy překrývání přímé pedagogické činnosti 

učitelů každý den v každé třídě optimálně v rozsahu dvou a půl hodin. V době souběžného působení dvou 

učitelů ve třídě probíhají níže uvedené činnosti: 

 hygiena, příprava na dopolední pobyt venku, převlékání 

 pobyt venku – obvykle ve dvou 
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 převlékání, hygiena, příprava na oběd a oběd 

 příprava na odpolední klid 

 čtení pohádky před odpoledním odpočinkem, spánek, klidové činnosti 

 příprava na svačinu a svačina 

 příprava na odpolední pobyt na zahradě / květen, červen/ 

 

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 

 Podmínky vzdělávání dvouletých dětí ředitel školy nastavuje podle právních předpisů tak, abychom 

vyloučili případná bezpečnostní rizika.  

Na děti mladší tří let je pohlíženo jako na osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, a to vzhledem 

ke stavebním podmínkám pro školy nebo v souvislosti s evakuací osob z prostor škol.  

 

Spolupráce se zákonnými zástupci dětí  

 Vzhledem k nízkému věku dětí od 2 do 3 let je spolupráce s jejich zákonnými zástupci naprosto 

zásadní. 

 

Podporujeme rozvoj dítěte ve všech oblastech: 

 

I. Stimulace motorických dovedností 

 Pro dvouleté dítě je charakteristický rozvoj pohybových dovedností. Motorický vývoj je úzce svázán 

s potřebou aktivity, kterou dítě uspokojuje především pohybem. Pohyb v prostoru má i sociální význam. 

Dvouleté dítě radostně běhá, skáče, zkouší, kam například může vylézt, vlézt atd.  

 Učitel vytváří podmínky, které vedou k podpoře tělesného rozvoje, zdraví, osobní spokojenosti a 

pohody dítěte- (tzn. ponechat volný prostor v herně pro spontánní pohybové aktivity, vymezený bezpečný 

prostor na zahradě atd.). Neuspokojená potřeba pohybové aktivity může u dítěte vyvolávat napětí 

až neurotické projevy (dumlání palce), záchvaty vzteku. Snížená potřeba pohybové aktivity může být pro 

učitele např. signálem nastupující nemoci u dítěte. 

 

Hrubá motorika 

koordinace pohybů, procvičování rovnováhy, chůze, běh, lezení, skákání, chůze po schodech se 

střídáním nohou, jízda na tříkolce, odraz sounož, stoj na jedné noze, přeskočení nataženého provázku 5 cm 

nad zemí 

 



Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí 

23 

 

Jemná motorika 

 v batolecím období se rychle zdokonalují pohyby rukou a prstů při manipulaci s  předměty, 

uchopování a pouštění 

 stavba věže z kostek, most ze tří kostek, řazení kostek svisle i vodorovně, napodobení jednoduché 

stavby, přiřazování tvarů k otvorům, uchopování tužky do prstů a ne do pěsti, rozepínání a zapínání 

knoflíků, nácvik držení nůžek, šněrování bot, zapínání vodorovná čára patentů a suchých zipů, 

navlékání velkých korálků 

 

II. Grafomotorika 

 Pro batolata je typické čmárání. Tato činnost dítě uspokojuje více než její výsledek. Svoje výtvory 

pojmenovává až dodatečně.  Od roku a půl se dítě snaží o napodobení čáry, ve dvou letech se objevuje 

značné úsilí o čáru vertikálního směru a kruhové pohyby. Ve třech letech napodobuje svislé, vodorovné i 

kruhové čáry.  

 kreslí kruhy, čtverce, trojúhelník, ale nedokáže je zatím pojmenovat. Lidská postava se objevuje 

mezi obrázky dítěte až ve třech letech (stadium hlavonožce). 

 

III. Sebeobsluha, hygienické návyky 

 V průběhu třetího roku života se dítě učí oblékat a svlékat, obouvat se a rozepínat knoflíky (zapínání 

knoflíků obvykle děti zvládají až ve třech letech). Dítě se zdokonaluje v používání lžičky, nepřevrací ji a 

nebryndá. Ve třech letech se děti dokážou samy obléknout, umýt si ruce a jsou celkově samostatné.  

 Důležitým úkolem batolete je naučit se zvládat vylučování. Dvouleté dítě zvládne hlásit, že potřebuje 

na záchod, čas od času musí být však upamatováno. Občasné nehody při zaujetí hrou nebo ve spánku jsou 

ještě poměrně běžné.  

 samostatné jídlo lžící, používání hrnečku, napichování na vidličku, oblékání a svlékání kalhot, trika, 

mikiny, zouvání a nazouvání bot, zapínání bot na suchý zip, požádání si na toaletu, smrkání do 

kapesníku, umytí a osušení rukou 

 

IV. Přátelské vazby 

vytváření prvních přátelských vztahů s některými dětmi i dospělými, utváření kladných vlastností 

/nesobeckost aj/, chápání pojmu pravda a čestnost, odměňování dětí za pravdomluvnost 

 

V. Řeč, komunikace 
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 Řeč je základním prostředkem sociálního přizpůsobení. V tomto věkovém období většina dětí 

nesprávně vyslovuje, pro rozvoj řeči postačuje v tuto dobu správný mluvní vzor učitele, neboť řeč se zatím 

utváří. Z hlediska vývoje řeči se jedná o významné období, kdy si dítě mezi druhým a třetím rokem osvojuje 

základy větné skladby.   

 Dvouleté děti různě se slovy experimentují, s radostí opakují některá slovní spojení, opakují krátké 

říkanky, které jsou spojeny s rytmizací či pohybem. Z tohoto důvodu ve třídě nechybí dětská leporela a 

knihy pro nejmenší. 

 Dítě se začíná učit skloňovat a časovat, ve dvou letech již sestaví větu o třech slovech a zná krátké 

říkanky. Od počátku třetího roku o sobě začíná mluvit v první osobě. V této době zná asi 900 slov.  

 Vývoj řeči závisí na sluchové úrovni percepce a na koordinaci motoriky mluvidel. Výslovnost hlásek 

se nevyvíjí rovnoměrně, sykavky a hlásky r, l jsou složitější. Dítě si uvědomuje rozdíly mezi výslovností 

svou a ostatních. Problém s některými hláskami řeší užíváním jednodušších slov.  

Rozsah poznatků dítěte o sobě a okolním světě se v tomto věku rozšiřuje. Tříleté dítě zná celé své 

jméno, pohlaví a začíná správně rozlišovat barvy. 

kladný mluvní vzor, doplňování vět dětí správnými výrazy, plynulost řeči, osvojování nových slov, 

nácvik šeptání, pojmenovávání věcí na obrázku, krátké říkanky, říkanky s pohybem, opakování krátké 

povídky, zazpívání jednoduché písničky, rozeznávání základních barev 

 

VI.  Osamostatňování, vědomí vlastní osobnosti 

 Osamostatňování se projevuje tím, že ovládá vyměšování, dokáže samo najíst a napít, ale potřebuje 

dostatek času, v případě drobného nezdaru potřebuje podporu, povzbuzení a teprve následně drobnou 

dopomoc. Taktéž je to s oblékáním a se svlékáním. Dvouleté dítě se dokáže svléknout a s mírnou dopomocí 

i obléknout, pokud je k tomu vedeno a je mu ponechán dostatečný prostor pro realizaci. 

  Emoce dvouletého dítěte se vyznačují vysokou vznětlivostí a silou při krátkém trvání. U dvouletých 

dětí lze očekávat konflikty mezi sebou, neboť dítě se snaží například získat určitou hračku, kterou má druhé 

dítě, nebo se chce domoci určitého prostoru, kde chce být samo (například v domečku). 

 Pro dvouleté dítě má velký význam rodina, navazování kontaktů u dvouletých dětí je tedy ryze 

individuální. Dítě potřebuje ke svým hrám ostatní děti, pomocí nich si postupně utváří pocit vlastního „já“, 

ale zároveň bude vyžadovat i přítomnost dospělého, tedy učitelky, aby mu pomohla, aby si s ním hrála, aby 

něco postavila atd.  

 Mladší dítě si nejprve vedle vrstevníků hraje, neboť pro něho představují „zrcadlový obraz". Dítě tak 

zkouší, jak „takové zrcadlo reaguje, když mu vezme hračku, s kterou si hraje. A tak postupně dítě chápe 
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rozdíl mezi „já“ a „ne-já“, „můj – ne-můj“, čímž dochází k dosažení jedné vývojové úrovně (nejedná se tedy 

o projev sobectví), kdy dítě chápe rozdíl mezi „vlastním a cizím“ a odmítá půjčovat svoje věci.  

 K formování dětské identity přispívá i to, jak dospělí o dítěti hovoří („ty jsi pěkný rošťák“), protože 

dítě jejich sdělení přijme bez jakékoliv korekce. 

 Dvouleté již dítě dokáže akceptovat nastavené normy chování a samo dokáže říci, co má dělat a co 

dělat nemá. Dítě, které navštěvuje mateřskou školu, získává novou sociální roli, která je součástí jeho 

sebepojetí („už jsem velký a šikovný, protože chodím do mateřské školy“). 

 

VII. Sociální dovednosti, socializace 

 

Vztahy  

 Mezi prvním a třetím rokem života je batole stále značně závislé na matce. Zároveň se rozšiřuje jeho 

okruh sociálních vztahů. Vytváří si svou roli v rodině, začíná jednat podle očekávání druhých a samo od 

ostatních určité chování očekává. Dítě získává vědomí rodinné identity. Sociální dovednosti se učí v 

rodinném prostředí, a když si je později dostatečně jisté, rozšiřuje svou sociální oblast.  

 Důležité je zvládnutí nedobrovolného odloučení od matky. Tzv. separační úzkost se může projevovat 

u dětí zhruba do tří let. Nejprve přichází fáze protestu, kdy se dítě snaží zbavit cizího člověka. Následuje 

fáze zoufalství, kdy dítě postupně ztrácí naději a přestává matku volat a hledat. Je často apatické. V poslední 

fázi odpoutávání dítě navazuje citovou vazbu k jiné osobě. Zvládnutí separační úzkosti je důležité pro další 

citový vývoj a navazování vztahů.  

 Batolecí období je rozhodující v osvojení si prosociálního (altruistického) chování. Přibližně ve dvou 

letech začíná většina dětí navazovat vztahy s vrstevníky. Zpočátku jsou to jen krátké výměny pozornosti, 

tahanice, podávání hračky druhému či pokusy o jeho utišení.  

 Některé děti však mohou být na pobyt v předškolním zařízení ještě nezralé. Záleží na zkušenostech 

dítěte s cizími lidmi, kognitivním vývoji, temperamentu, závislosti na matce. Pobyt batolete v předškolním 

zařízení by neměl být příliš dlouhý. Důležité je postupné přivykání prostředí i autoritám. Pokud přetrvávají 

adaptační problémy, je dobré počkat na zralejší věk dítěte. 

 Odloučení od matky či otce, používání slov děkuji, prosím, dobrý den, ovládání svého chování a 

respektování děti, postupné chápání a dodržování pravidel, reakce na zavolání jménem. 

 

VIII. Hra  

 Hra dítěti přináší radost, ve hře se dítě realizuje, promítá do ní vlastní přání a prostřednictvím hry 

zpracovává své zkušenosti, realitu. Dítě svět zkoumá nejenom prostřednictvím smyslů, ale i prostřednictvím 
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pohybových aktivit, objevuje a zkoumá různé materiály (bahno, vodu v kaluži atd.), předměty, prozkoumává 

prostor, ale také poznává sebe samo a zkoumá ostatní lidi.  

 Dítě si chvílemi při herních činnostech vystačí samo, ale po chvíli potřebuje ke své hře dospělého. 

Přítomnost učitelky usnadňuje hru s vrstevníky, děti jsou nejenom v častějším kontaktu, ale „hrají si i 

společně“, přestože v tomto období se ještě stále vyskytují spíše hry vedle sebe. 

V činnostech dvouletých dětí by měla převažovat: 

 volná hra, nápodoba něčeho nebo někoho 

 dostatečný prostor pro pohybové aktivity 

 prostor pro objevování, zkoumání, experimentování. 

 Ve druhém roce života začíná být dítě všímavější ke svému okolí. Kontakty při hře jsou osobnější, 

dítě se usmívá na druhé, podává hračky, oslovuje.   

Dítě k mnohým poznatkům dojde samo, pokud mu dáme čas a prostor. Učitel připravuje vzdělávací 

nabídku pro dvouleté děti úpravou samotného prostředí, vhodným výběrem hraček, sportovního náčiní, 

dětských hudebních nástrojů, ale též běžnými předměty a různými materiály (písek, voda, modelovací hlína, 

barvy, látky, dřevěné špalíčky atd.).  

 V průběhu třetího roku života se objevuje ve hře spolupráce či soutěživost. Společná hra se projevuje 

půjčováním si hraček a rozdělováním si rolí. Stále však převládají manipulativní hry.  

 napodobování něčeho nebo někoho, hra s pískem, hra s kostkami 

 

IX. Emoce a normy chování  

 Po druhém roce děti dokážou poznat a slovy označit emoce ostatních. Ve snaze druhého utěšit nebo 

mu pomoci se projevují základy prosociálního chování. Dítě svoje pocity promítá do hry, panenky a zvířata 

v symbolické hře pomáhají dítěti emoce lépe zvládat. Dítě nejprve chápe pocity pouze jako reakce na vnější 

podněty. Subjektivní povahu emocí začíná poznávat až po třetím roce života.  

 Celé batolecí období směřuje k osamostatnění. Dítě si začíná uvědomovat samo sebe, pozná se v 

zrcadle, chválí se, chce všechno dělat samo, mluví o sobě v první osobě a prosazuje svá přání. Proto toto 

období bývá také nazýváno fáze vzdoru či negativismu. Vzdor se u některých dětí téměř neprojevuje, jiné 

popírají všechno, neposlouchají, vzdorují. Nejvíce se negativismus projevuje právě ve třetím roce života a 

trvá přibližně rok.  

 Pokud není vzdorovitost nadměrná, příliš dlouho trvající nebo nezvladatelná, patří k normálnímu 

vývoji dítěte, které usiluje o autonomii. Ve výchově je důležitá důslednost a stanovení pevných hranic, mezi 

kterými však bude dostatek prostoru pro samostatnost dítěte. V tomto věku je opravdu nezbytné, aby 
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výchovné působení na dítě bylo jednotné. Rozdíly v přístupu jednotlivých osob mohou způsobit zmatek v 

hlavě dítěte. Spolupracující učitel a rodič si tuto skutečnost uvědomují.  

  Batole dále objevu řád a osvojuje si normy chování na základě příkazů a zákazu, které mu udělují 

dospělí. V období negativismu se objevují počátky sebekontroly. Do tří let si dítě často nahlas říká, co by 

mělo a nemělo dělat. Od tří let dále schopnost sebekontroly narůstá a dítě se začíná řídit spíše myšlením než 

řečí. Některé děti však hlasité pokyny používají ještě dlouho po třetím roce např. v nových či problémových 

situacích.  

  Emoce dvouletého dítěte se vyznačují vysokou vznětlivostí a silou při krátkém trvání. U dvouletých 

dětí lze očekávat konflikty mezi sebou, neboť dítě se snaží například získat určitou hračku, kterou má druhé 

dítě, nebo se chce domoci určitého prostoru, kde chce být samo (například v domečku). 

 

X. Podpora rozvoje poznávacích procesů 

 Dítě potřebuje poznat svět, ve kterém žije, a chce se v něm zorientovat  Pokud má dítě kolem sebe 

veliké množství hraček, tak si nedokáže vybrat. Vhodně proto nabídku hraček obměňujeme. Pro dvouleté 

dítě je poznávání okolí běžnou činností a rozvoj poznávacích procesů je pozorovatelný na tom, jak se dítě 

orientuje v prostoru, čase a jak chápe např. pojem množství. 

 Orientace v čase je pro dvouleté dítě velmi obtížná, soustředí se na přítomnost a bezprostřední 

minulost, budoucnost zatím nechápe. 

 Postupně dokáže rozlišit méně, více, polohu dole a nahoře. Orientace v množství se také odvíjí od 

používání slov a čísel. Když zmizí nějaký předmět, dítě ho hledá. Až do tří let umí rozlišovat v množině 

maximálně čtyř prvků. 

 Při orientaci v prostoru ještě nedokáže přesně odhadnout vzdálenosti. Věci hodnotí jako malé, ať už 

jsou blízko či daleko, podle toho, jak je vidí.  Učí se odhadovat velikost, mezi oblíbené hry patří různé 

„vkládanky“ a jednoduché stavebnice (puzzle ze 4 dílů, kostky které se dle velikosti vkládají do sebe nebo 

staví na sebe atd.). 

Při náhlém vyřešení problému se objevuje tzv. aha-zážitek. Úroveň změn v myšlení dítěte lze 

pozorovat při hře. Symbolické myšlení se projevu využíváním různých předmětů představujících něco zcela 

odlišného (např. kostka ze stavebnice nahrazuje koláč). Dítě začíná chápat pojmy.  

 

Matematické představy 

rozlišovat malý - velký, hodně - málo, poloha dole- nahoře, množství do dvou, kruh, třídění dle 

velikosti, druhu, barvy 
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Paměť  

 Poznávací procesy se mohou rozvíjet zvláště díky uchovávání různých zkušeností. V batolecím věku 

se prodlužuje délka uchovávání informace a dochází ke zralejšímu zpracování Dvacetiměsíční dítě si s 

týdenním odstupem pamatuje různé činnosti. Batolata dokážou činnost zopakovat a mnohdy ji dovedou i 

popsat. Jde o zapamatování tzv. scénáře, kdy si dítě pomatuje typický průběh různých aktivit. Dítě si 

uchovává poznatky, které lze verbálně popsat. Různé objekty a události si uchovává ve formě představ. 

Tříleté dítě dokáže vyprávět jednoduchý příběh, který vícekrát slyšelo.  

 V tomto věku se uchovává jen minimum trvalých vzpomínek. Nejstarší vzpomínky člověka se 

utvářejí v době, kdy si začíná uvědomovat vlastní Já.  

 

 Věříme, že to, co dítě prožije v prvních letech svého života v naší školce, má velký význam pro jeho 

další vývoj. Raná zkušenost, kterou dítě získá svým životem v rodině i mimo rodinu, tedy 

i v institucionálním prostředí mateřské školy, se v jeho budoucím životě zhodnotí. 

 

Podmínky vzdělávání 

A/ materiální podmínky 

Budova a prostorové zázemí MŠ 

 Přízemí hlavní budovy: vstupní chodba, šatna pro starší děti, kuchyňka, hlavní herna  pro Žabičky 

s počítačem a interaktivní tabulí, prostor pro odpolední odpočinek,  úklidová komora, sociální zařízení, 

jídelna mateřské školy, kuchyň - výdejna jídla, úklidové místnosti, skladové prostory, sušárna, žehlírna, 

kancelář. 

 V prvním patře: šatna, hlavní herna pro Berušky, místnost pro odpočinek, cvičení a hudební chvilky, 

sociální zařízení, místnost pro učitelky /počítač, dokumenty, učební pomůcky a materiál/, úklidová 

komora. 

 Budova mateřské školy je účelovou jednopatrovou stavbou, která byla postavena v roce 1986 s původním 

záměrem pro provoz mateřské školy a jeslí. Budova mateřské školy Slatina nad Zdobnicí leží v klidné 

zóně uprostřed obce.  

 Je obklopena zahradou bohatou na keře, jehličnany, listnaté stromy a má velké travnaté plochy. Součástí 

jsou dvě pískoviště s ochrannou sítí, průlezky, stojan s houpačkami, vybavená chatka, zahradní nábytek a 

další vybavení pro venkovní hry, skladové prostory pro hračky a dětské zahradní nářadí, sociální zařízení 

s umývárnou. Poskytuje dětem podnětné prostředí pro realizaci rozmanitých činností. Školní zahrada je 

udržovaná, modernizovaná, pravidelně kontrolovaná a odpovídá bezpečnostním požadavkům. Vše je 
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upravováno a průběžně udržováno pro bezpečný pobyt dětí venku. Děti využívají pro pobyt venku i okolí 

MŠ. 

 Prostorové zázemí mateřské školy splňuje podmínky současné předškolní pedagogiky. Jednotlivé 

místnosti jsou účelově vybavené, esteticky upravené, je vytvořen dostatečný prostor pro realizaci 

pohybových aktivit dětí v průběhu celého dne. 

 Výdejna je odpovídá hygienickým i provozním nárokům.  

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

průběžně jsou obnovovány a doplňovány. 

 Děti mají zajištěn bezpečný a samostatný přístup k hračkám a pomůckám. Hračky výše uložené zapůjčuje 

učitelka na požádání. Nabídka zákoutí pro námětové, konstruktivní a tvořivé hry je dostatečně rozmanitá. 

 Děti mají k dispozici stabilní prostor pro výtvarné a pracovní činnosti umožňující individuální a 

skupinové formy práce podle zájmu a rozhodnutí dětí. 

 Na dobré úrovni je škola vybavena učebními pomůckami, materiálem pro výtvarné a pracovní činnosti, 

tělovýchovným zařízením a hudebními nástroji, audiovizuální a informační technikou.  

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

odpočinek dětí (lůžka) jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou 

zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou estetického vzhledu. 

 V mateřské škole jsou dvě třídy, každá třída má prostor pracovní a herní, nábytek je upraven tak, aby si 

děti mohly dle dohodnutých pravidel brát vše potřebné pro svou hru. Hygienické vybavení odpovídá 

počtu dětí. Prostorově přízemí kopíruje první patro s tím rozdílem, že u Žabiček je menší prostor 

k odpočinku /z důvodu zachování cvičné kuchyně  pro žáky základní školy/. 

 Šatny jsou vybaveny nábytkem pro odkládání oděvů dětí a každé dítě má svou značku. Prostory pro 

odpočinek dětí jsou vybaveny zdravotně nezávadným nábytkem. Lůžkoviny jsou měněny po třech 

týdnech nebo podle potřeby. Ručníky a pyžama každý týden. Prádlo se pere a žehlí ve vlastní prádelně a 

ukládá se do k tomu určených a dobře větraných skříní v žehlírně. Samostatné ložnice nemáme, každý 

den jsou lůžka před obědem rozkládána v místnosti, kde probíhá ranní cvičení, hudební chvilky, 

komunitní kruh a další činnosti. 

 Z ložnice vedou dveře na lodžii, kde je umístěno krmítko pro ptáky. V případě potřeby, například při 

divadelním představení, je možné rozdělit hernu na dvě místnosti koženkovou shrnovací stěnou a 

zatáhnout stěnu mezi hernou a místností pro odpočinek.  

 K dispozici je tělocvična základní školy. Nářadí a náčiní pro sportovní činnosti dětí může mateřská škola 

využívat dle potřeby. 
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 Celá budova je vytápěna akumulačními kamny a je zde nainstalováno rekuperační zařízení – nucený oběh 

vzduchu. Teplotu je možno regulovat regulátory na kamnech. 

 Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické 

 normy dle platných předpisů (týkající se např. čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, hlučnosti, 

 světla, stínu, kvality písku, alergizujících či jedovatých látek a rostlin).   

 Škola není bezbariérová. 

 V dlouhodobé koncepci se zaměříme na zlepšování podmínek v několika oblastech /příloha číslo 6/. 

Věcné vybavení 

 Ve třídách a hernách je dostatečné množství hraček a stavebnic ze dřeva, plastů i z měkkých materiálů, 

které jsou průběžně obměňovány – odpovídají věkovému složení dětí. Kromě toalet jsou veškeré prostory 

pokryty kobercem, v přízemní třídě je linoleum, částečně koberec. 

 Některé hračky a didaktické pomůcky ukládáme do skladu přiléhajícímu k herně, ostatní jsou ve 

skříňkách a úložných boxech v dané místnosti. 

 Součástí herny je knihovna s dětskou i pedagogickou literaturou. MŠ odebírá dětské časopisy 

odpovídající věku dětí, odborný tisk pro učitele. 

 V prvním patře je klavír /v místnosti, kde cvičíme a děti odpočívají/. Pro hudební činnosti jsou 

k dispozici rytmické nástroje Orffova instrumentáře a rytmické pomůcky. 

 Ve třídě v přízemí je k dispozici interaktivní tabule a umístěny elektronické varhany. 

 Každá třída má svůj radiomagnetofon s CD přehrávačem. 

 V místnosti pro pedagogy v prvním patře je k dispozici k internetu připojený počítač s multifunkčním 

zařízením /tiskárna, kopírka, scanner/. V herně horní třídy je nainstalován počítač pro děti, který je 

využíván v okrajových částech dne formou naukových programů pro předškolní věk.  

 V šatnách a na chodbách jsou informační nástěnky pro rodiče a prostor pro vystavování prací dětí. Děti se 

svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě prostředí.  

B/ Životospráva 

 Střídáme dobu odpočinku a činností s ohledem na individuální potřeby dětí, pravidelný denní rytmus a 

řád, který je dostatečně pružný a umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a 

aktuální situaci. 

 Dbáme na pitný režim v průběhu celého dne. Od 6.30 hodin mají děti ve třídě i na zahradě po celý den k 

dispozici nápoj. Ten zajišťuje podle potřeby provozní pracovnice ŠJ. Nápoj je uložen v uzavřené konvici, 
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děti se mohou kdykoli napít z čistého hrnečku.  Nápoje se obměňují. Upřednostňujeme nepřeslazované 

nápoje, v letním období obyčejnou vodu. 

 Vedeme děti k tomu, aby stolování vnímaly jako společenský akt.   

 Uvědomujeme si, že pro zakládání vhodných stravovacích návyků je předškolní věk rozhodující. Dětem 

je poskytována pestrá, chutná, plnohodnotná a vyvážená strava. Jsou zařazována jídla a potraviny i méně 

tradiční. Působíme tak i na rodiče dětí. Děti do jídla nenutíme, ale postupně a hlavně příkladem dospělých 

a dětí zvykáme na jiné chutě. 

 Strava je připravována ve školní jídelně a jídlo je do mateřské školy dováženo. Je zachována vhodná 

skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů.  

 Odpolední svačinu připravuje pracovnice v MŠ z dodaných surovin.  

Děti se stravují pravidelně. Časový odstup mezi jídly je 3 hodiny. Doba podávání stravy je následující 

(třídy se vystřídají v časovém rozmezí):  

- dopolední svačina 8.15 - 9.05  

- oběd 11.15 - 12.15  

- odpolední svačina 14.15 – 14.50 

 V poledne si nalévají polévku starší děti samy, mladším dětem učitelé. Množství druhého jídla si starší 

děti samy domlouvají u výdejního okénka a jídlo si odnáší ke stolu, mladším dle potřeby pomáhají 

učitelé. 

  Děti vedeme k samostatnosti, používání příboru, úklidu nádobí, čistotě svého místa a ohleduplnosti. 

 Odpolední klid respektive odpočinek na lůžku vychází z individuálních potřeb dětí. Od 12.15 hod. - do 

14.15 hod. odpočívají všechny děti při čtení nebo reprodukované pohádce. Děti nemusejí spát, mají 

možnost si do postýlek vzít svou oblíbenou hračku nebo využít nabídky klidových her. Vždy mohou 

uspokojit své hygienické potřeby. Lehátka s lůžkovinami a pyžama ukládáme v ložnici za závěsem. 

 Pobyt venku dětem umožňujeme v dostatečně dlouhém čase, zpravidla od 9.05 hod. do 11.35 hodin, 

vždy s ohledem na okamžitou kvalitu ovzduší či jiné přírodní překážky (mráz pod minus 8 stupňů, náledí, 

silný vítr, déšť, inverze). Při pobytu venku provádíme řízené i spontánní činnosti /sezónní činnosti, 

pohybové hry, poznávací činnosti, prvky sportovních her, turistika, jízda na dětských dopravních 

prostředcích. 

Pohybové aktivity 

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

vybavena pro tyto činnosti dostatkem nářadí i náčiní, vybavenou školní zahradou. Pohybové aktivity 

probíhají v průběhu celého dne: 
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 řízené pohybové aktivity /ranní cvičení/- zdravotní cvičení, pohybové hry, taneční hry, hry se 

zpěvem, psychomotorické hry 

 pobyt venku - řízené a spontánní pohybové činnosti, pohybové hry 

 odpoledne po odpočinku /dle zájmu dětí/- pohybové chvilky, hry, hudebně pohybové činnosti 

 1x týdně - zaměřené na cvičení na nářadí, s náčiním nebo bez něj, na prvky sportovních her 

 1x týdně - cvičení na gymnastických míčích 

 Ozdravná opatření. Pravidelně sledujeme vytápění a větrání místnosti při cvičení – v budově 

je instalovaná rekuperace, která vymění vzduch vždy, když hladina CO2 překročí stanovenou 

mez.  Děti otužujeme vzduchem a vodou podle potřeb a ročního období, je dodržován 

dostatečně dlouhý pobyt venku. Do ranních cvičení zařazujeme dechová cvičení s prvky jógy, 

zdravotně zaměřené cviky na rehabilitačních míčích a podporujeme plavecký výcvik. 

Pískoviště zakrýváme ochrannou plachtou. Ve všech ročních obdobích doporučujeme 

pokrývku hlavy. 

C/ Psychosociální podmínky 

 Respektujeme potřeby dětí a napomáháme v jejich uspokojování.  

 Usnadňujeme dětem období adaptace na pobyt v mateřské škole. Dva týdny před skutečným nástupem do 

školy se rodiče mohou domluvit s učitelkou MŠ na návštěvách. Doba společného pobytu je možná buď 

ráno od 7 do 8 hodin nebo odpoledne od 14.30 do 15.30 hodin. 

 Doplňujeme přirozenou výchovu v rodině, usilujeme o integraci dětí se sociální indikací. 

 Navozujeme vzájemný pocit důvěry a spolupráce s dítětem. Snažíme se vytvářet ve škole příjemnou 

atmosféru, snažíme se o příjemnou komunikaci s dítětem. 

 Každé dítě má stejná práva, možnosti a povinnosti. Chráníme děti před jakýmkoli fyzickým či 

psychickým násilím. Všechny děti mají rovnocenné postavení. 

 Nabízíme činnosti dle zájmu dětí a jejich vyspělosti. Dbáme na střídání spontánních a řízených činností. 

Spontánní hry probíhají po příchodu dětí do 8 hodin, při pobytu venku a v odpoledních hodinách před 

odchodem domů. Činnosti řízené učitelem probíhají denně před a po dopolední svačině podle potřeb, 

věku, schopnosti dětí a vlastního zájmu se řízených činností zúčastnit. Děti mají právo na pozorování a 

také na „nicnedělání“. 
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 Podporujeme důvěru v sebe sama. Chválíme děti za sebemenší pokrok, aby zažívalo pocit úspěšnosti. Ve 

vhodných situacích počítáme s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. 

 Nepřehlížíme honění, strkání, šťouchání, rány, kopání, vymáhání věcných dárků, vymáhání činností, 

posměšné poznámky, nadávky, nevhodné žerty, nepřátelskou kritiku, pokořující přezdívky- v těchto 

případech nemá smysl ustupovat, je třeba problém hned řešit.  

 Učitelé nenásilně ovlivňují vztahy prosociálním směrem (prevence šikany). 

 Respektujeme osobní svobodu dětí a jejich volnost, které jsou v souladu s respektováním pravidel soužití 

v mateřské škole. 

 Vytváříme bezpečné prostředí, kde se děti i dospělí cítí spokojeně. 

 Respektujeme dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost 

prováděných činností. 

 Celkově se snažíme o zabezpečení zdravého fyzického, psychického a sociálního rozvoje dětí a jejich 

spokojeného prospívání v souladu s jejich přirozeností. 

 Když o dítěti nebo s dítětem mluvíme, užíváme jeho jméno, ne příjmení. 

 Práci dětí poctivě hodnotíme, soutěžení dětí zařazujeme jen výjimečně, děti odměňujeme všechny za 

snahu a účast. 

 Jsme důslední, vyžadujeme plnění povinností. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. 

 S dětmi spoluvytváříme pravidla chování. Dbáme na dodržování řádu a přijatých pravidel, každá změna a 

volnost odčerpává dítěti síly, potřebuje naopak klid a jistotu /příloha číslo 14/. 

 Přijímáme dítě takové, jaké je. Důsledně oddělujeme dítě a jeho konkrétní skutky, projevy, které se nám 

nelíbí a mohou být špatné. 

 Základním principem života v mateřské škole je jeho pravidelnost, stereotypnost denního rytmu. 

 Vyhýbáme se negativním slovním komentářům, jsme uznalí a přiměřeně reagujeme pozitivním 

oceněním, varujeme se paušálních pochval stejně jako odsudků. 

 Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi podporujeme vzájemnou důvěru, toleranci, ohleduplnost 

a zdvořilost, solidaritu, vzájemnou pomoc a podporu.  

 Prevence sociálně patologických jevů u dětí neoddělitelnou součástí výchovy v mateřské škole. Důraz 

klademe na vytváření elementárních základů klíčových kompetencí, to znamená, aby bylo schopné žít ve 

společnosti jemu blízkých dospělých i vrstevníků a komunikovat s nimi, aby bylo způsobilé se učit 

/podrobnější informace v příloze číslo 7 pod názvem Minimální preventivní program/. Rovněž vedeme 

děti k bezpečnosti při silničním provozu /příloha číslo 18/. 

 Naše zásady přehledně uvádíme v příloze číslo 8.  
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Organizace  

 Ředitel školy zajištuje  překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů každý den v každé třídě minimálně 

v rozsahu dvou a půl hodin. V době překryvu služeb probíhají níže uvedené činnosti: 

 hygiena, příprava na dopolední pobyt venku, převlékání 

 pobyt venku – obvykle ve dvou 

 převlékání, hygiena, příprava na oběd a oběd 

 příprava na odpolední klid 

 čtení pohádky před odpoledním odpočinkem, spánek, klidové činnosti 

 příprava na svačinu a svačina 

 příprava na odpolední pobyt na zahradě / květen, červen/ 

 

 Činnosti řízené učitelem probíhají denně před dopolední svačinou /ranní cvičení a komunitní kruh/ a po 

dopolední svačině /související s tématem daného týdne/ podle potřeb, věku, schopností dětí a vlastního 

zájmu se řízených činností zúčastnit. V ostatních částech dne je upřednostňována spontánní hra a aktivity dle 

přání dětí. 

Zápis a přijímání dětí do mateřské školy probíhá v květnu (2.-16.5.) . Věk přihlašovaného dítěte je 

zpravidla od 3 do 6 let. Děti se přijímají do MŠ k termínu1.září do naplnění normativní kapacity třídy, v 

průběhu roku pouze s ohledem na tuto kapacitu.  

 Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy zveřejní ředitel školy na www.skolaslatina.cz.  
 

 Při péči o děti s odkladem vycházíme ze zprávy z PPP a rozvíjíme potřebné oblasti.  

 Při vstupu nového dítěte do mateřské školy respektujeme jeho adaptační režim. 

 Mateřská škola má dvě třídy. Třída starších dětí se jmenuje Žabičky a je naplňována obvykle předškoláky. 

Třída mladších dětí používá název Berušky.  Obě třídy se spolu prolínají při scházení ráno a rozcházení 

odpoledne, na zahradě, při kulturních akcích apod., což upevňuje vztahy dětí různého věku. 

 Nepřekračujeme stanovené počty dětí ve třídě. 

 Třídní vzdělávací program má každá třída vypracovaný zvlášť, ve třídě Žabiček se více věnujeme předškolní 

přípravě a u mladších dětí klademe důraz na sebeobsluhu.  

 Školní jídelna ZŠ a MŠ Slatina nad Zdobnicí zajišťuje obědy pro děti a zaměstnance MŠ - jídlo se denně do 

MŠ dováží. 

 Provoz mateřské školy začíná v 6.30 hod. a končí v 16,00 hod. 

 Děti se scházejí od 6,30 hod. do 8,00 hod. a rozcházejí se podle potřeby rodičů, nejčastěji v době od 15,00 

hod. do 16,00 hod. 
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PROGRAM  DNE 

        1.třída   2. třída 

Ranní hra a zájmové činnosti   6:30 – 8:00   6.30 – 8.15 

Ranní cvičení, komunitní kruh   8:00 – 8:15   8.15 – 8.45 

Hygiena, dopolední svačina   8:15 – 8.45   8.45 – 9.05 

Didakticky cílené činnosti, spontánní učení 8.45 – 9:05   9.05 – 9.35 

Pobyt venku      9:05 – 11:05    9.35 – 11.35 

Převlékání, hygiena    11:05 – 11.15    11.35 – 11.45 

Oběd, hygiena     11:15 – 12.00   11.45 – 12.45 

Odpočinek, klidové činnosti   12:00 – 14:00   12.45 – 14.15 

Vstávání, hygiena, svačina   14:00 – 14:35   14.15 – 14.50 

Zájmové činnosti dětí    14:35 – 16.00   14.50 – 16.00 

Tento časový rozvrh je orientační. 

 

Školní vzdělávací program je plněn formou přiměřenou věku dětí během celého pobytu dětí  

v mateřské škole. 

Způsob převzetí dětí  

Děti přicházejí do MŠ v doprovodu rodičů nebo jejich zákonných zástupců, kteří předají dítě učiteli do 

třídy převlečené a přezuté. Rodiče nenechávají dítě v šatně samotné. Učitel zodpovídá za dítě až po jeho 

převzetí od zákonných zástupců. Pověřené osoby přivádějí nebo vyzvedávají dítě z MŠ na základě 

písemného zmocnění, které vyplní rodiče dítěte. 

V naléhavém případě přivede či vyzvedne dítě jiná osoba na základě písemného dokladu podepsaného 

zákonným zástupcem.  
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Vyzvednutí dětí ze školy  

Děti vydáváme pouze zákonným zástupcům a osobám zmocněným k vyzvednutí dítěte. Sourozencům 

mladším 15 let vydáme dítě tehdy, bude-li s rodiči vyřízena písemná dohoda. 

Odpoledne si lze děti vyzvednout zpravidla v době po odpolední svačině až do 15,55 hod., neboť 

v 16.00 hod. se MŠ uzavírá.  

Vstup rodičů do budovy, do šatny, způsob přezouvání  

Pro vstup rodičů do budovy slouží hlavní vchod. Rodiče vstupují do dolní šatny Žabiček a na 

schodiště vedoucí do šatny v prvním patře bez obuvi nebo v přinesených přezůvkách. 

Ranní příchod  

Rodiče vodí děti do MŠ zpravidla v době od 6:30 do 8:00 hod. Z bezpečnostních důvodů se vchod do 

budovy v 8:00 uzamyká. Doba od 9:05 do 11:35 je vyhrazena pobytu venku, případný příchod v tomto 

časovém úseku rodiče s učitelem předem domluví. Učitelé odpovídají za bezpečnost dětí v mateřské škole 

po celou dobu pobytu v MŠ, od doby převzetí dítěte od jeho zákonného zástupce nebo pověřené osoby až do 

doby předání dítěte opět zástupcům nebo pověřeným osobám.  Pokud není dítě řádně předáno, nenese za ně 

učitel zodpovědnost. Dítě, které přichází do kolektivu, musí být zdravé. Děti nepřinášejí do školy hračky, 

peníze, odznaky, cenné šperky, žvýkačky a cukrovinky apod. 

Omlouvání dětí   

Nemůže-li dítě do školy docházet, jsou rodiče povinni je omluvit. Pravidla omlouvání stanovuje 

Školní řád mateřské školy. 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravné /příloha číslo 10/ 

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se dítěti poskytuje 

bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.  –  §123 

zákona 561/2004 Sb. 
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Platby úplaty za předškolní vzdělávání, osvobození od ní se řídí Pokynem ředitele k úplatě za 

předškolní vzdělávání. 

Pravidla pro platby stravného upravuje Vnitřní řád školní jídelny vydaný ředitelem školy. 

Vydávání oběda a svačiny v nemoci dítěte  

V případě, že dítě náhle onemocní, mají rodiče nárok vyzvednout si stravu první den nemoci do 

vlastních nosičů v době od 11,15 do 11,30 hodin v MŠ, další stravu si odhlásí ve ŠJ.  

Hlavní prázdniny 

V době hlavních prázdnin, kdy zaměstnanci čerpají dovolenou, bývají třídy spojeny a provoz MŠ je 

omezen. Rodiče škola informuje o uzavření mateřské školy nejpozději do konce května. 

Optimálnímu zajištění organizace chodu MŠ napomáháme i dalšími skutečnostmi: 

 Vycházíme ze školního vzdělávacího programu Rok v mateřské škole. 

 Vytváříme dětem zázemí a prostředí plné podnětů, kamarádů, citlivé a radostné atmosféry, aby získaly 

pocit bezpečí, lásky, důvěry v lidi a svět kolem sebe. 

 Vytváříme dostatečný čas a prostor pro spontánní hry, aby je mohly děti dokončit nebo v nich později 

pokračovat. 

 Podporujeme důvěru dětí ve vlastní možnosti, experimentování a aktivitu. 

 Děti pracují vlastním tempem. 

 Klademe důraz na harmonický rozvoj osobnosti každého dítěte. 

 Učitelé se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. 

 Pro realizaci plánovaných činností vytváříme vhodné materiální podmínky /nákupy a příprava pomůcek/. 

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

a možnostem dětí. 

 Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. 

 Dbáme na osobní soukromí dětí, bezpečí, klid, potřebné zázemí. 

 Děti mají možnost účastnit se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách 

/individuální, skupinové a frontální činnosti/ 
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Pravidelně se opakující činnosti: 

V rámci dne: 

 řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity /ranní cvičení/- zdravotní cvičení, pohybové hry, taneční 

hry, hry se zpěvem, cvičení s nářadím, náčiním nebo bez něj, dechová cvičení, správné držení těla 

 komunitní kruh, společné rozhovory, vyprávění, vyjadřování pocitů, opakovací chvilky 

 hudební chvilky  

 pobyt venku 

 čtení pohádky před odpoledním odpočinkem 

 

V rámci týdne: 

 logopedické chvilky 

 velké cvičení - řízené pohybové aktivity, proudové cvičení nebo v družstvech na nářadí, s náčiním nebo 

bez něj 

 cvičení na gymnastických míčích - břišní dýchání, správné držení těla, udržování rovnováhy 

 seznamování dětí s prací na počítači /příloha číslo 15/ 

 případné gratulace k narozeninám, svátku 

V rámci měsíce: 

 odborná logopedická péče probíhá v prostorách MŠ zpravidla 1x za 14 dní, logopedka pracuje s dětmi a 

jejich rodiči na odstranění logopedických obtíží dítěte 

 Kostičky /desetiminutový pořad pro děti zacílený ke vzdělávacímu obsahu v daném měsíci/ 

 divadelní či jiné představení 

V rámci školního roku 

 vánoční nadílka, mikulášská vánoční dílna 

 karneval 

 vynášení Morany 

 čarodějnický den 

 celodenní výlet mimo Slatinu nad Zdobnicí 

 pěší výlet 

 možnost zakoupení CD s fotografiemi za celý školní rok 
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Doplňkové programy, akce  

 možnost využití tělocvičny  ZŠ - obvykle při počasí nevhodném k pobytu venku 

 odborná logopedická péče probíhá v prostorách MŠ zpravidla1x za 14 dní 

 divadelní představení dle domluvy s divadelními agenturami  

 plavecká příprava v  krytém bazénu Rychnov nad Kněžnou  

 účast ve výtvarných soutěžích 

 sběr pomerančové a citronové kůry 

Plán akcí MŠ 

PODZIM: 

 návštěva výstavy akvarijních ryb a terarijních zvířat v Rychnově nad Kněžnou  

 logopedická depistáž  

 pouštění draka 

 exkurze po budově MŠ 

 divadelní představení dle aktuální nabídky 

 sběr lesních plodů pro zvířátka na zimu 

ZIMA: 

 mikulášská nadílka v MŠ (spolupráce se školní družinou ZŠ) 

 vánoční nadílka u stromečku s dárky pro děti MŠ 

 vánoční besídka nebo zpívání u stromečku 

 vánoční pečení  

 vánoční výstava v obci 

 karnevalové veselí se soutěžemi v MŠ 

 návštěva 1. třídy ZŠ, ukázka výuky - brzy budu prvňáčkem 

 vycházka ke krmelci 

 plavecká příprava – Bazén Rychnov nad Kněžnou 

 divadelní představení dle aktuální nabídky 

 tvoření ze sněhu- na školní zahradě 

JARO a měsíc červen: 

 výchovný koncert ZUŠ v Rychnově nad Kněžnou, poznávání hudebních nástrojů 
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 návštěva jiných MŠ  

 návštěva dětí z jiných mateřských škol  

 výlet do okolí 

 seznámení s praporem a znakem obce, návštěva obrazárny 

 za zvířátky – jarní stezka Ferdy Mravence 

 vystoupení dětí na vítání občánků 

 divadelní představení dle aktuální nabídky 

 návštěva knihovny v Rychnově n. Kn. 

 čarodějnické řádění 

 Velikonoce, zdobení vajíček 

 překvapení pro maminky k svátku 

 MDD, sportovní dopoledne v MŠ 

 školní výlet 

 rozloučení se školáky 

 fotografování dětí 

JINÉ AKCE BĚHEM ROKU: 

 ekologické aktivity podle školního programu Les /příloha číslo 1/ 

 setkání s myslivci 

 návštěva SDH v obci, beseda s hasiči  

 polodenní výlety, seznámení s okolím 

 

Řízení školy 

 Ředitele jmenuje do funkce zřizovatel. Ředitel řídí všechny součástí organizace: základní školu, školní 

družinu, mateřskou školu, školní jídelnu základní školy, školní jídelnu - výdejnu  mateřské školy. 

 Ředitele v době jeho nepřítomnosti zastupuje zástupce ředitele. Vedením mateřské školy je pověřen 

vedoucí učitel, který podává informace o mateřské škole na pedagogických radách v ZŠ v zájmu 

propojování obou částí školy a podpory spolupráce. 

 Školní jídelnu řídí vedoucí školní jídelny. 

 Ve škole je funkční informační systém, pravidelné pedagogické porady se konají dle plánu, provozní dle 

potřeb školy. Na spolupráci s rodiči se podílejí zejména pedagogičtí pracovníci, v menší míře i provozní 

zaměstnanci.  
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 Organizační řád a směrnice ředitele školy vymezují pravidla, povinnosti, úkoly a pravomoci 

zaměstnanců. Všichni jsou seznámeni se školními řády základní školy i mateřské školy a vnitřními řády 

ostatních součástí školy. 

 Vedoucí  učitel a učitelé MŠ vypracovávají třídní vzdělávací program.  

 Důraz klademe  na vzájemnou spolupráci a vytváření příjemného prostředí a vzájemné tolerance. 

 Ředitel zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a 

respektuje jejich názor.  Podporuje spoluúčast všech členů týmu. 

 Ředitel kontroluje a vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje. 

 Ředitel pravidelně dochází na schůzky s rodiči, zajímá o jejich názory ve vztahu k poskytování služeb 

v mateřské škole, analyzuje jejich připomínky a dle možností školy na ně reaguje.  

 Ředitel stanovuje pracovní náplň všech zaměstnanců (podle potřeby upravuje), povinnosti, pravomoci. 

Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy a z výsledků ředitel 

vyvozuje závěry pro další práci. 

 Další vzdělávání je zabezpečeno plánovitě a v souladu se schváleným rozpočtem. 

 Vedoucí učitel odpovídá řediteli školy za úroveň pedagogické práce, za vedení třídní dokumentace – 

přehled výchovné práce, evidenci docházky, evidenci dětí, za zabezpečení ochrany osobních údajů dětí 

proti zneužití. 

 Škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy, společenskými 

organizacemi a odborníky poskytujícími pomoc při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích 

problémů dětí. 

 Rodiče a veřejnost navštěvují webové stránky školy, zároveň rodičům sledují nástěnky s aktuálními 

informacemi. 
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Personální podmínky 

 V mateřské škole pracují 4 učitelé a 2 provozní pracovnice (školnice, kuchařka).  

 Ředitel koordinuje práci všech zaměstnanců tak, aby při všech činnostech byla dětem zajištěna optimální 

péče. 

 Všichni zaměstnanci, kteří pracují v mateřské škole jako pedagogičtí pracovníci, mají předepsanou 

odbornou kvalifikaci. 

 Aktuální poznatky z oboru si doplňují na seminářích organizovaných školskými zařízeními pro další 

vzdělávaní pedagogických pracovníků. Další sebevzdělávání probíhá samostudiem odborných časopisů 

/Informatorium, Učitelské noviny, Školství/ a odborných publikací z učitelské knihovny. 

 Pedagogický sbor pracuje jako tým s dostatečným prostorem pro sebeuplatnění a kreativitu každého 

člena.  

 Jednotliví učitelé plně respektují důvěrnost informací a dat, které poskytuje zákonný zástupce o dítěti či o 

sobě. 

 Pedagogičtí pracovníci na svém pracovišti spolupracují navzájem a zároveň s provozními zaměstnanci, 

jejichž práce se rovněž odráží na atmosféře školy. 

 Zaměstnanci jednají a pracují v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými zásadami výchovy a 

vzdělávání předškolních dětí, jsou odpovědní za své jednání. 

 Logopedie je v mateřské škole zajišťována hravou formou při řízené činnosti jednotlivých tříd.  

Odbornou logopedickou péči provádí logopedka, která dojíždí do mateřské školy, sleduje pokroky dětí a 

spolupracuje zejména s rodiči. 

 
Na pracovišti 

 Respektujeme názory druhých. 

 Zodpovídáme za své jednání. 

 Soustavně se vzděláváme. 

 Respektujeme důvěrnost informací. 

 Spolupracujeme s kolegy. 

 Udržujeme pořádek ve škole. 

 Využíváme vhodných možností k propagaci školy. 

Spoluúčast rodičů 

 Vztahy zaměstnanců školy a rodičů stavíme na základech vzájemné důvěry, respektu a ochoty 

spolupracovat. 
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 Péče o dítě v MŠ navazuje velmi úzce na péči rodiny, přičemž škola respektuje přednostní postavení 

rodiny. Učitelé se snaží potřebám jednotlivých dětí, resp. rodin, porozumět a vyhovět. 

 Učitelé chrání soukromí rodiny. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými 

informacemi.  

 Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti  

a poskytování nevyžádaných rad. Dle zájmu rodičů informují o prospívání jejich dětí, o jejich pokrocích. 

 Škola nabízí rodičům poradenský servis, podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům, kteří se dostali 

do problémů. V příloze 17 jsou uvedeny adresy nejbližších školských poradenských zařízení. 

 Podporujeme vzájemný kontakt:  

 zápis dětí do MŠ-  možnost seznámit se s prostorami školy, získat informace 

 rodičovské schůzky nejméně 1 x ročně /seznámeni se školním a vnitřním řádem, pravidly 

bezpečnosti a chodem školy, dále pak průběžně informace dle potřeby, dotazů rodičů a 

aktuálního dění/ 

 je- li třeba řešit vážnější problémy, domlouváme si s rodiči schůzku - dostatek času a klidu pro 

řešení  

 rodiče se vyjadřují k chodu školy prostřednictvím anonymního dotazníku, který je součástí 

hodnocení školy - 1 x za 3 roky 

 stížnosti a připomínky přijímá, prověřuje a vyřizuje ředitel školy, také zpracovává zprávu o 

činnosti školy  

 vedení průběžného dialogu s rodiči o jejich dětech 

 dostatek informací o životě dětí v MŠ /nástěnky, vystavování prací dětí, www.stránky školy 

apod./ 

 kulturní vystoupení pro rodiče nejméně 1 x ročně 

 kulturní vystoupení na vítání občánků 

 materiální podpora ze strany rodičů /odpadový materiál na vyrábění, sběr pomerančové a 

citrónové kůry/ 

 dílna s rodiči 1x ročně 

 individuální konzultace dle přání rodičů 

 doprovázení dětí na logopedii, která probíhá v MŠ, logopedická depistáž 

 možnost „zvykání“ nově příchozích dětí před nástupem do MŠ 

 v případě zájmu zapůjčení odborné literatury /příloha číslo16/ 

 spolupráce s rodiči při výrobě masek na karnevalový a čarodějnický rej 
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 doporučujeme rodičům dokument „Desatero pro rodiče dětí předškolního věku“, který 

poskytuje možnost získat informace o dovednostech, znalostech a schopnostech, kterých by 

mělo jejich dítě dosahovat před vstupem do základní školy - příloha číslo 12. 
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Obsah vzdělávání v ŠVP PV  

Téma programu Rok v mateřské škole představuje ucelenou, uspořádanou a postupně navazující řadu 

deseti integrovaných bloků nazvaných podle měsíců. Jejich obsah vychází z ročních období, významných 

společenských událostí, zvyků a tradic pro daný měsíc. Integrované bloky jsou rámcové, nastiňují cíle, 

záměry a charakteristiku vzdělávací nabídky, jsou pro celou školu společné. 

Integrované bloky jsou nadále v TVP členěny na tematické okruhy /obvykle týdenní až dvoutýdenní/, 

ve kterých se prolínají všechny vzdělávací oblasti. 

Program vede děti k rozvoji představivosti, vyjadřování, komunikativních dovedností a ke čtenářství. 

Jeho ekologické zaměření zároveň poskytuje dětem příležitost k aktivnímu pobytu v přírodě se zřetelem na 

vlastní prožitky a tvořivost. Umožňuje dětem ověřování získaných vědomostí a zapojuje je do péče a 

ochrany životního prostředí i svého zdraví. 

Bloky vycházejí z přirozeného vývoje života dětí na venkově a zároveň naplňují dílčí cíle stanovených 

v pěti oblastech Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání: oblast biologická, 

psychologická, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální. 

Oblasti Rámcového vzdělávacího programu jsou nazvané:  

1. Dítě a jeho tělo 

2. Dítě a jeho psychika  

3. Dítě a ten druhý 

4. Dítě a společnost 

5. Dítě a svět 

 

Obsah základních oblastí rozvoje dítěte dle RVP PV 

1. DÍTĚ A JEHO TĚLO  - oblast biologická 

Růst a neurosvalový vývoj dítěte, fyzická pohoda, tělesná zdatnost i pohybová a zdravotní kultura, 

pohybové i manipulační dovednosti dětí, sebeobslužné dovednosti, zdravé životní postoje. 

2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA  -  oblast psychologická 

Duševní pohoda dítěte, psychická zdatnost, jeho intelekt, řeč a jazyk, poznávací procesy a funkce, 

jeho city i vůli, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativitu a sebevyjádření, uplatnění vlastní 

volby a rozhodnutí. 

3. DÍTĚ A TEN DRUHÝ  -  oblast interpersonální 



Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí 

46 

 

Mezilidské vztahy, vzájemná komunikace, spolupráce, protihráč, partnerství, ohleduplnost, 

sebepoznání. 

4. DÍTĚ A SPOLEČNOST  -  oblast sociálně kulturní  

Dovednosti, návyky, postoje a hodnoty v lidské společnosti a život v ní, utváření společenské pohody, 

svět kultury a umění, dodržování pravidel, přijmutí role, odmítnutí agrese k druhému. 

5. DÍTĚ A SVĚT  -  oblast environmentální 

Povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí, základy pro postoj dítěte 

k životnímu prostředí, zásoba dětských her, zvyky ve společnosti, rozlišení aktivit vedoucích k podpoře 

zdraví, vnímat možná nebezpečí 

Čím úplnější bude propojení všech oblastí vzdělávání a zároveň podmínek, za kterých probíhá, tím 

bude vzdělávání přirozenější, účinnější a hodnotnější. 

 

Každá oblast integrovaného bloku /září- červen/ zahrnuje kategorie:  

 obecnou charakteristiku 

 dílčí cíle 

 očekávané výstupy /klíčové kompetence/ 

 vzdělávací nabídku  

Názvy integrovaných bloků a tematických okruhů:  

Září  

Říjen  

Listopad  

Prosinec  

Leden  

Únor  

Březen  

Duben  

Květen  

Červen  
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Integrované bloky: 

I. Září  

Obecná charakteristika 

 Děti podporujeme v jejich přirozené schopnosti se přizpůsobit novému dennímu režimu a poznávání 

nových situací, emocí, kamarádů, vztahů, pravidel, návyků, věcí. Seznamujeme děti s prostředím, které je 

obklopuje a je pro ně nové. Podporujeme děti, aby se aktivně podílely na tvoření radostné atmosféry ve 

třídě, na tvoření pěkných vztahů mezi sebou navzájem. 

 Hravou formou prožijeme společně podzimní čas, poznáváme nové ze života stěhovavých ptáků a 

světa barev.  Pomocí pohádek probouzíme u dětí zájem o dramatizaci jednoduchých příběhů. 

Trávíme hodně času na zahradě nebo na hřišti. Děti poučíme o bezpečnosti v prostředí mateřské školy, 

na zahradě i při vycházkách. 

Dílčí vzdělávací cíle 

 uvědomění si vlastního těla 

 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i 

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

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

sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

 poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního 

prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí 

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

Očekávané výstupy 

 zachovávat správné držení těla  

 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

 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) 



Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí 

48 

 

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

 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 

 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.) 

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

se chovat 

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

všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně 

Vzdělávací nabídka 

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

(změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, 

míčové hry apod.) 

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

 společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění 

podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým 

apod.) 

 komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 

 samostatný slovní projev na určité téma 

 spontánní hra 

 činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu 

 činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v nichž může být 

dítě úspěšné 
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 běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým 

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

a etudy 

 společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému 

 aktivity podporující sbližování dětí 

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

pohlavími, úcta ke stáří apod.) 

 běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 

 pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník 

apod.) 

 ekologicky motivované hravé aktivity (ekohry) 

II. Říjen  

Obecná charakteristika 

V říjnu se vydáme do lesa. Podnikáme vycházky do přírody a ukazujeme dětem, jak si mohou v lese 

hrát, co les potřebuje a co mu škodí. Rozvíjíme zručnost při práci s přírodními materiály. Seznámíme děti se 

změnami, které v přírodě probíhají, hrajeme si s barevnými a různě tvarovanými listy, zajímáme se o sklizeň 

podzimních plodů a sledujeme hejna u nás zimujících havranů. Na stromech a keřích pozorujeme zralé 

plody. 

Nadále posilujeme prosociální chování ve skupině. Připomínáme si tradice spojené s posvícením. 

Dílčí vzdělávací cíle 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 

 získání relativní citové samostatnosti 

 osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování  

a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 

 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 
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 seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu 

Očekávané výstupy 

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

předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem apod.) 

 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) 

 naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou 

dramatickou úlohu apod.) 

 sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

 chápat slovní vtip a humor 

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

 rozhodovat o svých činnostech 

 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 

 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 

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

(v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí) 
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 orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, 

v blízkém okolí) 

 zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které se doma a 

v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti  

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

Vzdělávací nabídka 

 smyslové a psychomotorické hry 

 konstruktivní a grafické činnosti 

 poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů 

 vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo 

 přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

 činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, vyjadřování, 

obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení 

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

a etudy 

 společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému 

 aktivity podporující sbližování dětí 

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

pohlavími, úcta ke stáří apod.) 

 aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy 

 spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě 

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

i technických objektů, vycházky do okolí, výlety 

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

důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů) 

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

III. Listopad  

Obecná charakteristika 
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V listopadu vytváříme domečky pro zvířátka, hovoříme o přípravě přírody na zimu. Když nám počasí 

dovolí, chodíme do lesa a pozorujeme změny v přírodě před zimním spánkem. Shrnujeme celkové poznatky 

dětí o podzimu, opakujeme získané zkušenosti a zobecňujeme je.  Společně s rodiči uspořádáme výstavu 

podzimních výrobků. Pozorujeme a poznáváme typické podzimní počasí. 

Dílčí vzdělávací cíle 

 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 tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření) 

 rozvoj schopnosti sebeovládání 

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

 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 

 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí,  

o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

Očekávané výstupy 

 zvládnout 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 napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem  

 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) 

 rozhodovat o svých činnostech 

 ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city  

a přizpůsobovat jim své chování 

 vyjádřit 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. 
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 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.) 

 utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v souladu 

s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy chovat (doma, 

v mateřské škole i na veřejnosti) 

 chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich 

osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

 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) 

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

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

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

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

Vzdělávací nabídka 

 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; 

činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním 

 zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení) 

 záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností (velikost, 

barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků  

a funkcí 

 motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností 

 příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 

 cvičení organizačních dovedností 

 hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, 

střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod. 

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

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

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

a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.) 
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 tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, dramatické apod. 

podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i vyjadřování  

a tříbení vkusu 

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

hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének) 

 setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou školu, návštěvy 

kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě 

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

situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné 

chemické látky, technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň  

a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek 

varujících dítě před nebezpečím 

 hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně 

účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších situacích, které mohou nastat 

 praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se kterými se dítě běžně 

setkává 

 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě (příroda 

živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční 

období) 

IV.  Prosinec  

Obecná charakteristika 

V prosinci společně prožíváme dětmi natolik očekávané tradiční svátky, které si vychutnáváme všemi 

smysly.  Snažíme se děti zapojit do společných slavností, probouzíme zájem o kulturně společenské 

události. Procházíme vesnici, prohlížíme si výzdobu a rozdáváme vánoční přání. Prožijeme s dětmi vánoční 

pečení i nadílku, zpíváme koledy a vánoční písně, navodíme klidnou a pohodovou atmosféru, poznáváme 

kouzlo pohádek. Navštívíme les spící zimním spánkem. 

Dílčí vzdělávací cíle 

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

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

 rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat 
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 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole,  

v dětské herní skupině apod.) 

 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

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

planetou Zemí 

Očekávané výstupy 

 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.) 

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

 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 

 spolupracovat s ostatními 

 dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair 

 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) 

 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.) 

Vzdělávací nabídka 

 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

 konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání apod.) 

 spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 

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

a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. 

 námětové hry a činnosti 
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 hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, 

výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity) 

 estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další)  

 sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte 

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

např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.) 

 hry na téma rodiny, přátelství apod. 

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

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

 hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, rodič, učitelka, žák, 

role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává 

 aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a 

mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí 

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

chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí 

V. Leden  

Obecná charakteristika 

V  lednu spí příroda zimním spánkem, ale u nás ve školce je živo. Povídáme si o charakteristických 

znacích zimy. Seznamujeme se s různými druhy sportů a s některými exotickými zvířaty.  Pokračujeme 

v pomoci ptáčkům a zvířátkům. 

 Utváříme povědomí o zdravém životním stylu. Vyzdvihneme důležitost prevence. V dětech 

podporujeme pocit radostného očekávání vstupu do ZŠ. Seznamujeme děti s významem ochrany osobního 

soukromí před cizími lidmi.  

Dílčí vzdělávací cíle 

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

 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 
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 vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.) 

 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 

 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 

Očekávané výstupy 

 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 

 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

 utvořit jednoduchý rým 

 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 

 sledovat očima zleva doprava 

 poznat některá písmena a číslice, popř. slova 

 poznat napsané své jméno 

 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon 

 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

 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. 

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

autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody 

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

(v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí) 

 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 

Vzdělávací nabídka 

 činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 

 grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen 

 prohlížení a „čtení“ knížek 

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

 činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, 

audiovizuální technika) 

 hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, 

výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity) 

 řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant 

 hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, obrazné  

a pojmové) 

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

odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii apod.) 

 činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se  

na jejich tvorbě 

 aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy 

 spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě 

 praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a 

materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické 

pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami) 

VI. Únor  

Obecná charakteristika 
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V únoru se zaměřujeme na porozumění pojmu verš. Učíme děti správnému chování při divadelním 

představení. 

Rozvíjíme řeč, paměť motivujeme děti k rukodělnému vyrábění k výtvarným i hudebním aktivitám. 

Rozvíjíme mezi dětmi pozitivní vztahy. Prohlubujeme zájem o knihy, čtenářství, obrázky, říkadla. Celé téma 

zakončíme karnevalem pro děti. 

Celkově rozvíjíme kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební, dramatické, slovesné a literární. 

Vytváříme také první názorné představy o početních úkonech. 

Dílčí vzdělávací cíle 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

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

 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

 vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 

 poznávání jiných kultur 

Očekávané výstupy 

 zvládnout 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.) 

 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.) 

 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 



Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí 

60 

 

 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 

 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) 

 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.) 

Vzdělávací nabídka 

 jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, 

úpravy prostředí apod. 

 činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena, číslice, 

piktogramy, značky, symboly, obrazce) 

 hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině 

 činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy  

a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství apod.) a jejich 

smysluplné praktické aplikaci 

 dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích), 

mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zlobu, údiv, vážnost apod.) 

 běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým 

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

a etudy 

 společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému 

 aktivity podporující sbližování dětí 

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

pohlavími, úcta ke stáří apod.) 
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 hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (využívání 

praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a 

povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická manipulace s některými 

pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.) 

 práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií. 

VII. Březen  

Obecná charakteristika 

Příroda se probouzí ze zimního spánku, ožívá zvuky a barvami. Na vycházkách vše pozorně 

sledujeme a právě tak vesele si vyzdobíme prostory školky. Upevňujeme vztah k domovu, bydlišti, rodině a 

společně prožíváme pocity sounáležitosti. Učíme děti slušnosti, ohleduplnosti. Svou pozornost dále 

zaměříme na počasí v souvislosti s oblékáním. Nezapomeneme na tradiční svátky a zvyky jara.  Co nejvíce 

pobýváme s dětmi venku. Upevňujeme pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou. 

Dílčí vzdělávací cíle 

 uvědomění si vlastního těla 

 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 poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit 

 rozvoj kooperativních dovedností 

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

žije 

 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

Očekávané výstupy 

 zachovávat správné držení těla  

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

chybějícího) 

 záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

 poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

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

 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 
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 vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 

 respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti 

 zorganizovat hru 

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

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

apod. 

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

způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí 

Vzdělávací nabídka 

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

(změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, 

míčové hry apod.) 

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

o výsledku pozorování 

 činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou 

liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, 

věkem, zeměpisným místem narození, jazykem) a v čem jsou si podobní 

 činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije - rodina (funkce rodiny, členové 

rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat) - mateřská škola (prostředí, vztahy mezi 

dětmi i dospělými, kamarádi) 

 hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (využívání 

praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a 

povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická manipulace s některými 

pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.) 

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

k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice 

VIII. Duben  

Obecná charakteristika 

V dubnu rozvíjíme dětskou fantazii. Vytváříme povědomí o mezilidských a morálních hodnotách. 

Hledáme jarní květiny v jejich přirozeném prostředí, určujeme s dětmi, které z nich jsou léčivé, pozorujeme 

jaro v celé jeho kráse. Objevujeme znaky jara, podporujeme zájem a zvídavost.  
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Pozorujeme domácí zvířata a jejich mláďata. Porovnáme, jak podobná je láska maminky zvířátek a 

maminky lidí. V průběhu měsíce dubna činnosti častěji proložíme logopedickými chvilkami, a tak cíleně 

procvičujeme mluvidla. Rozvíjíme komunikaci verbální i neverbální. 

Dílčí vzdělávací cíle 

 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 komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu 

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

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj 

dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 

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

planetou Zemí 

Očekávané výstupy 

 zvládnout 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 napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem  

 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) 

 naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou 

dramatickou úlohu apod.) 

 sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

 chápat slovní vtip a humor 
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 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 

 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.) 

 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.) 

 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.) 

Vzdělávací nabídka 

 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem; 

činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním 

 zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační cvičení) 

 poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních pohádek a příběhů 

 vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo 

 přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

 estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové a další)  

 sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte 

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

např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.) 

 hry na téma rodiny, přátelství apod. 

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

 hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, 

střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod. 

 hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (využívání 

praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a 

povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty, praktická manipulace s některými 

pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.) 

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

chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí 
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IX. Květen  

Obecná charakteristika 

Při vycházkách zamíříme i na vzdálenější místa, klademe důraz na bezprostřední kontakt s přírodou a 

prodlužování doby pobytu venku. Pozorujeme podnebí, krajinu jako celek. Aktivně získáváme nové 

informace o živé i neživé přírodě a její možné ochraně. Podporujeme kladný vztah k práci. Vytváříme 

základní představu dětí o dopravních prostředcích, pravidlech chování v silničním provozu pro vlastní 

bezpečnost. Jezdíme na výlety – autobusem, vlakem. Poznáváme život na louce. Rozvíjíme slovní zásobu. 

Všímáme si pozitivního chování k přírodě. 

Dílčí vzdělávací cíle 

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

i pohody prostředí 

 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i 

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

 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.) 

 rozvoj společenského i estetického vkusu 

 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 

Očekávané výstupy 

 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 

 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

 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) 
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 být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

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

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

či dramatickou improvizací apod.) 

 spolupracovat s ostatními 

 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) 

 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 

Vzdělávací nabídka 

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

návyků 

 činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí 

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

 společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění 

podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým 

apod.) 

 komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 

 samostatný slovní projev na určité téma 

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

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

 aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur (výtvarné, 

hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních akcích, návštěvy 

výstav, divadelních a filmových představení, využívání příležitostí seznamující dítě přirozeným 

způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí apod.) 

 praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými látkami a 

materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické 

pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a surovinami) 



Základní škola a Mateřská škola Slatina nad Zdobnicí 

67 

 

X. Červen  

Obecná charakteristika 

V červnu se věnujeme letním činnostem, různým druhům nebezpečí a ochraně před nimi. Poznáváme 

význam vody pro člověka. Pozorujeme okolí řeky, rybníka. Prioritou je rozvoj hrubé motoriky v přírodním 

prostředí, zvyšujeme fyzickou zdatnost a obratnost dětí. Pro starší děti zorganizujeme pasování předškoláků 

a získáváme u obou skupin dětí zájem o učení. Společně se rozloučíme před prázdninami. 

Dílčí vzdělávací cíle 

 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu 

 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 základů pro práci s informacemi 

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

 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

 pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také 

poškozovat a ničit 

Očekávané výstupy 

 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.) 

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

náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými 

pracovními pomůckami 

 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

 utvořit jednoduchý rým 

 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 

 sledovat očima zleva doprava 

 poznat některá písmena a číslice, popř. slova 

 poznat napsané své jméno 

 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon 
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 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 

 naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit 

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

 nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, 

pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim 

 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) 

 dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair 

 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) 

 všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

Vzdělávací nabídka 

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

dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků  

a závislostí 

 grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen 

 prohlížení a „čtení“ knížek 

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

 činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy, knihy, 

audiovizuální technika) 

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

a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod. 

 hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých 

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

 aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance, spolupráce) a 

mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí 
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 kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, vyprávění, poslech, 

objevování). 

 
Autoevaluace mateřské školy a hodnocení výsledků vzdělávání 

Pravidla vnitřní evaluace 

Autoevaluace je plánovité, systematické a průběžné vyhodnocování vzdělávacího procesu. Získané 

poznatky vedou k optimalizaci a zlepšování dalších vzdělávacích činností.  

Předmět evaluace 

 naplňování cílů programu 

 hodnocení podmínek vzdělávání 

 způsob zpracování obsahu a realizace integrovaných bloků 

 práce pedagogů 

 výsledky vzdělávání 

Metody a techniky evaluace 

 pozorování a rozhovor s dítětem 

 rozhovory s rodiči a odborníky, rozhovory mezi pedagogy, diskuse 

 kontrolní vstupy, hospitace 

 dotazník, anketa 

 rozbor herních aktivit dítěte, chování a jednání ve skupině 

 rozbor procesu učení- využití didaktických her 

 rozbor jazykových projevů, komunikace 

 rozbor výtvarných prací a výrobků dítěte /pokroky/ 

 postup a rozbor vlastní pedagogické aktivity 

 pedagogická diagnostika – průběžné sledování individuálního rozvoje dítěte a porovnání s očekávanými 

výstupy 

 Subjekty podílející se na evaluaci školy 

 ředitel školy 

 učitelé 

 provozní zaměstnanci 

 rodiče dětí 
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Evaluační výstupy  

 záznam o dítěti   

 průběžné zprávy 

 zápisy z pedagogických porad 

 hospitační záznamy 

 charakteristika třídy 

 zpráva o činnosti školy 

Oblasti evaluace 

Evaluace učiteli ve třídě 

 dodržování cílů předškolního vzdělávání, hodnocení třídy jako skupiny – každodenně - rozhovor 

učitelů 

 evaluace naplňování funkčnosti a cílů  RVP PV - průběžně se skončením integrovaného bloku 1x 

měsíčně - čím děti zaujal, případně nezaujal 

 nabízené činnosti vedly – nevedly k naplňování cílů 

 jaké kompetence, zkušenosti dětí získaly, co se podařilo, případně nepodařilo a proč 

 kterým rizikům se nepodařilo vyhnout 

 charakteristika třídy- návyky, skladba třídy, věk dětí, zvláštnosti, alergie – září - učitelé 

 hodnocení pokroku dětí - „Záznamy o dítěti“, záznamy dle potřeby učitelé /náhlé změny v chování 

dítěte/, jinak do měsíce po nástupu vstupní diagnostika dětí, do konce dubna druhý záznam /pokroky 

dítěte/ 

 evaluační rámec školy příloha č. 19 

 mapa školy pro MŠ 1 x 3 roky  

 sledování dlouhodobých a krátkodobých vzdělávacích cílů stanovených ročním plánem- vedoucí 

učitel 

 hodnocení věcných podmínek vzdělávání /prostory, hračky, pomůcky, materiál, / každodenní 

sledování - ústní informace mezi zaměstnanci a zápisy do sešitů porad, nákupu, oprav apod./ 

 organizace dne, režim dne, spánek -  vedoucí učitel /průběžná kontrolní činnost/ 

 pitný režim, pobyt venku - vedoucí učitel /průběžná kontrolní činnost/ 

 poměr spontánních a řízených činností - vedoucí učitel /průběžná kontrolní činnost/ 

 sledování vhodné skladby jídelníčku - denně 
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 hodnocení spoluúčasti rodičů- vedoucí učitel 

Ředitelem školy 

 hodnocení kvality práce  učitelů- hospitace, kontrolní vstupy, kontrola vedení dokumentace třídy, 

kontrola vedení diagnostiky dětí 

 kontrola dodržování - školní řád, organizační řád, vnitřní řády, náplně práce učitelů, pracovní doba  - 

průběžně 

 výsledky zápisu do MŠ- doklady o přijímání dětí - 1x ročně  

 realizace úkolů z pedagogických a provozních porad - zápisy z porad 

 evaluace ŠVP- na konci školního roku na základě zjištěných informací /hospitace, kontroly atd./  

 evaluace podmínek a klimatu - na konci školního roku na základě informací učitelů a provozních 

zaměstnanců, rodičů – evaluační rámec – příloha č.19 

 hodnocení provozních zaměstnanců - průběžné kontroly 

Provozními zaměstnanci 

 evaluace podmínek klimatu školy - 1 x 3 roky 

 autoevaluace úrovně vlastní práce  - evaluační rámec 

 sledování vhodné skladby jídelníčku – vedoucí školní jídelny - denně 

 čistota hygienických zařízení a celkového prostředí, celkově veškerých prostor a zahrady – 

domovnice-školnice - průběžné sledování každý den 

 Rodiči 

 evaluace technických podmínek školy, vybavení, výsledků, výchovně vzdělávací práce z pohledu 

rodičů, chování a přístupu zaměstnanců školy, informovanost rodičů atd. 

 klima školy 1 x 3 roky 

 

Na základě autoevaluace  a hodnocení procesu vzdělávání dětí aktualizujeme školní vzdělávací program naší 

mateřské školy průběžně, dle potřeb (k začátku školnímu roku). 

 


