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Školní vzdělávací program 
pro předškolní vzdělávání 

 

„Kluci a děvčata, Země je kulatá“ 
 

 
 

 

Vypracovala Mgr. Martina Tomková Kebortová, ředitelka školy 

 

Na tvorbě Školního vzdělávacího programu se dále  

podílely Ivana Nováková a kolektiv zaměstnanců MŠ. 

ŠVP byl projednán a schválen na pedagogické radě dne 28. 8. 2017, projednán 
se zřizovatelem dne 29. 8. 2016 a na třídních schůzkách s rodiči dne 12. 9. 2017. 

Vypracovaný dokument je platný od 1. 9. 2017, č. j. VP/1/2017. 

 

 

Naše motto: 
„Ať je léto nebo zima, sportovat je přece prima!“ 
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1. Identifikační údaje  
Název a sídlo školy  
Název školy: Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 
Sídlo školy: F. Palackého 1241, 504 01 Nový Bydžov 
IČO: 70189013 
 
Kontakty 
tel.: 495 490 149 
ředitelka: 739 496629 
e-mail: skola@ms-palackeho.cz                        
web: www.ms-palackeho.cz  
datová schránka: djkjygp 
 
Kontaktní osoby 
ředitelka školy: Mgr. Martina Tomková Kebortová 
zástupkyně ředitelky: Ivana Nováková 
vedoucí školní jídelny: Jitka Černá 
 
Školní jídelna 
tel.: 778 752172 
e-mail: jidelna@ms-palackeho.cz 
 
Zřizovatel 
Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov 
IČ: 00269247, DIČ: 00269247, starosta města Ing. Pavel Louda 
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2. Charakteristika školy 
Mateřská škola Palackého je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Nový 
Bydžov. Jedná se o starší budovu ve středu města, která nemá bezbariérový přístup. V případě 
potřeby přijmout postižené dítě by nebyl problém integrovat dítě do jedné ze tříd v přízemí 
budovy. Součástí pozemku je školní zahrada, která má podobu parku. Tato zahrada byla 
v roce 2013 v rámci projektu Zahrada pěti smyslů zrekonstruovaná a od 1. 4. 2013 je 
využívána i jako veřejné hřiště pro děti a jejich rodiče. Zahrada je zpřístupněna vždy od 1. 
dubna do 31. října, ve všedních dnech od 16 do 18 hodin a o víkendech od 9 do 18 hodin. 
Mateřská škola Palackého je pětitřídní škola s celodenním provozem. Čtyři třídy jsou běžného 
typu, jedna třída speciální pro děti s poruchami chování, autismem, logopedickými vadami, 
zrakovým postižením, alergiemi, apod. Kapacita mateřské školy je 115 dětí. Třídy se naplňují 
do počtu max. 28 dětí. Provozní doba mateřské školy je od 6.15 do 16 hodin.  
Součástí mateřské školy je školní jídelna, která zajišťuje stravování také pro žáky Základní 
školy praktické. Kapacita školní jídelny činí 250 teplých jídel denně. 
Provoz mateřské školy zajišťuje zpravidla 15 zaměstnanců (10 pedagogů, 5 provozních 
zaměstnanců, dle možností a potřeb chůva, asistent pedagoga nebo školní asistent).  
Naše motto: „Ať je léto nebo zima, sportovat je přece prima!“. Jelikož je pohyb jednou 
ze základních potřeb předškolního dítěte, snažíme se dětem poskytnout dostatek prostoru pro 
pohybové a sportovní aktivity. Mateřská škola má v souladu s RVP PV vypracovanou 
metodiku sportovních aktivit. Do pohybových aktivit mateřské školy jsou zařazovány 
zdravotní cviky, chůze, běh, poskoky, lezení, házení, chytání, kotoul vpřed, pohybové a 
taneční hry, hudebně-pohybové hry, hry na sněhu, výuka plavání, lyžování, bruslení, výuka 
juda a základy fotbalu. Průběžně rozšiřujeme sportovní náčiní do jednotlivých tříd a pro širší 
využití také na školní zahradu, která byla na jaře roku 2017 osazena lanovým centrem, 
lanovkou a dalšími prvky pro rozvoj obratnosti a odvahy. MŠ nemá vlastní tělocvičnu, pro 
pohybové aktivity jsou využívány prostory herny, které jsou ve většině případů nedostačující. 
Po domluvě se Základní školou praktickou využíváme od školního roku 2016/2017 prostor 
tělocvičny této školy, která se nachází v těsné blízkosti.  
 

2.1. Historie a současnost  

Budova mateřské školy v ulici Františka Palackého byla původně vilou majitele prvního 
cukrovaru ve městě založeného v roce 1841. Na tzv. indikační skice z téhož roku tu ale ještě 
nestála. Nejstarší vyobrazení vily je zachyceno na  černobílé litografii z roku 1858, kdy 
cukrovar patřil továrníku Lendekovi. Po zániku starého cukrovaru v roce 1873 odkoupil vilu i 
část dalších staveb s okolními pozemky továrník Bromovský a jeho rodina užívala objekty s 
upravenou zahradou až do roku 1925. Pohled na Bromovského vilu od severu ze zahrady 
zachytila pohlednice kolem roku 1910 (vyobrazena vpravo). V uvedeném roce 1925 okresní 
správní komise v exekuční dražbě konané 30. dubna koupila budovy a pozemky 
Bromovského vily za 490.000 Kč, aby tam byl umístěn okresní sirotčinec, dětský domov, 
poradna matek a jiné instituce pro péči o mládež. V letech 1973 až 1975 přístavbou a 
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přestavbou bývalé Bromovského vily vznikla nová mateřská škola, která byla slavnostně 
otevřena 30. srpna 1975. 

Od této doby je v budově mateřské školy poskytováno předškolní vzdělávání. Ředitelkou 
mateřské školy byla jmenována paní Libuše Šprincová. K většímu rozvoji školy došlo pod 
vedením ředitelky Bc. Jany Omastové, kdy proběhla přestavba půdních prostor a vybudování 
třídy v podkroví budovy. Za působení ředitelky Jitky Kučerové bylo v roce 2010 provedeno 
zateplení budovy, obnovena fasáda, došlo k výměně oken a vstupních dveří. V letech 2012 - 
2014 byl realizován projekt Zahrada pěti smyslů, kdy byla z části zahrady vybudována 
přírodní učebna. Projekt je určen na podporu rozvoje dětí a žáků ze sociokulturně 
znevýhodněného prostředí a pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich 
rodiče. Díky projektu je u dětí vytvářen kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí. Během 
let 2013 - 2016 došlo postupně k rekonstrukci všech sociálních zařízení.  

V červenci 2015 byla do funkce ředitelky školy jmenována Mgr. Martina Tomková 
Kebortová. Ke dni 1. 8. 2016 získala škola dotaci z dotačního fondu Královéhradeckého kraje 
na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova a 
příprava na školní matematiku“, evidovaného pod číslem 16SMV05-0027. Účelem dotace 
bylo podpořit polytechnickou výchovu a vzdělávání dětí. V rámci projektu MAP OP VVV 
byla škola zapojena do Výzvy č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného 
vykazování. Žádost s názvem projektu Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí předškolního 
věku byla podána v srpnu 2016. 

 

3. Podmínky vzdělávání 
3.1. Věcné (materiální) podmínky 

Prostředí mateřské školy je dostatečně prostorné a jeho uspořádání vyhovuje skupinovým i 
individuálním činnostem dětí předškolního věku. Vybavení tříd nábytkem (židle, stoly, 
skříně) a sociálním zařízením odpovídá věkovému složení dané třídy a počtu dětí ve třídách. 
K počátku školního roku 2016/2017 je ve všech třídách využíváno nových sociálních zařízení, 
jejichž rekonstrukce probíhala v předcházejících třech letech. Třídy mají herní část a část se 
stolky, která ve většině slouží zároveň jako prostor jídelny. Pro pohybové aktivity využíváme 
tělocvičny v budově vedlejší školy a za příznivého počasí prostory školní zahrady. Prostředí 
jednotlivých tříd jsou rozdělena na pracovní koutky (ateliér, domácnost, čtenářský koutek, 
dílna, apod.). Hračky, pomůcky, výtvarný materiál, hudební nástroje, apod. jsou umístěny 
v policích, koších, skříňkách tak, aby dětem byly přístupny po celý den. Dětské práce a 
výrobky jsou umístěny na takových místech, aby byly přístupné jak dětem, tak aby se s nimi 
měli možnost seznamovat pravidelně rodiče dětí. Pro rozvoj počítačové gramotnosti byly do 
tříd starších dětí nainstalovány počítače a do jedné ze tříd interaktivní tabule, kterou mají po 
domluvě možnost využívat děti všech tříd. Dle potřeb a finančních možností jsou pomůcky 
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průběžně doplňovány, aby splňovaly individuální požadavky dětí. V každé třídě jsou 
umístěny hračky a pomůcky specifické pro jednotlivé věkové skupiny, společné pomůcky a 
materiál jsou uloženy v nově vybudovaném kabinetu v podkroví budovy. Šatny jsou 
vybaveny úložnými prostory, každé dítě má své místo označené značkou. 

Součástí budovy je oplocená zahrada, která z jedné strany sousedí se Základní školou 
praktickou a ze strany druhé s Technickými službami města Nový Bydžov. Pozemek je 
přístupný z obou stran objektu, přičemž jedna je využívána především pro zásobování.  Na 
školní zahradě jsou zakomponovány zastaralé prvky, pro její rozšíření se snažíme využívat 
různých dotačních programů. Nově došlo k vybudování „minilanového centra“ s lanovou 
dráhou, které slouží především k rozvoji obratnosti, odvahy, hrubé motoriky a dětské fantazie 
nejenom dětem navštěvujícím mateřskou školu, ale také dětem navštěvujícím v odpoledních 
hodinách a v době prázdnin veřejné hřiště. Pro horké letní dny plánujeme pro děti vybudovat 
mlhoviště nebo sprchy s bezpečným povrchem smartsoft. Na zahradě jsou umístěna dvě 
pískoviště, která by měla projít v nadcházejícím čase z důvodu bezpečnosti rekonstrukcí. 
Zrenovovat by bylo třeba také betonové hřiště a vytvořit tak multifunkční plochu 
s povrchovou úpravou smartsoft pro výuku v letních měsících. Chybí prostory na ukládání 
zahradních hraček, koloběžek, kol, fotbalových branek, basketbalového koše, apod. a 
zahradní toalety. I na toto se snažíme získat finanční prostředky. Vnitřní i venkovní prostory 
mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle předpisů.  

Školní zahrada je v odpoledních hodinách, o víkendech a svátcích zpřístupněna veřejnosti, 
kdy je nutné se řídit Provozním řádem veřejného hřiště umístěným v přední části zahrady. 

Pedagogové mají možnost využívat pro svou práci a další vzdělávání materiálů školní 
knihovny, která obsahuje odborné publikace a publikace s náměty pro práci s dětmi. 
V průběhu školního roku 2016/2017 byla v budově školy vybudována sborovna pro pedagogy 
se šatnou, sklad pro archivační materiály, školní zahrada doplněna o herní prvky. 
V následujícím období plánujeme zlepšit příchozí prostory do budovy školy a zmodernizovat 
školní kuchyni 
 
3.2. Životospráva 

Strava se připravuje ve vlastní školní kuchyni, podává čerstvá a dostatečně teplá. Dětem 
poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu dle příslušných předpisů. Dbáme na 
zachování vhodné skladby jídelníčku, dodržování technologie přípravy pokrmů a nápojů. 
Snažíme se o navyšování podílu čerstvého ovoce, zeleniny a luštěnin. Mezi podáváním 
jednotlivých pokrmů dodržujeme požadované intervaly. Děti nejsou do jídla nuceny, postupně 
jsou vedeny ke zdravému stravování.  
Dostatečný pitný režim je zajištěn po celý den, děti mají možnost výběru vždy alespoň ze 
dvou druhů nápojů. Na vyhrazeném místě ve třídě si starší děti samostatně nalévají do svých 
hrnečků, mladším dětem dopomáhá či nalévá učitelka. V letních měsících je zajištěn přísun 
tekutin i v době pobytu venku. 
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Děti postupně vedeme k samostatné přípravě stolování a sebeobsluze u svačin i oběda. Děti se 
učí správně používat příbor, mohou si zvolit množství jídla, které sní či si přidat. Děti se učí 
nemluvit s plnými ústy, před a po jídle jsou vedeny k dostatečné hygieně. 

Po obědě si mají možnost všechny děti odpočinout při pohádce, relaxační hudbě, dle 
individuálních potřeb využít spavého či nespavého režimu, čímž respektujeme jejich 
individuální potřeby. Děti nesmí být ke spánku v žádném případě nuceny.  

Hygienické potřeby vykonávají děti samostatně, učitelce oznámí odchod na toaletu. V případě 
potřeby jim učitelka dopomůže s hygienou. Hygienické návyky s dětmi neustále upevňujeme. 

S ohledem na počasí a kvalitu ovzduší dodržujeme dostatečný pobyt na čerstvém vzduchu, 
děti mají prostor pro spontánní činnosti a aktivní pohyb. Pobyt na školní zahradě je střídán 
s vycházkami po městě a blízkém okolí, které dětem rozšiřují obzor a poskytují mnohé 
poučení. Vycházky se organizují s ohledem na pobírané téma. Při pohybu a hře děti rozvíjí 
svou tělesnou zdatnost, rychlost, koordinaci, motoriku, samostatnost, odvážnost a další. 
Dostatek pohybu je dětem umožněn nejen při pobytu venku, ale i v prostorách herny. Denně 
jsou zařazovány pohybové aktivity. 

Mateřská škola má pravidelný denní řád, který je flexibilní a umožňuje tak organizaci dne a 
činnosti dětí přizpůsobit aktuálním potřebám a situacím. Všichni zaměstnanci školy se chovají 
podle zásad zdravého životního stylu, čímž dětem poskytují přirozený vzor.  
 
3.3. Psychosociální podmínky 

Pro všechny zúčastněné se snažíme vytvářet spokojené, radostné a bezpečné prostředí. 
Respektujeme individuální potřeby dětí s úměrnou zátěží. Děti nejsou neurotizovány spěchem 
a chvatem. Všechny děti mají rovnocenné postavení, nikdo není zvýhodňován či naopak. 
Jakýkoliv projev nerovnosti, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné. Ve třídách si 
společně počátkem roku stanovujeme pravidla chování a v průběhu celého předškolního 
období jsou děti důsledně vedeny k jejich dodržování. Prostřednictvím programové nabídky 
předchází učitelé u dětí šikaně a sociálně patologickým jevům. Ve vztazích mezi dospělými a 
dětmi panuje vzájemná důvěra, ohleduplnost a zdvořilost. Děti jsou pozitivně oceňovány, 
pedagogové se vyhýbají negativním slovním komentářům.  

3.4. Organizace 
 
Režim dne zohledňuje věkové a fyzické zvláštnosti dětí a mladistvých, podmínky jejich 
pohybové výchovy, otužování a režim stravování včetně pitného režimu. Denní řád je 
dostatečně pružný, kdy je možné respektovat individuální potřeby dětí a včas reagovat na 
aktuální potřeby. Každý má možnost pracovat svým tempem. Vytváříme vhodné podmínky 
pro individuální, skupinové a frontální činnosti. Denně zařazujeme zdravotní pohybové 
aktivity, vytvořen je prostor pro spontánní hru, vyvážený poměr řízených a spontánních 
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aktivit, a to i v odpoledním čase. Respektujeme soukromí dětí během dne i při osobní 
hygieně. Pokud se dítě nechce účastnit nějaké činnosti, má prostor pro činnost vlastní, může 
využít hry v koutcích, sledovat kamarády či zvolit jinou náhradní aktivitu. Činnost, kterou 
děti nedodělají dopoledne, si mohou dodělat v odpoledním čase, v čase nespavého režimu. 
Není překračována kapacita školy, jsou dodržovány počty dětí na třídách, spojování dětí do 
tříd provádíme pouze v nejnutnějších případech.  
 
Režim dne 
 
  6.15 – 8.00  scházení dětí  

spontánní aktivity, volná hra dětí  

postupné plnění časově náročných prací  

  8.00 – 8.30  individuální nebo skupinová práce s dětmi 

   pohybové aktivity 

  8.30 – 9.00  hygiena, svačina 

  8.45 – 9.30  řízená činnost skupinová nebo individuální, činnost v CA 

  9.30 – 11.30  příprava na pobyt venku, pobyt venku 

   pohybové a sportovní aktivity, volná nebo řízená hra dětí 

11.30 – 12.15  hygiena, oběd  

12.00 – 13.45  odpočinek (spavý režim), zájmové aktivity (nespavý režim)  

13.45 – 14.15  hygiena, svačina 

14.15 – 16.00 odpolední zájmové aktivity, dle počasí na školní zahradě 

 rozcházení dětí 

 

Provozní doba mateřské školy 
Provozní doba mateřské školy je od 6.15 hodin do 16.00 hodin. Budova mateřské školy je 
zabezpečena bezpečnostní systémem, kdy se v 8.00 hodin uzamyká. Dále je otevřena v čase 
od 11.00 do 12.30 hodin k vyzvednutí obědů do jídlonosičů a vyzvednutí dětí po obědě a dále 
v čase od 14.00 do 16.00 hodin k vyzvednutí dětí a odchodu domů. Při návštěvě školy mimo 
tuto dobu je nutné použít zvonek vedle hlavních dveří. Děti se na jednotlivých patrech 
scházejí v jedné ze tříd a v 7 hodin se se svými učitelkami odebírají do svých tříd. Ve třídě 
Žluté se z důvodu velkého počtu dvouletých dětí učitelky po velkou část dne překrývají, čímž 
je zajištěna dokonalá bezpečnost a individuální přístup k dětem.  

Provoz mateřské školy bývá zpravidla přerušen v měsíci červenci a srpnu z důvodu oprav, 
údržby a čerpání dovolených zaměstnanců. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka 
školy po dohodě se zřizovatelem a to nejméně dva měsíce předem. Na základě písemné 
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žádosti rodiče dítěte podané ředitelce mateřské školy nejpozději 30 dnů před přerušením 
provozu zajistí ředitelka školy ve spolupráci s mateřskou školou poskytující náhradní péči 
pobyt dítěte v této mateřské škole. 

 
Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 
Budova mateřské školy je v současné době dostatečně zabezpečena. V průběhu předešlého 
školního roku došlo k instalaci dálkového otevírání dveří s audio a video systémem. Budova 
školy je po většinu dne uzamčena, otevírá se pouze v časech stanovených Organizačním 
řádem školy.  
Všichni zaměstnanci školy jsou každoročně proškoleni v oblasti BOZ a PO. Počátkem 
školného roku jsou o bezpečnosti poučeni s ohledem na věk všechny děti navštěvující 
mateřskou školu. Poučení o bezpečnosti věnujeme patřičnou pozornost po celý rok, před 
školou v přírodě, výlety, exkurzemi, výukou plavání či bruslení, při chůzi po městě či 
objížďce, která vede Palackého ulicí. 

Pravidelně jsou prováděny revize elektrozařízení, hromosvodu, výtahu, vzduchotechniky, 
hasicích přístrojů, tělocvičného náčiní a zahradního vybavení, apod. Pravidelně jsou 
prováděny prořezy stromů a kontrolována kvalita zeleně na školní zahradě. Průběžně 
vyhodnocujeme všechna možná rizika.  

 
3.5. Řízení mateřské školy 

 
Systém řízení mateřské školy 
V čele školy jako právního subjektu stojí ředitelka školy, která zastupuje mateřskou školu na 
veřejnosti a zodpovídá za plnění všech úkolů organizace. Škola se člení na vedení školy, 
pedagogické pracovníky a provozní zaměstnance. Ředitelka školy své zaměstnance pozitivně 
motivuje k práci a podporuje týmovou spolupráci. Zaměstnanci školy jsou zapojováni do 
řízení školy, mají dostatek pravomocí a je respektován jejich názor. 
V průběhu školního roku jsou pravidelně organizovány pedagogické a provozní porady, 
v případě potřeby i mimo stanovený rozsah. Důležité informace jsou v současné době mezi 
pedagogické pracovníky předávány pomocí oběžníkové metody a nástěnky u ředitelny, do 
budoucna budou tyto informace zprostředkovány prostřednictvím nástěnky v nově 
nainstalovaném počítačovém programu Správa mateřských škol (nutné zvýšení ICT 
gramotnosti některých pedagogických pracovníků školy) a na metodických setkáních. Plán na 
školní rok provádíme společně, kdy využíváme zpětné vazby a snažíme se poučit 
z případných chyb a nezdarů.  
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Kontrolní činnost 
Kontrolní činnost je prováděna ředitelkou školy a zástupkyní ředitelky formou plánované 
pravidelné hospitační činnosti a formou náhodných vstupů do výchovně vzdělávacího 
procesu. Hodnocena je kvalita výchovně vzdělávací práce a vedení třídní dokumentace. 
Kontrola kvality práce provozních zaměstnanců je prováděna v průběhu školního roku. 
Povinnosti, pravomoci a úkoly jsou jasně vymezeny pracovními náplněmi zaměstnanců. 
Případné problémy na pracovišti řeší ředitelka se zaměstnanci okamžitě. Ředitelka průběžně 
vyhodnocuje rizika.  
 
Organizační struktura školy 
 

             
 
 
 
3.6. Personální a pedagogické zajištění 
 
Na chodu školy se podílejí všichni zaměstnanci mateřské školy, kteří se snaží dětem vytvořit 
příjemné prostředí pro všestranný rozvoj jejich osobnosti. Všichni jednají, chovají se a pracují 
profesionálním způsobem. Pedagogičtí i provozní zaměstnanci jsou pro výkon svého povolání 
odborně kvalifikovaní. V mateřské škole pracuje deset učitelek, z nichž tři mají 
vysokoškolské vzdělání, a asistent pedagoga. Služby učitelů jsou organizovány tak, aby byla 
zajištěna optimální pedagogická péče o děti. V každé třídě je zajištěno překrývání 
pedagogických pracovníků v rozsahu minimálně 2,5 hodin, ve třídě dětí 2-3letých i déle. Ve 
třídě zřízené podle §16 odst. 9 školského zákona pracují pedagogové s vysokoškolským 
vzděláním a asistent pedagoga. Pedagogičtí pracovníci jsou motivováni k dalšímu vzdělávání 
a samostudiu, kdy v průběhu roku využívají dle svého zájmu či potřeb školy nabídek DVVP, 
NIDV a NÚV. Pedagogové se účastní vzdělávacích kurzů za podmínky, že je zajištěn dozor 
nad dětmi jiným pedagogickým pracovníkem a zajištěn tak dostatečný dohled nad dětmi. 
K samostudiu využívají odborné časopisy a publikace, které škola vlastní. Chutnou a zdravou 
stravu zajišťují dvě kuchařky a vedoucí školní jídelny a na čistotu dohlížejí dvě uklízečky. 

Ředitelka školy 

Zástupkyně ředitelky 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Vedoucí školní 
jídelny 

Kuchařky Uklízečky 
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Vedoucí školní jídelny využívá aktuálních nabídek školení, která jsou pro její práci zajímavá 
a přínosná.  

V průběhu školního roku vedou pedagogové naší mateřské školy praxi pro studenty středních 
škol, kdy se jim snaží předat praktické zkušenosti z práce s dětmi. 

Mzdy a účetnictví nám zpracovávají zaměstnanci Městského úřadu v Novém Bydžově. 

V případě, že pedagog není sám kompetentní zajistit pro děti se SVP specializovanou službu, 
zajišťujeme spolupráci s odborníky (speciální pedagog, neurolog, psychiatr, logoped, RHB 
pracovník, lékař)   

Vedoucí pracovníci a pracovníci školy 
V mateřské škole pracuje zpravidla 10 pedagogických pracovníků a 5 provozních 
zaměstnanců. V současné době dále zaměstnáváme asistenta pedagoga, školního asistenta a 
chůvu.  
 

pedagogičtí pracovníci pracovní zařazení přímá pedagogická činnost  
Mgr. Martina Tomková Kebortová ředitelka školy 12 hod     (0,100 %) 
Ivana Nováková zástupkyně ředitelky 20 hod     (0,100%) 
Dagmar Knížková učitelka 31 hod     (0,100%) 
Šárka Vávrová učitelka 31 hod     (0,100%) 
Bc. Miriam Mrzenová učitelka 31 hod     (0,100%) 
Markéta Novotná učitelka 31 hod     (0,100%) 
Barbora Pataki učitelka 31 hod     (0,100%) 
Mgr. Yumiko Satóová učitelka 31 hod     (0,100%) 
Blanka Zemánková učitelka 31 hod     (0,100%) 
Miroslava Vaculíková učitelka 31 hod     (0,100%) 

Věra Suchánková asistent pedagoga 40 hod    (0,100%) 
    

provozní zaměstnanci pracovní zařazení týdenní úvazek  

Jitka Černá vedoucí ŠJ 40 hod    (0,100 %) 
Romana Trnková kuchařka 40 hod    (0,100 %) 
Ivona Škodová kuchařka 40 hod    (0,100 %) 
Iva Ornstová školnice/uklizečka 40 hod    (0,100 %) 
Eva Omastová uklizečka 40 hod    (0,100 %) 
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3.7. Spoluúčast rodičů 
 
Mezi zaměstnanci školy a rodiči panuje příjemná atmosféra, důvěra a vstřícnost. Učitelé 
sledují potřeby jednotlivých dětí a rodin a snaží se jim porozumět. Rodiče mají možnost 
každodenního kontaktu s pedagogy, pravidelně konzultují případné potíže a domlouvají se na 
společném postupu řešení, mohou vstupovat do výchovně-vzdělávacího procesu, sledují 
výrobky a výtvarné práce dětí a týdenní téma s nabídkou činností jednotlivých tříd. 
Prostřednictvím nástěnek v šatnách a webových stránek jsou dostatečně a s předstihem 
informováni o dění ve škole a o školních akcích. Mají možnost se spolupodílet na plánování 
programu školy, účastní se besed a školou pořádaných akcí. Společně se snažíme předcházet 
problémům. Zaměstnanci školy s rodiči jednají diskrétně a nezasahují do soukromí rodiny. 
Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu, nabízí rodičům poradenský servis a osvětové 
aktivity v otázkách  výchovy a vzdělávání předškolních dětí. 

Spolupráce s rodiči 

Mateřská škola podporuje rodiče při výchově dětí a poskytuje jim poradenství v oblasti 
výchovy a vzdělávání. Velmi si ceníme spolupráce školy s rodinou, během roku pořádáme 
různé akce, kde mají rodiče možnost být se svými dětmi přítomni. Do některých akcí jsou 
rodiče vtaženi aktivně, v jiných jsou v roli diváka. Snažíme se o oboustrannou důvěru, 
vstřícnost a porozumění. Škola se prezentuje formou webových stránek, pravidelně 
přispíváme do Novobydžovského zpravodaje a informujeme občany města o dění v naší 
školce, dále se prezentujeme na nástěnce umístěné v lékárně U Bílého páva, rodiče 
informujeme prostřednictvím nástěnky u hlavního vchodu do budovy školy, na nástěnkách 
v šatnách jednotlivých tříd a každodenně ústní formou při přebírání dětí. Rodiče mají možnost 
sledovat práce svých dětí, které prezentujeme v prostorách školy a sledovat tak pokroky svých 
dětí. Pro rodiče plánujeme besedy a semináře týkající se výchovy a vzdělávání dětí 
předškolního věku, školní zralost, apod. Zaměstnanci školy respektují soukromí rodin a 
nezasahují do jejich života, diskrétně pracují s důvěrnými informacemi. 
 

• halloweenský podvečer (plnění úkolů se světýlky a halloweenskou tematikou) 
• rozsvěcení vánočního stromu 
• dny otevřených dveří 
• Maminko, tatínku, pojďme si hrát (odpoledne strávené při společné hře) 
• vánoční besídky nebo besídky ke Dni matek 
• Čteme dětem pohádku (odpoledne strávené s rodiči plné četby pohádkových úkolů) 
• Brzy budu školákem aneb co musím znát před vstupem do ZŠ (workshop) 
• víkendový pobyt v přírodě pro děti 
• atletický pětiboj (týmová soutěž rodiče a dítěte v atletických disciplínách) 
• rozloučení s předškoláky  

 
Děti se se svými rodiči a prarodiči podílejí na sběru víček od PET lahví a piva, kdy jejich 
sběrem pomáháme postiženým dětem. V budoucnu bychom chtěli spolupráci rozšířit a na 
půdě školy jim zprostředkovat besedy s odborníky.  
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Spolupráce s dalšími subjekty 

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, OSPOD, PPP, SPC Duháček a SPC Rukavička, 
se speciální školou Daneta v Hradci Králové, Policie ČR a HZS Královéhradeckého kraje, 
Jiráskovým divadlem, Klubem seniorů, ZŠ Karla IV., ZŠ V. K. Klicpery, ZŠ praktickou, 
DDM, ZUŠ Jana Maláta, Městskou knihovnou, MŠ Sluníčko a okolními mateřskými školami.  

Pro děti z mateřských škol z Novobydžovska každoročně pořádáme Pohádkový les a 
Sportovní hry. Při obou akcích nám pomáhají žáci ZŠ V. K. Klicpery. Žákům ZŠP 
umožňujeme využití herních prvků na zahradě školy, sběr podzimních plodů, pomáhají při 
hrabání listí, péči o zeleň a ochotně spolupracují při organizaci oslav Dne dětí. Naše mateřská 
škola naopak využívá prostor tělocvičny v ZŠP. Ve spolupráci se žáky ZŠ Karla IV. 
realizujeme projekt „Děti čtou dětem“, kdy při čtenářských aktivitách podporujeme 
čtenářskou gramotnost jak dětí předškolních, tak dětí prvního stupně. 

Ke hře a sportovním aktivitám využíváme prostory zahrady DDM, účastníme se různých akcí 
a soutěží (recitační, pěvecká a výtvarná soutěž), které pořádají. Prostřednictvím nabízených 
aktivit si předškolní děti rozvíjí své dovednosti v oblasti sportu (judo, fotbal).  
 
Mezi další typ spolupráce patří zajištění odborné praxe studentům středních škol v Nové Pace, 
Hořicích, Stěžerech, Hradci Králové a Novém Bydžově.  
 
3.8. Podmínky vzdělávání dětí s SVP 

Podmínky zabezpečení úspěšného vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními: 
� uplatňujeme princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování 

a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání, 
� při vzdělávání dětí realizujeme všechna stanovená podpůrných opatření, 
� průběžně vyhodnocujeme, což nám poskytuje zpětnou vazbu, 
� vedeme děti k osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním 

potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní 
hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení, 

� spolupracujeme se zákonnými zástupci dítěte (konzultace, účast při logopedických 
chvilkách, apod.), se školskými poradenskými zařízeními, v případě potřeby s odborníky 
mimo oblast školství, 

� pedagogové se průběžně vzdělávají (DVPP, NIDV, samostudium), 
� ve speciální třídě pracují pedagogové se speciálně pedagogickým vzděláním, 
� snižujeme počty dětí ve třídě v souladu s právními předpisy, popř. na žádost zákonného 

zástupce a doporučení ŠPZ zařazujeme děti do třídy zřízené dle §16 odst. 9, 
� zajišťujeme přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření. 

  
3.9 Podmínky vzdělávání dětí nadaných 
 
„Nadané dítě se podobá běžci na dlouhé tratě, který je rychlejší než ostatní. Intelektuálně je 
většinou daleko vpředu, se svými city však často zůstává samo. Když mu emocionálně 
nepomůžeme, své jedinečnosti, svého talentu se vzdá. Bude „jako ostatní“, aby už nezůstávalo  
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osamělé, nebo se z něj ve škole i ve společnosti vyvine nespokojený samotář.“ Landau E., 
Odvaha k nadání, Akropolis s.r.o., Praha, 2007, str. 17  
 
Při výchovně-vzdělávací činnosti v naší škole vytváříme takové podmínky, aby bylo možné 
stimulovat rozvoj potenciálu včetně různých druhů nadání každého jedince a aby se tato 
nadání mohla dále rozvíjet. Zjišťování mimořádného nadání dítěte provádíme formou 
pozorování, rozboru výtvarných prací, portfolia dítěte, rozhovory s dítětem a jeho rodiči, 
apod. V případě, že dítě vykazuje známky nadání, doporučí škola zákonným zástupcům 
vyšetření dítěte ve ŠPZ, se kterým škola nadále spolupracuje. Vzdělávání mimořádně 
nadaného dítěte se může uskutečňovat na základě IVP, který vychází ze ŠVP PV dané školy, 
závěrů vyšetření ŠPZ a vyjádření zákonných zástupců. IVP je zpracován ihned po zahájení 
vzdělávání nadaného dítěte, nejpozději od 1 měsíce, jedná se o závazný dokument, který 
může být průběžně upravován a doplňován.  

Možné úpravy způsobů výuky mimořádně nadaných žáků 

• individuální vzdělávací plány  
• doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu 
• zadávání specifických úkolů, problémových úloh 
• prostor pro vlastní řešení úkolů 
• zapojení do samostatných a rozsáhlejších prací a projektů, apod. 

 
3.10 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 
 
Zařazení pedagogů do třídy nejmenších dětí věnujeme velkou pozornost. Učitelé pracující ve 
třídě dětí do tří let věku mají pozitivní vztah k této věkové kategorii, jsou stabilní, studují 
odbornou literaturu týkající se práce s dvouletými dětmi a dále se v této oblasti 
sebevzdělávají. Překrývání pedagogů trvá nejméně tři hodiny během dne. V současné době 
pracuje ve třídě 2 – 3letých dětí chůva, která dopomáhá s hygienou, sebeobsluhou, 
stolováním, apod., což je pro práci s tak malými dětmi velkým přínosem. Pracovní doba 
chůvy je od 8.00 hod do 12:00 hod.  
 

• do MŠ jsou přijímány děti, jež zvládají hygienické návyky a nepomočují se, jsou 
samostatné a nevyžadují zvláštní osobní péči další dospělé osoby 

• přijaté děti musejí být schopny plnit požadavky RVP PV a ŠVP 
• děti jsou umístěny v samostatné třídě v zadní části budovy, mají samostatný vchod, 

který je s ohledem na bezpečnost otevřen pouze v době příchodu a vyzvedávání dětí 
• mají stálý pravidelný denní režim 
• prostředí třídy poskytuje dostatečný prostor pro hru, pohybové dovednosti i 

odpočinek, je rozděleno na místnost se stolky, které slouží zároveň ke stravování, a 
místnost s kobercem pro hru a volné aktivity 

• přilehlé prostory slouží jako šatna a sociální zařízení poskytující dostatečné zázemí 
pro zajištění hygieny dětí 

• v případě potřeby zajištění hygieny a přebálení je zajištěna účast pracovníka školy 
• režim dne respektuje potřeby dětí, IB jsou průběžně přizpůsobovány aktuálním 

potřebám dětí 
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• účast na akcích školy s ohledem na dětské potřeby 
• dostatečné vybavení třídy podnětnými a bezpečnými hračkami a pomůckami pro 

dvouleté děti 
• volně přístupné hračky jsou umístěny v dostatečné výšce, přiměřené množství skříněk 

je uzavřených (bezpečnost, přiměřené množství podnětů) 
• je zajištěno souběžné působení pedagogů po delší časový úsek při přímé vzdělávací 

práci oproti běžné třídě (individuální přístup) 
• v případě dostatku finančních prostředků přítomnost chůvy během dopoledne 

 

4. Organizace vzdělávání 
  
Mateřskou školu navštěvuje 115 dětí ve věku 2 - 7 let. Děti jsou rozděleny v pěti třídách, 
v současné době má škola čtyři třídy běžného typu a jednu třídu speciální. 

ŽLUTÁ, ČERVENÁ, ORANŽOVÁ a ZELENÁ třída jsou třídy běžného typu, ve kterých je 
poskytováno předškolní vzdělávání dětem ve věku od 2 do 7 let a dětem s odkladem školní 
docházky. Každému jednotlivci je poskytován individuální přístup, všechny děti mají 
možnost využívat všech nabízených aktivit. MODRÁ třída je třídou speciální, kde je 
poskytována každodenní péče dětem se speciálními vzdělávacími potřebami nebo-li dětem 
vyžadujícím podpůrná opatření ve věku 3 – 7 let. Dítětem se speciálními vzdělávacími 
potřebami je osoba, jež vykazuje známky mentálního, tělesného, zrakového, sluchového 
postižení, vady řeči, souběžného postižení více vadami, autismu a vývojových poruch učení 
nebo chování. Pro zařazení dítěte do speciální třídy je nutné vyšetření v PPP nebo SPC a 
souhlas rodičů. Vzdělávání ve speciální třídě zajišťují pedagogové se speciálně pedagogickým 
vzděláním a také zde pracuje asistent pedagoga. 
 
4. 1 Charakteristika jednotlivých tříd 

 

 
 
 

 

Žlutá třída  
Žlutá třída se nachází v přízemí budovy a navštěvuje je naplňována do počtu cca. 20 dětí ve 
věku 2 - 3 let. Pozornost je věnována především sebeobsluze a osvojování hygienických 
návyků. Děti se učí adaptovat v novém prostředí, samostatně stolovat a získávají první 
zkušenosti se sociální rolí ve skupině. V současné době ve třídě nejmenších dětí působí chůva. 
Tato třída má speciální režim, který plně respektuje individualitu dvouletých dětí.  
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Červená třída 

Třída se nachází také v přízemí budovy, navštěvuje ji max. 28 dětí ve věku 3 - 4 let. Děti 
získávají základní poznatky o rodině, lidském těle, přírodě, světě a společnosti. Pracují 
systematicky v integrovaných blocích, které jsou svou délkou a obsahem přizpůsobeny 
potřebám třídy a jednotlivců.  
 

Oranžová třída 

Třída se nachází v prvním patře budovy vlevo od schodiště, navštěvuje ji max. 28 dětí ve 
věku 4 – 5 let, v případě většího počtu předškoláků i děti šestileté. Děti si rozšiřují své 
poznatky o rodině, společnosti, živé a neživé přírodě, učí se pracovat ve skupině. Jsou vedeny 
ke vzájemné spolupráci, ohleduplnosti, učí se vyjadřovat své potřeby a přání, umět se 
rozhodnout a poradit si při řešení problémů.  
 

Modrá třída 

Modrá třída je třídou speciální. Nachází se v prvním patře budovy vpravo od schodiště. Třídu 
navštěvuje max. 12 dětí ve věku 3 – 7 let a jsou zde zařazeny děti s poruchami chování, 
logopedickými vadami, poruchami autistického spektra, zrakovým, sluchovým postižením, 
alergiemi, apod. Dětem je poskytován individuální přístup a podpůrná opatření, kdy je naší 
snahou, připravit je v rámci jejich možností co nejlépe na vstup do základní školy. 
Spolupracujeme s PPP, SPC Duháček, SPC Rukavička a Danetou v Hradci Králové.  
Pedagogové v této třídě mají speciálně-pedagogické vzdělání a v současné době zde působí 
asistent pedagoga. 
 

Zelená třída 

Třída se nachází v podkroví budovy, je naplňována do max. počtu 28 dětí ve věku 5 – 6 let a 
děti 7leté s odkladem školní docházky. V předškolní třídě je věnována pozornost především 
přípravě dětí na vstup do první třídy základní školy. Děti jsou vedeny k samostatnosti, rozvoji 
představivosti a fantazie, logického myšlení, nalézání tvůrčích řešení, správnému držení 
psacího náčiní, cvičení paměti a pozornosti. Do vzdělávacího programu jsou zařazovány 
činnosti na rozvoj čtenářské, matematické a finanční gramotnosti, environmentální a dopravní 
výchova, formou hry se děti učí základům poskytování první pomoci. V době nespavého 
režimu mají děti možnost rozvíjet svůj talent a nadání v nadstandardních aktivitách. 
 
 

4. 2 Pravidla pro zařazování dětí do jednotlivých tříd 
Rozdělení dětí do barevných tříd je plně v kompetenci ředitelky školy. Hlavním kritériem 
členění je zpravidla věk dítěte, kdy je zároveň přihlédnuto k individuálním potřebám a 
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zvláštnostem jednotlivců. Děti mohou být členěny do tříd homogenních a heterogenních, o 
čemž rozhodne ředitelka školy vždy před počátkem školního roku s přihlédnutím k aktuální 
situaci a věkovému složení dětí. Zohledňujeme mj. přání rodičů, sourozenecké vazby, 
individuální potřeby dítěte, apod. V současné době členíme děti do tříd homogenně, od 
nejmladších dětí po nejstarší, je však možné, že v následujících letech přistoupíme ke členění 
heterogennímu dle určitého zaměření (např. sportovní, hudební, jazykové, apod.). 
 
4. 3 Činnosti vyžadující souběžné působení pedagogů 
 
Souběžné působení dvou pedagogů ve třídách je zajištěno např.: 
 

• v době přípravy na pobyt venku a pobytu venku (vycházky, pobyt na školní zahradě) 
• v době podávání oběda 
• při akcích pořádaných školou (exkurze, výlety, sportovní a turistické akce) 
• v čase jakékoliv pobytu mimo školu s počtem dětí nad 20 
• ve třídě 2 – 3 letých dětí máme zajištěno denně od 8:30 do 12:00 hodin  

 
4. 4 Kritéria pro přijímání dětí 
 
přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
Termín zápisu do mateřské školy je uveden v dostatečném předstihu na webových stránkách 
školy, v Novobydžovském zpravodaji, na výlepových místech ve městě, ve výlohách 
obchodů, na nástěnkách u dětských lékařek, na nástěnce u hlavního vchodu do budovy školy, 
na školní nástěnce na Masarykově náměstí a vyhlášen městským rozhlasem. 
Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti ve věku od dvou do sedmi let do výše 
kapacity školy, která činí 115 dětí. O přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení 
zkušebního pobytu dítěte rozhoduje ředitelka školy. Pořadí přijetí žádostí není rozhodující. 
K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením 
povinné školní docházky s místem trvalého pobytu ve spádové oblasti na území města Nový 
Bydžov a dále děti, které k 31. 8. dosáhnou věku 5 let. Pokud nelze dítě v posledním roce 
před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž 
má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy. V případě, že není 
kapacita školy zcela naplněna, může být přijato i dítě mladší třech let věku. 

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného 
vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího praktického lékaře pro 
děti a dorost. 

Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným 
očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže podrobit pro trvalou 
kontraindikaci. Netýká se dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné. 
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Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní 
podmínky školy. 

ukončování předškolního vzdělávání 
Podle § 35 zákona č. 561/2004 Sb., může ředitelka po předchozím upozornění zákonného 
zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže 

§ se dítě bez omluvy nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než 
dva týdny, 

§ zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, 
§ ukončení doporučí v době zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školní poradenské 

zařízení, 
§ zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo 

úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelkou 
školy jiný termín úhrady. 

 

4. 5 Individuální vzdělávání dle § 34b 
Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do     
zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. Povinné 
předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinnost 
předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v 
souladu s organizací školního roku v základních a středních školách. Termín jarních prázdnin 
se určuje podle sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo 
dítěte vzdělávat se v mateřské škole je po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno. 

V případě, že se zákonný zástupce rozhodne pro individuální vzdělávání svého dítěte, je 
povinen toto oznámit řediteli školy nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.  

Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat: 

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

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, 
c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte. 

 
Ředitel mateřské školy doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, 
oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z RVP PV. Mateřská škola ověří 
do 15. prosince úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně 
doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání. Zákonný zástupce dítěte, které je 
individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. V případě, že zákonný 
zástupce účast svého dítěte u ověření nezajistí, a to ani v náhradním termínu, individuální 
vzdělávání dítěte ředitel školy ukončí. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte již nelze 
dítě opětovně individuálně vzdělávat a dítě nastoupí následující den ke každodenní docházce 
do mateřské školy. 
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4. 6 Adaptační program 
Děti, které mateřskou školu zatím nenavštěvují a chystají se k zápisu, mohou využít tzv. 
adaptační program naší školy. Po domluvě s učitelkami na třídách se mohou účastnit 
edukačního procesu a pobyt si tak vyzkoušet „nanečisto“. Dále mohou navštívit školu při Dni 
otevřených dveří, akcích pořádaných školou, nebo navštívit v odpoledních hodinách a 
víkendech zahradu školy. 

V budoucnu bychom chtěli zřídit dětský klub Klokánek, který by využíval volných prostor 
Žluté třídy v přízemí budovy. Prostory třídy a herny by sloužily pro hry a tvořivé činnosti dětí 
a vzájemná setkávání jejich rodičů. Programovou nabídku si vytváří sami rodiče, kdy není na 
škodu nabídnout ostatním něco ze svých dovedností a tím program v klubu obohatit. Tímto by 
měly maminky na mateřské dovolené možnost pohrát si se svými dětmi v prostorách školy, za 
příznivého počasí využít ke hře také školní zahradu, podělit se o zkušenosti s výchovou dětí 
nebo si jen tak vzájemně popovídat. Děti, které by takto poznaly prostory mateřské školy, by 
později nemusely mít potíže s adaptací.  

Í5. Charakteristika ŠVP 

5.1 Zaměření školy 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem „Kluci a děvčata, Země je 
kulatá“ (dále ŠVP PV) byl vypracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro 
předškolní vzdělávání (dále RVP PV) a s ohledem na konkrétní podmínky školy všemi 
pedagogickými pracovníky mateřské školy s ohledem na dané možnosti školy, kdy bylo 
využito mnohaletých zkušeností z pedagogické praxe jednotlivých pedagogů. Věříme, že 
tento originální název ŠVP pojme všechny oblasti předškolního vzdělávání a každé téma si 
v něm najde svoje místo. Mezi tématy nechybí rodina, mravní zásady, společenské role, 
ochrana zdraví, místo, kde žijeme, cestování, lidé a jejich vlastnosti, živočichové a rostliny, 
příroda živá a neživá, dopravní prostředky, planety a vesmír, řemesla a povolání, předměty 
denní potřeby, časové pojmy a souvislosti, apod. 

Vzdělávací obsah ŠVP PV (dále ŠVP) je podrobně rozpracován v Třídních vzdělávacích 
programech (dále TVP) jednotlivých tříd. Škola pracuje společně na základě vypracovaných 
integrovaných bloků, které obsahují jednotlivá témata. Integrované bloky tvoří systematický 
námětový celek, který je sestaven v souladu s ročním obdobím, svátky roku a celoročními 
aktivitami školy. S ohledem na specifika dané třídy si pedagogové sami tvoří vzdělávací 
nabídku, kdy není nutné dodržet všechna stanovená témata ani jejich délku. Při plánování 
činností vycházíme z potřeb a zájmu dětí, z individuálních a aktuálních potřeb dítěte. Není 
povinností učitele veškerou plánovanou vzdělávací nabídku realizovat. Na konci každého IB 
provádíme evaluaci, pomocí zpětné vazby zjišťujeme, co se povedlo, co se děti naučily, co se 
naopak nezdařilo, jaká témata či činnosti navrhly samy děti, co se nestihlo zrealizovat, apod. 
Organizujeme takové aktivity, které podněcují zájem o činnost, aktivitu dětí, 
experimentování, přičemž vždy respektujeme jejich tempo a individuální potřeby. 
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Předškolní vzdělávání přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním a 
emocionálním potřebám dětí dané věkové skupiny a usilujeme o to, aby byla respektována 
všechna vývojová specifika. Snažíme se respektovat dětská přání a  vytvářet vhodné 
vzdělávací prostředí, v němž se dítě cítí jistě, bezpečně, radostně a spokojeně s dostatkem 
prostoru pro spontánní aktivity, hru a vlastní plány. Na základě prožitku a vlastní zkušenosti 
podněcujeme děti k učení a poznávání. Do budoucna bychom chtěli do vzdělávání zařadit 
prvky vzdělávacího programu Začít spolu. 

Klademe důraz na prožitkové a činnostní učení, kooperaci, všestranný rozvoj tělesné 
zdatnosti, environmentální výchovu, výchovu polytechnickou a rozvoj komunikačních 
dovedností. Podporujeme u dětí rozvoj gramotností (ICT, matematické, čtenářské, finanční). 
Všem dětem jsou poskytovány rovné příležitosti ke vzdělávání. Pravidelně několikrát ročně 
hodnotíme a zaznamenáváme do tzv. osobního listu dítěte pokroky vývoje dítěte. 

Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami zajišťujeme včasnou speciálně pedagogickou 
péči, kdy je naší snahou zlepšovat jejich životní i vzdělávací šance. Každému dítěti je 
poskytnuta taková pomoc, jakou potřebuje, a která mu v daný okamžik vyhovuje. Vždy 
vycházíme z pedagogické diagnostiky a aktuální situace. Pomocí pravidelného sledování 
vývoje a vzdělávacích pokroků dítěte tvoříme nabídku vzdělávacích aktivit, při nichž si děti 
rozvíjejí své dovednosti.  

Děti s OŠD jsou systematicky připravovány na vstup do 1. třídy základní školy, procvičují si 
správné držení psacího náčiní, uvolnění zápěstí při grafomotorických činnostech, 
vizuomotorickou koordinaci (prvky zaměření na přesnost, nápodoba jednoduchých tvarů, 
spojování bodů, omalovánky), zaměřujeme se na prvky předmatematické a předčtenářské 
gramotnosti, kdy se učí rozlišovat hlásku na počátku a  konci slov, dělit slova na slabiky, 
uspořádat předměty dle velikosti, vytvořit skupinu o daném počtu, dělit předměty do skupin 
dle daného kritéria, pravolevou orientaci, prostorové vnímání, pojmy před, za, dole, nahoře, 
větší, menší, uber, přidej, apod., zařazujeme činnosti pro rozvoj zrakového a sluchového 
vnímání, činnosti pro rozvoj pracovních návyků a sociálních dovedností. 

 

5.2 Cíle vzdělávacího programu  

§ doplňovat rodinnou výchovu 
§ vytvořit bezpečné prostředí pro spokojený pobyt dětí a zaměstnanců školy 
§ vytvořit prostředí s dostatkem mnohostranných podnětů k aktivnímu rozvoji a učení 
§ rozvoj všech stránek osobnosti dítěte 
§ vytvořit základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání 
§ pomoci vyrovnat nerovnoměrnosti vývoje před vstupem do základní školy 
§ poskytnout speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami 
§ získávání poznatků prostřednictvím prožitkového, činnostního a kooperativního učení 
§ rozvoj zdravého sebevědomí a samostatnosti dítěte 
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§ rozvoj komunikativních dovedností 
§ všestranný rozvoj tělesné zdatnosti 
§ učit děti řešit problémy a nést zodpovědnost za svá rozhodnutí 
§ vést děti k ochraně životního prostředí, ochraně svého zdraví a zdraví druhých 

 
rámcové cíle 

§ rozvoj dítěte, jeho učení a poznání 
§ osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 
§ získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí 

klíčové kompetence 
§ kompetence k učení  
§ kompetence k řešení problémů  
§ kompetence komunikativní  
§ kompetence sociální a personální  
§ kompetence činnostní a občanské 

 
5.3 Metody a formy práce 
„Učitel je průvodcem dítěte na jeho cestě za poznáním, probouzí v něm aktivní zájem a chuť 
dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, nikoliv tím, kdo dítě úkoluje a plnění těchto 
úkolů kontroluje.“ ( RVP PV, MŠMT, Praha 2016)  

§ prožitkové a kooperativní učení založené na přímých zážitcích 
§ učení hrou a tvořivá dramatika 
§ spontánní sociální učení založené na principu nápodoby 
§ situační učení založené na vytváření a využívání situací 
§ metoda experimentu založená na principu manipulace a objevování 
§ vzájemně vyvážené a provázané aktivity spontánní a řízené 
§ skupinové, individuální, frontální 
§ integrovaný přístup v souvislostech 

 

5.5 Vzdělávání dětí s SVP a dětí nadaných 
 
Za děti se SVP jsou označovány ty děti, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k 
uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí 
podpůrných opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření 
z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje mateřská škola. 
Škola poskytuje podpůrná opatření prvního stupně i bez doporučení školského poradenského 
zařízení (ŠPZ) na základě plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až 
pátého stupně škola poskytne pouze na základě doporučení ŠPZ.   
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Dítěti, u kterého jsou nutné úpravy ve vzdělávání, je vytvořen PLPP (plán pedagogické 
podpory) a poskytována podpůrná opatření prvního stupně. PLPP konzultujeme s rodiči a 
seznamujeme s ním další zaměstnance školy. Po třech měsících škola PLPP vyhodnocuje. 
Vyhodnocování probíhá formou diskuse učitelek na třídách, rozhovory s ředitelkou, při 
poradách, konzultacemi s rodiči, apod. Pokud k naplnění vzdělávacích potřeb dítěte podpůrná 
opatření prvního stupně nepostačují, doporučuje škola rodičům poradenskou pomoc ve 
školském poradenském zařízení za účelem posouzení jeho speciálních vzdělávacích potřeb. 
Podpůrná opatření druhého až pátého stupně škola poskytuje na základě doporučení 
školského poradenského zařízení s informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte.  

Děti vyžadující podpůrná opatření jsou v naší mateřské škole zařazeny k individuální nebo 
skupinové integraci. Vzdělávání dětí se SVP přizpůsobujeme jejich potřebám a možnostem. 
Snažíme se o vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke 
komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti. Klademe důraz 
na úzkou spolupráci s rodinou, citlivě s nimi komunikujeme a konzultujeme potřebné 
informace. Při vzdělávání dětí se SVP spolupracuje učitel s dalšími odborníky, využívá služby 
školských poradenských zařízení. Osoba, jež je pověřená komunikací se ŠPZ v naší MŠ, je 
ředitelka školy Mgr. Martina Tomková Kebortová, a to denně v době od 10 hodin do 11 
hodin, popř. dle dohody. 

Vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby dítěte, zpracovává škola na základě doporučení 
školského poradenského zařízení IVP (individuální vzdělávací plán). IVP vychází ze ŠVP PV 
a je součástí dokumentace dítěte ve školní matrice.  
 
5.5.1 Preventivní logopedická péče  
Preventivní logopedické chvilky jsou součástí běžného dne v mateřské škole. Pedagogové 
poskytují svou výslovností dětem správný mluvní vzor. Jazykové chvilky obsahují dechová a 
fonační cvičení, gymnastiku mluvidel, artikulační cviky, hry pro rozvoj fonematického 
sluchu, rytmicko-melodická cvičení, rytmizaci slov a říkadel, rozvoj slovní zásoby, rozvoj 
verbální paměti, dramatizaci pohádek, apod. Děti vedeme k rozvoji aktivní i pasivní slovní 
zásoby.  

Dětem s nesprávnou výslovností je poskytována několikrát týdně individuální logopedická 
péče kvalifikovaným logopedem. Velká pozornost je věnována spolupráci s rodiči, neboť bez 
dopomoci ze strany rodičů není náprava řeči dostatečně efektivní. 1x za 14 dnů se konzultací 
účastní také zákonný zástupce dítěte, aby se prakticky seznámil s postupy nápravy. Děti s 
narušenou komunikační schopností jsou integrovány individuálně nebo skupinově. Při 
diagnostice dětí s nesprávnou výslovností spolupracujeme se SPC Duháček.  

U dětí s PAS (poruchou autistického spektra), které mohou mít díky svému odlišnému 
chápání světa velké potíže rozumět a používat mluvenou řeč, využíváme různé druhy AAK 
(alternativní a augmentativní komunikace). Systémy, jež nahrazují nebo doplňují mluvenou 
řeč. Jedním z druhů AAK, který užíváme, je komunikační systém VOKS (výměnný 
obrázkový komunikační systém).  
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5.6 Vzdělávání dětí od dvou do tří let 
 
Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými. Častěji je 
uplatňován individuální přístup před skupinovou či frontální prací. V plné míře respektujeme 
vývojová specifika. Při plánování vzdělávací nabídky vycházíme z těchto principů: 

• jednoduchost, 
• časová nenáročnost, 
• známé prostředí a nejbližší okolí, 
• smysluplnost a podnětnost, 
• dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítěte. 

 
Mezi metody práce pro věkovou kategorii dětí do tří let patří situační učení, spontánní 
sociální učení (nápodobou), prožitkové učení a především učení hrou. Činnosti jsou 
prováděny systematicky s pravidelným opakováním, neboť děti tohoto věku potřebují 
pravidelní rituály. Děti tohoto věku se neúčastní všech aktivit pořádaných školou, nemusejí 
dodržet pořadí IB, při plánování pedagogové vycházejí vždy z aktuální situace a potřeb dětí.  
 

6. Vzdělávací obsah  
6.1 Integrované bloky 
Vzdělávací obsah tvoří dvanáct integrovaných bloků (IB), které jsou společné pro celou 
mateřskou školu. Integrované bloky vznikly formou diskuse všech pedagogických pracovníků 
školy a následným systematickým uspořádáním, kdy byl kladen důraz na posloupnost 
v souladu s ročním obdobím a svátky během roku. Každý integrovaný blok obsahuje 
jednotlivá témata, která tvoří vnitřně propojený celek obsahující oblast biologickou, 
psychologickou, interpersonální, sociálně kulturní a environmentální.  

Jednotlivá témata IB jsou dále podrobně rozpracována v TVP. Dle individuálních potřeb a 
věkového složení dětí jednotlivých tříd není nutné dodržet všechna stanovená témata, jejich 
pořadí a délku, možná je i změna názvu jednotlivých témat dle aktuálních potřeb. Při tvorbě a 
plánování TVP je důležitá souhra a spolupráce učitelek ve třídě, které se vzájemně svými 
náměty při ranní a odpolední směně doplňují.  

Některá témata sama vybízejí k tvorbě projektů, proto je dle aktuální situace průběžně do naší 
práce zařazujeme. Některých se účastní jednotlivé třídy, jiných celá škola společně. Ve 
školním roce 2015/2016 jsme plnili projekt O čtyřech královstvích, kterého se zúčastnily 
všechny třídy školy. Učitelky jednotlivých tříd si daná témata zpracovaly každá po svém, 
možnost zhlédnutí je na webových stránkách školy a v písemné podobě u ředitelky školy. 
Během školního roku 2016/2017 proběhl celoroční projekt s názvem „Z pohádky do 
pohádky“, v průběhu něhož byly zařazeny povinné aktivity z Výzvy č. 02_16_022 ze šablon s 
názvem Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí předškolního věku. Mezi aktivity patřila 
dramatizace, četba a poslech pohádek, návštěva knihovny, projekt „Děti čtou dětem“ ve 
spolupráci se ZŠ, nebo odpolední aktivita s rodiči „Čteme dětem pohádku“, výroba loutek, 
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kresba a výroba pohádkových postav, tvorba leporela, dějová posloupnost, dokončení 
příběhu, pohádkové obrazy z konstruktivních stavebnic, apod.) 

Hurá do školky! O čtyřech královstvích 

Pan Podzim čaruje Jaro klepe na dveře 

Ten dělá to a ten zas tohle Kolo, kolo, koloběžka 

Vánoce, Vánoce přicházejí Je nám krásně na světě, na té naší planetě 

Paní Zima kraluje Hurá na prázdniny! 
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Integrovaný blok 

Hurá do školky! 

Časové období září  

Navrhovaná témata Já a moji kamarádi, Já a moje rodina, Můj domov 

 

Charakteristika integrovaného bloku 
Seznámení dětí s prostředím mateřské školy, s kamarády a s učitelkami. Děti se učí zacházet 
s hračkami, uklízet po sobě hračky, společně tvoří pravidla třídy. Seznámení s názvy členů 
rodiny, rozvoj vzájemných vztahů, sdělování zkušeností na základě prožitků. Děti si povídají 
o svátcích v rodině, narození dítěte, pomocí námětových her si osvojují základy 
společenského chování. Vyprávění o výletech s rodiči, cestování po České republice, 
rozhovor nad obrázky, práce s encyklopedií a mapou. Seznámení s pojmy státní vlajka, 
hymna, znak, prezident, starosta. Procházky po našem městě s prohlídkou významných budov 
(radnice, muzeum, knihovna, kostel, nemocnice, pošta, školy, náměstí, hřbitov…), 
procvičování orientace v okolí mateřské školy. 

 

Očekávané výstupy z RVP PV 
1. Dítě a jeho tělo 

(fyzický rozvoj a pohybová koordinace, jemná motorika, koordinace ruky a oka, sebeobsluha, 
zdraví a bezpečí) 

§ zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci v různém prostředí 
§ zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a 

materiály 
§ zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní 

návyky 
§ zvládnout jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 

Dílčí cíle 

§ pohybovat se bezpečně ve skupině dětí 
§ pohybovat se koordinovaně a jistě při chůzi po schodech a v přírodním terénu 
§ upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se 

preference ruky uplatňuje 
§ tužku držet správně, tj. dvěma prsty, třetí předložený, s uvolněným zápěstím 
§ pracovat se stavebnicí, skládankami (stavět z kostek, navlékat korálky, skládat 

mozaiky) 
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§ pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (např. 
používat toaletní papír, splachovací zařízení, mýt si ruce, používat kapesník) 

§ samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky 
§ samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, popř. polévku, používat ubrousek 
§ postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky 

 

2. Dítě a jeho psychika  

(jazyk a řeč, poznávací schopnosti) 

§ pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 
§ vyjadřovat samostatně a smysluplně svoje myšlenky, nápady, pocity ve vhodně 

zformulovaných větách 
§ domluvit se slovy, porozumět slyšenému, sledovat a vyprávět příběh, pohádku 
§ vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat a všímat si (nového, 

změněného, chybějícího) 
§ záměrně se soustředit a udržet pozornost 
§ naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit 
§  
§ odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich podpory 
§ uvědomovat si svou samostatnost, orientovat se ve skupině 
§ přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se 

hodnotit svoje vlastní pokroky 

Dílčí	cíle	
§ spontánně vyprávět zážitky ze sledování filmových pohádek nebo pohádek z médií 
§ znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte (např. sdělit svoje 

jméno a příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek, rozumět 
většině pojmenovávání, které se týkají dítěti známých předmětů, popř. znát i některé, 
které se týkají vzdálenějšího světa 

§ zaregistrovat změny ve svém okolí (všimnout si a rozpoznat, co se změnilo, např. ve 
třídě, na kamarádovi, obrázku, zahradě, apod.) 

§ soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní hru (např. sledovat 
pozorně divadelní představení a následně ho reprodukovat), nenechat se vyrušit, 
neodbíhat od činnosti, pracovat v klidu 

§ zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a 
reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu 

§ přijímat pobyt v mateřské škole popř. i na pobytu v přírodě jako běžnou součást života 
(vědět, že rodiče chodí do zaměstnání, dítě do MŠ) 

§ respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých 
§ uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na 

nich a respektovat je  
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§ pochopit význam piktogramu (např. pravidla chování ve třídě) 
§ pojmenovat hračky, kterými je dítě obklopeno 
§ přijímat drobný neúspěch (vnímat ho jako přirozenou skutečnost, že se mu někdy něco 

nedaří), umět přijmout sdělení o případných dalších nedostatcích, být schopné se 
z něho poučit 

 
 
3. Dítě a ten druhý  

(komunikace, sociabilita) 

§ navazovat kontakty s  dospělým 
§ uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a 

respektovat je 
§ uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem druhého, učit se přijímat 

a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou 
§ respektovat potřeby jiného dítěte 
§ odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná 

Dílčí cíle 

§ navazovat kontakty s dospělým (např. s novým učitelem) 
§ spolupracovat s dospělým 
§ obracet se na dospělého o pomoc a radu 
§ respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem 
§ rozlišovat vhodnost oslovování (tykání, vykání) 
§ všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se s druhým dítětem o hračky, 

pomůcky, pamlsky, o činnost, počkat, vystřídat se) 
§ nepříjemnou komunikaci či kontakt dokázat odmítnout 
§ bránit se projevům násilí jiného dítěte 

 

4. Dítě a společnost  

 (společenská pravidla a návyky, zařazení do dané skupiny, kultura a umění) 

§ uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými 
a dětmi  

§ 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 

§ pochopit, že každý má ve společenství (rodině, třídě, herní skupině) svoji roli, podle 
které je třeba se chovat 

§  začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné 
vlastnosti, schopnosti a dovednosti    



        Mateřská škola Palackého, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 
 

29 

 

§ adaptovat se na život v mateřské škole a aktivně zvládat požadavky plynoucí z 
prostředí školy 

Dílčí	cíle	
§ umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit 

se, vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci 
§ dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské 

škole a na veřejnosti 
§ zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, knížkami, věcmi denní 

potřeby 
§ pochopit funkci rodiny a jejích členů 
§ orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, 

mateřská škola, herní skupina, apod.) a umět jim přizpůsobit své chování 
§ navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, udržovat  arozvíjet s nimi 

přátelství 
§ cítit se plnohodnotným členem skupiny 

 

5. Dítě a svět  

(poznatky, sociální informovanost, adaptabilita ke změnám, vztah k životnímu prostředí) 

§ orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí 
§ osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které je dítěti blízké, pro ně 

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

§ všímat si změn a dění v nejbližším okolí 
§ porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé a přizpůsobovat se jim 
§ mít povědomí o významu životního prostředí 
§ pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 

Dílčí cíle 

§ orientovat se v prostředí školy a jeho blízkém okolí 
§ osvojit si elementární poznatky o městě a České republice 
§ uvědomovat si význam životního prostředí, péče o okolí domova a MŠ 
§ všímat si významných budov a změn v našem městě 
§ pomáhat pečovat o prostředí školní zahrady 
§ být samostatný při oblékání, svlékání, obouvání a stolování 
§ dodržovat základní hygienické návyky 
§ zajímat se, co se v okolí děje 
§ všímat si nepořádku kolem sebe, zvládat drobné úklidové práce 
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Nabídka činností 
§ seznamovací aktivity a hry 
§ prohlídka prostředí mateřské školy a zahrady, seznámení s blízkým okolím 
§ prohlídka významných budov města 
§ vytvoření pravidel třídy 
§ hry a činnosti v jednotlivých koutcích 
§ grafomotorická cvičení 
§ procházky po městě s prohlídkou významných budov 
§ námětové hry 
§ sportovní aktivity v MŠ i na zahradě školy 
§ využití zahrady jako přírodní učebny 
§ společné rozhovory, diskuze, individuální i skupinová konverzace 
§ hry a činnosti procvičující orientaci v prostoru 
§ manipulace s předměty a zkoumání jejich vlastností 
§ hry na téma rodiny, přátelství 
§ poučení o možných nebezpečných situacích 
§ práce s obrazovým materiálem, encyklopediemi 
§ poslech státní hymny, seznámení se státními symboly, pojmy starosta, prezident, 

město, obec 
§ řešení praktických problémů 
§ atd. 
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Integrovaný blok 

Pan Podzim čaruje 

Časové období říjen - listopad 

Navrhovaná témata Příroda na podzim, Ovoce, Zelenina, Na poli, Podzim v lese, Barevný 
týden, Fouká vítr, fouká 

 

Charakteristika integrovaného bloku 
Seznámení dětí se změnami v přírodě na podzim, s počasím, s oblékáním. Rozvíjet u dětí cit 
pro barevnost, pozorování barev na listech, podporovat kreativitu a tvořivost při činnostech 
s přírodním materiálem. Vést děti k lásce k přírodě, péči o zvířata (sběr podzimních plodů). 
Naučit děti pojmenovat některé druhy zeleniny, ovoce, polních plodin a stromů. Rozlišování 
ovoce a zeleniny na základě vymezených vlastností, poznávat pomocí všech smyslů. 
Seznamovat je s pracemi potřebnými na zahrádce, na poli. Pozorovat při práci zemědělské 
stroje, následně vést rozhovor s dětmi o tom, co viděli, prožili, jaké mají zkušenosti. 
Dramatizace pohádek s umožněním prožitku, zapojení pohybu při rytmizaci textů pro lepší 
zapamatování, rozvoj slovní zásoby. 

  

Očekávané výstupy z RVP PV 
1. Dítě a jeho tělo 

(fyzický rozvoj a pohybová koordinace, jemná motorika, koordinace ruky a oka, sebeobsluha, 
zdraví a bezpečí) 

§ vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 
§ ovládat dechové svalstvo a sladit pohyb se zpěvem 
§ ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku 
§ zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní 

návyky 
§ zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 
§ rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí 

Dílčí cíle 

§ běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze 
§ zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení 
§ pohybovat se bezpečně ve skupině dětí 
§ pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu (např. v lese) 
§ provést jednoduchý pohyb podle pokynů 
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§ upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se 
preference ruky uplatňuje 

§ tužku držet správně, tj, dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím 
§ kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i 

umělých materiálů 
§ udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce 
§ znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních účincích sportu, 

zdravé výživy, pobytu v přírodě) a o faktorech poškozujících zdraví včetně 
návykových látek 

§ chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školním prostředí, na 
zahradě, v přírodě) 
 

2. Dítě a jeho psychika 

(jazyk a řeč, poznávací schopnosti) 

§ správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 
§ vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, ve vhodně 

zformulovaných větách 
§ všímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 
§ vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) 
§ chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy 
§ chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a 

dle potřeby je využívat 
§ vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 

Dílčí cíle 

§ rozlišovat základní prostorové pojmy (např. dole, nahoře, uprostřed, před, za, pod, 
nad, uvnitř, vně, u, vedle, mezi, nízko, vysoko, na konci, na kraji, vpředu, vzadu, 
blízko, daleko, dopředu, dozadu, nahoru, dolů) a těchto pojmů běžně užívat 

§ rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů 
§ porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od největšího po 

nejmenší, poznat, co do skupiny nepatří), třídit předměty minimálně dle jednoho 
kritéria (tvaru, barvy, velikosti, chuti) 

§ chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné, porovnat, dle 
společných či rozdílných znaků (např. vybrat všechny předměty vyrobené ze dřeva, co 
je sladké, apod.), zobecňovat, vybrat ovoce, zeleninu 

§ umět kooperovat, dohodnout se s ostatními 
§ nebát se požádat o pomoc a radu 
§ podílet se na organizaci hry a činnosti 
§ přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit 
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§ přijímat pokyny a plnit činnost dle instrukcí 
 

3. Dítě a ten druhý 

(komunikace, sociabilita) 

§ uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se 
přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou 

Dílčí cíle 

§ obhajovat svoje potřeby, svůj postoj či přání, přijímat také názor druhého, dohodnout 
se na kompromisním řešení 

§ spoluvytvářet prostředí pohody 
§ uvědomit si vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi pohlavími, úcta 

ke stáří) 
§ respektovat rozdílné schopnosti 

 
 

4. Dítě a společnost 
(společenská pravidla a návyky, zařazení do dané skupiny, kultura a umění) 

§ uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat 
společensky nežádoucí chování (ochrana přírody, čistota lesa) 

§ zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 
výtvarných činností, dovedností a technik 

§ vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat 
základní hudební dovednosti vokální i instrumentální 

Dílčí cíle 

§ rozlišovat společensky nežádoucí chování v přírodě (odchyt zvěře, vyhazování 
odpadků, podpalování ohně, apod.) 

§ projevovat ohleduplnost k okolnímu prostředí 
§ vyjádřit a zhodnotit prožitky (co se líbilo a co ne, co a proč zaujalo, co bylo zajímavé, 

překvapivé, podnětné, apod.) 
§ zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky 

(kresbou, malbou, plošným a prostorovým vytvářením s využíváním různých 
materiálů) 

§ vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje a hudebně 
pohybovou činností 
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5. Dítě a svět 

(poznatky, sociální informovanost, adaptabilita ke změnám, vztah k životnímu prostředí) 

§ osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které je 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 (nářadí, technické stroje) i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a 
dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 

§ všímat si změn a dění v nejbližším okolí 
§ mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, 

uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví a i životní 
prostředí 

§ pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (les) a zvířata v zimě 

Dílčí cíle 

§ mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se 
v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či 
vysvětleno (např. poznatky o živé a neživé přírodě, o přírodních jevech a dějích, o 
lidech a jejich životě, o kultuře a technice) 

§ zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. v přírodě), 
proměny komentovat, přizpůsobit oblečení, rozlišení pocitu chladu a tepla, chování 

§ vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje 
§ znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) i 

neovlivnitelné – vítr, déšť, záplavy, teplo, sucho, mrazy 
§ uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým 

chováním působit na životní prostředí (podporovat či narušovat zdraví, přírodní 
prostředí i společenskou pohodu) 

§ všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, zvládat 
drobné úklidové práce, nakládat vhodným způsobem s odpady, chápat význam třídění 
odpadu, chránit přírodu v okolí, živé tvory, apod. 

§ spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně) 
§ být citlivý k přírodě 

Nabídka činností 

§ vycházky do podzimní přírody 
§ výlet do lesa 
§ pozorování zahrádek, jejich úklid před zimou, sklizeň 
§ sběr podzimních plodů pro zvířátka 
§ tvořivé činnosti s přírodním materiálem, podpora tvořivosti a fantazie 
§ výroba ovocných a zeleninových salátů 
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§ poslech příběhů a pohádek z přírody 
§ básničky a písničky s podzimní tematikou 
§ dramatizace, např, „O veliké řepě“ 
§ pouštění draků 
§ grafomotorika 
§ smyslové hry 
§ lokomoční pohybové činnosti 
§ průpravné, protahovací a uvolňovací cvičení 
§ jednoduché pracovní činnosti 
§ činnosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (časopisy, knihy, noviny) 
§ komentování zážitků a aktivit 
§ konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování) 
§ hry a činnosti zaměřené ke cvičení paměti 
§ hry zasvěcující děti do časových pojmů 
§ hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému 
§ atd. 
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Integrovaný blok 

Ten dělá to a ten zas tohle 
Časové období listopad 

Navrhovaná témata Předměty denní potřeby, Rozhlédni se kolem sebe, Až vyrostu, budu ..  

 

Charakteristika integrovaného bloku 
Děti se seznámí s předměty denní potřeby (oděv, obuv, hračky, hygienické potřeby, nádobí), 
s materiály, ze kterých jsou vyrobeny, se způsobem a častostí jejich použití, s možnou pomocí 
v domácnosti. Pomocí pantomimy a námětových her si některé z nich vyzkouší.  
Seznámí se s pojmy ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer a noc a co je pro tuto denní 
dobu typické a také si uvědomí, co znamená slovo práce a odpočinek.  
Dále se seznámí s povoláním a různými druhy řemesel, zhudební řemesla pohybem a doplní 
hrou na nástroje podle metodických návodů prof. Evy Jenčkové.  
Pomocí obrázků, encyklopedií, názorných ukázek či vlastních zážitků si prohlédnou různé 
stavby a památky v našem městě a České republice (divadla, hrady, mosty, věže, apod.) a 
následně se seznámí s materiály, ze kterých se vyrábí (písek, kámen, dřevo, plast, beton, 
papír). Z různých materiálů, stavebnic a kostek ztvární stavby dle své fantazie. Učí se poznat 
a pojmenovat materiály, ze kterých jsou předměty vyrobeny (plast, papír, dřevo, kov), 
rozlišují je pomocí zraku a hmatu.  
 

Očekávané výstupy z RVP PV 
1. Dítě a jeho tělo 

(fyzický rozvoj a pohybová koordinace, jemná motorika, koordinace ruky a oka, sebeobsluha, 
zdraví a bezpečí) 

§ vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru.  
§ zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a 

materiály 
§ zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony. 

Dílčí cíle 

§ přizpůsobit či vést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynu 
§ zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami (např. 

tužkou – pastelem, štětcem, nůžkami) a materiály (např. papírem – překládání, 
textilem, modelovací hmotou) 

§ samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky 
§ uvědomovat si, co je nebezpečné 
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2. Dítě a jeho psychika 

(jazyk a řeč, poznávací schopnosti) 

§ pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno. 
§ sledovat a vyprávět příběh, pohádku. 
§ vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů. 
§ záměrně se soustředit a udržet pozornost. 
§ vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) 
§ rozlišovat některé obrazné symboly, porozumět jejich významu a funkci 
§ chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a 

dle potřeby je využívat 
§ řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně 
§ nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 
§ podílet se na organizaci hry a činnosti 

§ ve známých a opakujících se situacích, kterým rozumí se snažit ovládat svoje city a 
přizpůsobovat jim své chování. 

§ uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky 
 
Dílčí cíle 

§ poznat a vyhledat slova protikladného významu (antonyma) 
§ rozlišit krátké a dlouhé samohlásky.  
§ spontánně vyprávět zážitky ze sledování filmových pohádek nebo pohádej z médií.  
§ rozlišit známé chutě a vůně i zápachy (např. slané, sladké, kyselé, hořké vůni koření, 

různých pochutin) 
§ dokončit hru (neodbíhat od ní) i rozdělanou činnosti 
§ dokreslit chybějící části na obrázku, sestavit části v celek, vytvořit jednoduchý model, 

stavbu, provést obměnu, tvořit dle vlastní představy, např. stavby z kostek 
§ sledovat očima zleva doprava a dle potřeba i zprava doleva, případně v dalších 

směrech, jmenovat objekty zleva doprava, vyhledat první a poslední objekt  skupině, 
vést čáru zleva doprava, shora dolů 

§ objevovat význam ilustrací, soch, obrazů 
§ rozumět a používat základní pojmy označující velikost (malý-velký, větší-menší, 

nejmenší-největší, dlouhý-krátký, vysoký-nízký, stejný) 
§ orientovat se v číselné řadě 1-10, vyjmenovat jí, porovnat, že 5 je více než 4, chápat 

číslo jako počet prvků 
§ samostatně se rozhodnout v některých činnostech 
§ vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak by to bylo jinak, co by se 

stalo, kdyby) a verbalizovat je 
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§ zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi i se známými dospělými, 
odmítnout neznámé dospělé 

§ přijmout roli ve hře (např. organizátor, jako pozorovatel, jako spoluhráč) 
§ přizpůsobit se společenství, projevovat zájem o spolupráci 
§ přirozeně projevovat radost z poznaného a (radovat se, že umí píseň, básničku, 

ukazuje obrázek, předvádí taneček, výrobek) 
 

3. Dítě a ten druhý 

(komunikace, sociabilita) 

§ navazovat kontakty s dospělým 
§ spolupracovat s ostatními 
§ chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, protože je každý jiný, že osobní, 

resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené 

Dílčí cíle 

§ obracet se na dospělého o pomoc, radu atd. 
§ vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet a 

obohacovat 
§ všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se s druhým dítětem o hračky, 

pomůcky, pamlsky, podělit se s jiným dítětem o činnost, počkat, vystřídat se) 
§ uvědomit si vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi pohlavími, úcta 

ke stáří 
§ důvěřovat vlastním schopnostem 

 
4. Dítě a společnost  

(společenská pravidla a návyky, zařazení do dané skupiny, kultura a umění) 

§ utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, 
co je v souladu s nimi a co proti nim a  vývojově odpovídajících situacích se podle 
této představy chovat 

§ začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné 
vlastnosti, schopnosti a dovednosti 

§ zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 
výtvarných činností, dovedností a technik 

Dílčí cíle 

§ dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské 
škole a na veřejnosti 

§ vnímat odlišnosti mezi dětmi a podle toho přizpůsobovat i své přístupy 
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§ vyobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými (např. 
kresbou, malbou, plošným a prostorovým vyjádřením s využíváním různých materiálů 

§ vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně 
pohybovou činností (viz. výše) 
 

5. Dítě a svět 

(poznatky, sociální informovanost, adaptabilita ke změnám, vztah k životnímu prostředí) 

§ vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný 
§ všímat si změn a dění v nejbližším okolí 
§ pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 

Dílčí cíle 

§ rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává 
(rozumět tomu, co se ve známém prostředí děje) 

§ místo existenci jiných zemí, a kutur (znát typické znaky některých  významných 
národů – přírodní podmínky, oblečení, zvyky, strava, stavby, kde co roste, nebo se 
pěstuje, žijí zvířata apod.) 

§ být citlivý k přírodě 
§ znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) i 

neovlivnitelné – vítr, déšť, záplavy, teplo, sucho, mrazy), co může ohrožovat zdravé 
životní prostředí 

Nabídka činností 

§ pohybové aktivity - hudebně pohybové hry, tanečky, písně. PH na zpěváky, na 
muzikanty, na skladatele, na dirigenty, na baletky 

§ činnosti zaměřené na prevenci zdravého životního stylu 
§ činnosti zaměřené na poznávání lidského těla – prevence úrazu PH na lékaře, 

zvěrolékaře, zubaře, povědomí o záchranné službě, možnost návštěvy Dr. Mrzeny 
Nový Bydžov 

§ poslech pohádek, příběhů, dokončování příběhů PH na herce, divadelníky, 
přestrojování do kostýmů, kostyméři – maskéři… 

§ recitace, zpěv, dramatizace (písně hodící se k různým povoláním) 
§ tvůrčí činnosti (výtvarné, pracovní) a využití méně tradičních materiálu PH na 

kuchaře, návrháře – módní přehlídka, ples, sochaře,… 
§ atd. 
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Integrovaný blok 

Vánoce, Vánoce přicházejí 
Časové období prosinec 

Navrhovaná témata S čerty nejsou žerty, Adventní čas, Těšíme se na Ježíška 

 

Charakteristika integrovaného bloku 
Přiblížit dětem tradice předvánočního období, času adventu pomocí básní, písní, tematických 
příběhů o sv. Barboře, sv. Mikuláši, narození Ježíška. Děti se seznámí s vánočními zvyky 
(pouštění lodiček, rozkrajování jablíčka, ořechy, šupiny, pantofel, barborka, zdobení 
vánočního stromečku). Formou činnostního učení si osvojí pracovním postup tvorby těsta, 
vykrajování tvarů, pečení cukroví, zdobení cukrovou polevou. Navštívíme Jiráskovo divadlo, 
prakticky si vyzkoušíme, jak se v divadle chovat, jak se do divadla obléknout, seznámíme děti 
s pojmy opona, hlediště, jeviště, herec, divák. Do mateřské školy zavítá návštěva Mikuláše se 
svou družinou, která děti obdaruje malým dárkem.  

 

Očekávané výstupy z RVP PV 
1. Dítě a jeho tělo 

(fyzický rozvoj a pohybová koordinace, jemná motorika, koordinace ruky a oka, sebeobsluha, 
zdraví a bezpečí) 

§ zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci 
§ sladit pohyb se zpěvem 
§ vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 
§ ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku 
§ zvládat jednoduchou sebeobsluhu a pracovní úkony 

Dílčí cíle 

§ přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů 
§ pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus 
§ doprovázet pohyb zpěvem (např.při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických 

činnostech) 
§ držet správně tužku 
§ ovládat koordinaci ruky oka 
§ být samostatný při oblékání 
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2. Dítě a jeho psychika 

(jazyk a řeč, poznávací schopnosti) 

§ správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 
§ pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 
§ porozumět slyšenému, sledovat a vyprávět příběh, pohádku 
§ připravuje se pro život v mnohojazyčné evropské společnosti 
§ záměrně pozorovat, postřehovat a udržet pozornost 
§ naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit 
§ vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 
§ chápat prostorové pojmy 
§ podílet se na organizaci hry a činnosti 
§ přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se 

hodnotit svoje vlastní pokroky 

Dílčí cíle 

§ vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně, gramaticky správně 
§ znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte 
§ soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu 
§ uposlechnou pokynu dospělého a řídit se jím 
§ zapamatovat si krátké říkanky, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat je, 

přijmout jednoduchou dramatickou úlohu 
§ dokončit příběh, pohádku 
§ znát, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit 
§ rozlišovat a používat základní prostorové pojmy 
§ orientovat se v prostoru podle slovních pokynů 
§ přijmou roli ve hře 
§ umět kooperovat, dohodnout se s ostatními 
§ přijímat neúspěch, hodnotit sebe i druhé k dané situaci 

 

3. Dítě a ten druhý 

(komunikace, sociabilita) 

§ spolupracovat s ostatními 
§ přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem 
§ uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se 

přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou 
§ respektovat potřeby jiného dítěte 
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Dílčí cíle 

§ aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů (vyprávět, povídat, 
poslouchat, naslouchat druhému) 

§ chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat 
§ spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem 
§ všímat si, co si druhý přeje či potřebuje 
§ chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí a že je 

to přirozené 
§ spoluvytvářet prostředí pohody 
§ porozumět běžným projevům emocí a nálad 
§ uvědomovat si vztahy mezi lidmi (úcta ke stáří, vztahy k nejbližším) 

 
4. Dítě a společnost  
(společenská pravidla a návyky, zařazení do dané skupiny, kultura a umění) 

§ zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 
výtvarných činností, dovedností a technik 

§ vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností 
§ uplatňovat návyky v základních formách společenského chování 

Dílčí cíle 

§ zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými prostředky (kresbou, 
malbou, plošným a prostorovým vytvářením s využitím různých materiálů) 

§ vyjadřovat se zpěvem, hrou 
§ umět ve styku s dětmi i dospělými vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci 
§ zacházet šetrně s vlastními i cizími hračkami, knížkami 
§ vyjádřit a zhodnotit prožitky 
§ v kulturních místech respektovat dohodnutá pravidla chování 

 
5. Dítě a svět 
(poznatky, sociální informovanost, adaptabilita ke změnám, vztah k životnímu prostředí) 

§ mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém 
prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických 
ukázek v okolí dítěte 

§ vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný 
§ pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 

Dílčí cíle 

§ mít poznatky o existenci jiných zemí, národů a kultur (znát typické znaky některých 
významných národů – zvyky, oblečení…) 

§ mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav 
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§ mít poznatky z nejrůznějších oblastí života v rozsahu toho, co kolem sebe vidí, co 
prožívá 

§ rozumět běžným okolnostem a dějům, co se ve známém prostředí děje 
§ zvládat drobné úklidové práce 
§ chápat význam ochrany přírody – živých tvorů v pro ně nepříznivém ročním období 

Nabídka činností 

§ spontánní hra, konstruktivní hry, společenské hry 
§ výtvarné a pracovní činnosti (výroba dárečků, přáníček….) 
§ podílení se na výzdobě třídy 
§ poslech pohádek, příběhů a koled 
§ příprava vánoční besídky 
§ grafomotorická cvičení 
§ pozorování výzdoby při vycházkách 
§ četba vánočních příběhů 
§ práce s obrazovým materiálem 
§ pracovní činnosti – lepení, stříhání, skládání 
§ denní cvičení zaměřené na lokomoční a nelokomoční činnosti, cvičení s náčiním  
§ vyprávění, rozhovory na téma Mikuláš a čert, Vánoce u nás a ve světě 
§ pohybové hry na procvičení rozvoje hrubé motoriky 
§ jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti 
§ manipulační činnosti a úkony s předměty, pomůckami, různým materiálem 
§ operace s různorodým materiálem – třídění, přiřazování, porovnání 
§ hry a úkony procvičující orientaci v prostoru a rovině 
§ hry na téma rodiny, přátelství 
§ atd.       
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Integrovaný blok 

Paní Zima kraluje 
Časové období leden 

Navrhovaná témata Brr, to je zima, Na horách, Co dělají zvířátka v zimě 

 

Charakteristika integrovaného bloku 
Přiblížení tradic předvánočního období formou písní, básní a dramatizace s tématy sv. 
Mikuláš, sv. Barbora, narození Ježíška. Projektový den s návštěvou Mikuláše, čertů a anděla 
s nadílkou. Formou praktické činnosti si děti osvojí pracovní postupy při přípravě těsta a 
vykrajování a pečení vánočního cukroví. Seznámí se s vánočními zvyky jako je zdobení 
vánočního stromečku, barborka, pouštění lodiček, rozkrajování jablka, hod pantoflem, apod. 
Při návštěvě Jiráskova divadla se seznámí s pojmy hlediště, jeviště, divák, herec a jsou vedeni 
ke správnému chování ve společnosti v době divadelního představení.  

Rozhovory o zimní přírodě, pomoci volně žijícím živočichům v zimním období (dokrmování 
ptáků, okysličování vody rybám, plnění krmelců senem, apod.), počasí, oblékání a nebezpečí 
(v dopravě, na zamrzlé vodní hladině, omrzliny). Vyprávění vlastních zážitků se zimními 
sporty, důraz na ochranu hlavy (přilba). Vést děti k tvořivosti při hrách na sněhu a se sněhem, 
využití zimního prostředí ke klouzání a bobování, pozorování stop ve sněhu.  

 

Očekávané výstupy z RVP PV 
1. Dítě a jeho tělo 

(fyzický rozvoj a pohybová koordinace, jemná motorika, koordinace ruky a oka, sebeobsluha, 
zdraví a bezpečí) 

§ zachovávat správné držení těla 
§ zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby 

pohybu v různém prostředí 
§ vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 
§ ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku 
§ zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní 

návyky 
§ rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí 
§ mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy 

Dílčí cíle 

§ postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly 
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§ přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů  
§ pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu (např. na sněhu, 

na kluzkém povrchu) 
§ upřednostňovat užívání levé či pravé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se 

preference ruky uplatňuje 
§  pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (např. 

používat toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, umět používat 
kapesník) 

§ uvědomovat si, co je nebezpečné  
§ znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních účincích pohybu a 

sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě, otužování) a o 
faktorech poškozujících zdraví včetně návykových látek 

§ znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici (dávat pozor při 
přecházení a pohybu na kluzkém povrchu)   
 

2. Dítě a jeho psychika 

(jazyk a řeč, poznávací schopnosti) 

§ správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči 
§ porozumět slyšenému 
§ vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 
§ záměrně se soustředit a udržet pozornost 
§ vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) 
§ chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy 
§ chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a 

dle potřeby je využívat 
§ projevovat zájem o knížky, soustředěně sledovat četbu, hudbu, sledovat divadlo film 
§ vyjádřit svůj souhlas, umět říci ne v konkrétní situaci 
§ uvědomovat si svoje možnosti a limity  
§ uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky 

Dílčí cíle 

§ vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně, gramaticky správně, 
v přiměřeném tempu, ovládat sílu a intonaci hlasu 

§ rozlišit hmatem vlastnosti předmětu (např. strukturu povrchu), určit tvar, materiál, 
počet velikost 

§ soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní hru (např. sledovat 
pozorně divadelní představení a následně ho reprodukovat), nenechat se vyrušit  - 
neodbíhat od činnosti, pracovat v klidu (např. vyřešit labyrint) 

§ udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech 
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§ zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a 
reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu 

§ tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech, 
experimentovat s materiály, poznávat a využívat výrazové možnosti (vytvářet různé 
plošné a prostorové útvary, mísit barvy, zkoumat odlišné účinky suchých a vlhkých 
podkladů, aj.) 

§ sledovat očima zleva doprava a dle potřeby i zprava doleva, případně v dalších 
směrech, jmenovat objekty zleva doprava, vyhledat první a poslední objekt ve 
skupině, vést čáru zleva doprav, shora dolů 

§ orientovat se v časových údajích v rámci dne (např. dopoledne, poledne, odpoledne) 
§ orientovat se v číselné řadě 1 – 10, vyjmenovat ji, porovnat, že 5 je více než 4, chápat 

číslo jako počet prvků 
§ projevovat zájem o poznávání písmen a číslic, prohlížet si knihy (atlasy, encyklopedie, 

obrázkové knihy, leporela), znát některé dětské knihy a vyprávět o nich, informace 
vyhledat v encyklopediích 

§ snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor 
§ hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální situaci a možnostem 
§ přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i negativní 

emoce (soucit, radost, náklonnost, spokojenost, ale také strach, smutek)    
 

3. Dítě a ten druhý 

(komunikace, sociabilita) 

§ navazovat kontakty s dospělým 
§ spolupracovat s ostatními 
§ respektovat potřeby jiného dítěte 

Dílčí cíle 

§ obracet se na dospělého o pomoc, radu, atd. 
§ spolupracovat při hrách aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem 
§ všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se s druhým dítětem o hračky, 

pomůcky, pamlsky, podělit se s jiným dítětem o činnost, počkat, vystřídat se) 
§ chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí a že je 

to přirozené 
 

4. Dítě a společnost  

(společenská pravidla a návyky, zařazení do dané skupiny, kultura a umění) 

§ uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat 
společensky nežádoucí chování 
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§ pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svoji roli, 
podle které je třeba se chovat 

§ vnímat umělecké a kulturní podněty, hodnotit svoje zážitky 

Dílčí cíle 

§ rozlišit společensky nežádoucí chování, vnímat co je lež, nespravedlnost, ubližování, 
lhostejnost, agresivita, vulgarismy 

§ vnímat odlišnosti mezi dětmi a podle toho přizpůsobovat i své přístupy 
§ vyjádřit a zhodnotit prožitky (co se líbilo a co ne, co a proč zaujalo, co bylo zajímavé, 

překvapivé, podnětné apod.) 
 

5. Dítě a svět 

(poznatky, sociální informovanost, adaptabilita ke změnám, vztah k životnímu prostředí) 

§ mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém 
prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických 
ukázek v okolí dítěte 

§ vnímat, že svět má svůj rád, že je rozmanitý a pozoruhodný 
§ porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim 
§ mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, 

uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní 
prostředí 

§ pomáhat pečovat o okolní přírodní prostředí 

Dílčí cíle 

§ chápat základní pravidla chování pro chodce 
§ vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje běžné 

proměnlivé okolnosti v mateřské škole vnímat jako samozřejmé a přirozené se tomuto 
dění přizpůsobovat 

§ znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) i 
neovlivnitelné – vítr, déšť, záplavy, teplo, sucho, mrazy), co může ohrožovat zdravé 
životní prostředí 

§ být citlivý k přírodě 

Nabídka činností 

§ sledování zimní krajiny v našem městě (počasí, sníh, led a jeho vlastnost – 
experimenty), uvědomění si nebezpečí námrazy, péče o své zdraví 

§ zimní sporty, zimní radovánky 
§ zimní příroda (vycházky, výlet) 
§ hádanky, pranostiky, dětské jazykolamy, říkanky 
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§ roční období, měsíce, dny v týdnu 
§ poezie a próza, fantazie a realita, dobro a zlo, popis a charakteristika postav, 

dramatizace, zpěv, recitace 
§ práce s obrazovým materiálem, s knihou a encyklopedií 
§ činnosti podporující prevenci zdravého životního stylu 
§ činnosti podporující prevenci úrazů 
§ opatrný pohyb po kluzkém povrchu 
§ pohybové činnosti – na rozvoj pohybové zdatnosti, výtvarné činnosti – na rozvoj 

tvořivosti, grafomotorické činnosti    
§ atd. 
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Integrovaný blok 

O čtyřech královstvích 
Časové období únor 

Navrhovaná témata Království vody, Království země, Království Vzduchu, Království 
Slunce 

 

Charakteristika integrovaného bloku 
Děti se seznámí  neživou přírodou, kdy formou hry s prvky dramatické výchovy získávají 
poznatky o přírodních jevech a dějích. Děti jsou prostřednictvím projektu vedeny k ochraně 
životního prostředí, k citlivému přístupu k přírodě, k pochopení významu třídění odpadu, 
získávají poznatky o planetě Zemi, vesmíru, o koloběhu vody v přírodě a o střídání denních i 
ročních období. Formou hry se učí pečovat o rostliny, zvířata, uvědomují si, že živá a neživá 
příroda jsou na sobě závislé, učí se znát, co je zdraví prospěšné či co mu naopak škodí.  
 

Očekávané výstupy z RVP PV 
1. Dítě a jeho tělo 

(fyzický rozvoj a pohybová koordinace, jemná motorika, koordinace ruky a oka, sebeobsluha, 
zdraví a bezpečí) 

§ zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby 
pohybu v různém prostředí 

§ koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla 
§ ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 
§ zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a 

materiály 
§ rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí 
§ mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí 

 

Dílčí cíle 

§ kreslit, malovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i umělých 
materiálů 

§ zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji 
§ doprovázet pohyb zpěvem 
§ uvědomovat si, co je nebezpečné 
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2. Dítě a jeho psychika 

(jazyk a řeč, poznávací schopnosti) 

§ vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity ve vhodně 
zformulovaných větách 

§ vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, 
změněného, chybějícího) 

§ zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 
§ vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 
§ záměrně se soustředit a udržet pozornost 
§ vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 
§ vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

výtvarných, hudebních, pohybových, dramatických) 
§ přemýšlet, uvažovat a své myšlenky a úvahy vyjádřit 
§ řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně 
§ projevovat zájem o knihy, encyklopedie, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, 

sledovat film, divadlo 
§ vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení 
§ prožívat radost ze zvládnutého, poznaného 
§ zachytit a vyjádřit své prožitky 
§ chápat prostorové pojmy, elementární časové pojmy 
§ chápat základní číselné matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a dle 

potřeby je využívat 

Dílčí cíle 

§ mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, 
správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve svém okolí 

§ používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci, 
událost, vyjádřit svoje pocity, prožitky 

§ rozlišit hmatem vlastnosti předmětu (např. strukturu povrchu), určit tvar, materiál, 
počet 

§ zapamatovat si děj, příběh a převyprávět ho 
§ umět to, co prožívá, vyjádřit slovně, výtvarně, pohybově, mimikou, dramatizací 

(zážitky v jednotlivé či časové posloupnosti jako výtvarné vyprávění, komentovat 
obrázky, apod. pomocí hudby, hudebně pohybovou a dramatickou improvizací, atd.) 

§ orientovat se v řadě (např. první, poslední, uprostřed) 
§ orientovat se v prostoru podle slovních pokynů 
§ orientovat s v časových údajích v rámci dne (např. dopoledne, poledne, večer, noc, 

den) 
§ chápat, že číslovka vyjadřuje počet 
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§ chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné, porovnat dle 
společných či rozdílných znaků 

§ řešit jednoduché labyrinty (sledovat cestu), rébusy a hádanky 
 

3. Dítě a ten druhý 

(komunikace, sociabilita) 

§ spolupracovat s ostatními 

Dílčí cíle 

§ spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem 
§ vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení 
§ využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla, apod.) 

 

4. Dítě a společnost  

(společenská pravidla a návyky, zařazení do dané skupiny, kultura a umění) 

§ vnímat umělecké podněty, hodnotit svoje zážitky 
§ zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 

dovedností a technik (pramínek-potůček-řeka-moře, růst semínka, apod.) 
§ vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat 

základní hudební dovednosti vokální i instrumentální 

Dílčí cíle 

§ pozorně poslouchat a se zájmem sledovat uměleckou reprodukci (literární, filmovou, 
výtvarnou, dramatickou, hudební) 

§ v kulturních místech (galerii, muzeu) respektovat dohodnutá pravidla a nerušit ostatní 
při vnímání umění 

§ vyjádřit a zhodnotit svoje prožitky (co se líbilo a co ne, co a proč zaujalo, co bylo 
zajímavé, překvapivé, apod.) 

§ zobrazovat objekty reálné a fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky 
(např. kresbou, malbou, plošným a prostorovým vyjádřením s využíváním různých 
materiálů 

§ vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně 
pohybovou činností 
 

5. Dítě a svět 

(poznatky, sociální informovanost, adaptabilita ke změnám, vztah k životnímu prostředí) 
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§ osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, rozumět okolnostem, dějům, 
jevům, situacím, s nimiž se dítě běžně setkává (poznatky o přírodě živé i neživé, 
přírodních jevech, dějích) 

§ mít povědomí o širším věcném, přírodním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu 
praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 

§ vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný 
§ mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, uvědomovat si, že 

způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví a životní prostředí 
§ pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 

Dílčí cíle 

§ rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává 
(rozumět tomu, co se ve známém prostředí děje) 

§ mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru, koloběhu vody, střídání denních i nočních 
obdobích a jejich příčinách 

§ mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se 
v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či 
vysvětleno (např. poznatky o živé a neživé přírodě, o přírodních jevech a dějích)  

§ zvládat drobné úklidové práce, třídit odpad, starat se o rostliny a koutek živé přírody 
§ znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) i 

neovlivnitelné – vítr, déšť, záplavy, teplo, sucho, mrazy), co může ohrožovat zdravé 
životní prostředí 

§ uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým 
chováním působit na životní prostředí (podporovat či narušovat zdraví) 

§ spoluvytvářet pohodu okolního prostředí 
§ být citlivý k přírodě 

Nabídka činností 
§ zdravotní cvičení, cvičení lokomoce, pohybové hry 
§ poslech a nácvik písní, poslech skladeb a relaxační hudby 
§ práce s atlasem, encyklopedií, globusem, obrázky 
§ koláže 
§ grafomotorika 
§ řešení problémových situací 
§ didaktické hry 
§ výtvarné hry a kreslení, omalovánky, tematická malba, stříhání, lepení, skládání 

z papíru 
§ dramatizace, poslech pohádky 
§ pokusy, třídění, pozorování 
§ rytmizace, recitace 
§ atd.   
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Integrovaný blok 

Jaro klepe na dveře 
Časové období březen 

Navrhovaná témata Pojďte všichni dál, máme karneval, Na zahrádce, Na statku, 
Velikonoce, Hrajeme si na školu (předškoláci) 

 

Charakteristika integrovaného bloku 
Seznámení dětí se změnami v přírodě v jarním období, vnímání přírody pozorováním při 
vycházkách. Děti se učí poznávat jarní rostliny a keře (sněženka, bledule, petrklíč, sasanka, 
krokus, zlatý déšť, vrba jíva) a některé druhy jarní zeleniny (mrkev, hrách, kedluben, ředkev, 
pažitka). Prakticky si vyzkouší setí semínek či sázení sazenic, dramatizace. Děti se seznámí se 
zahradním náčiním (rýč, hrábě, kolík) potřebným k úpravě půdy před setím, jak se starat o 
zahrádku.  
Seznámí se a naučí pojmenovat domácí a hospodářská zvířata, jejich mláďata a užitek (maso, 
mléko, peří, kůže, vejce). Pomocí sluchu rozlišování hlasů zvířat, vyhledávání informací 
v encyklopediích, určování jejich domovů (chlívek, bouda, kurník, stáj), čím se živí. 
Přiblížení velikonočních tradic a zvyků (barvení vajíček, pletení pomlázky, koleda, 
velikonoční přání), děti jsou vedeny k pamětnému nácviku textů.   
Motivace dětí školními činnostmi, hravou formou procvičovat správné držení psacího náčiní, 
pravolevé orientace, pojmů, umět vytvářet skupin o daném počtu, dokončit text, pojmenovat 
obrázky množným číslem, apod., popř. využít spolupráce základních škol k návštěvě školy.  
 

Očekávané výstupy z RVP PV 
1. Dítě a jeho tělo 

(fyzický rozvoj a pohybová koordinace, jemná motorika, koordinace ruky a oka, sebeobsluha, 
zdraví a bezpečí) 

§ zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby 
pohybu v různém prostředí 

§ vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 
§ zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, nástroji a 

materiály 
§ rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí 
§ ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

 

Dílčí cíle 

§ pohybovat se koordinovaně a jistě i v různém přírodním terénu 
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§ přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů 
§ zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji 
§ kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i 

umělých materiálů 
§ znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních účincích pohybu a 

sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pohybu v přírodě, otužování) a 
o faktorech poškozujících zdraví včetně návykových látek 

§ pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus 
 

2. Dítě a jeho psychika 

(jazyk a řeč, poznávací schopnosti) 

§ sledovat a vyprávět pohádku, příběh 
§ vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, 

změněného, chybějícího) 
§ zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 
§ naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit 
§ vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) 
§ orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase 
§ projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, 

film 
§ postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 
§ vyjádřit svůj souhlas, umět říci ne v konkrétní situaci 
§ uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky 
§ zachytit a vyjádřit své prožitky 

Dílčí cíle 

§ rozlišit tvary předmětů, základní geometrické útvary, základní barvy (červená, modrá, 
žlutá), barvy složené (oranžová, zelený, fialová), další barevné kvality (odstíny) a 
vlastnosti objektů např. lesk, hladkost a jiné specifické znaky 

§ vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod nebo melodii 
(např. vymýšlet krátké dramatické scénky, naznačit, vyjádřit pomocí pantomimy 
konkrétní činnost, pohybem ztvárnit slyšenou melodii) 

§ znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte, sledovat a zachytit 
hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět samostatně, věcně správně 

§ zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a 
reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu 

§ zaregistrovat změny ve svém okolí 
§ rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus 
§ záměrně si zapamatovat a vybavit si prožité příjemné i nepříjemné pocity, viděné  
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(vyjmenovat květiny na procházce), slyšené (zapamatovat si rytmus, melodii), 
zapamatovat si různé zvuky zvířat, běžně užívaných předmětů, apod.) 

§ s materiály a barvami  
§ rozlišit vpravo – vlevo na vlastním těle, v prostoru s oporou o nějaký předmět 
§ rozlišit základní časové údaje, roční období 
§ jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády, při složitějších se 

poradit, postupovat podle pokynů a instrukcí 
§ respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých 
§ hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální situaci a možnostem 
§ projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým 

 

3. Dítě a ten druhý 

(komunikace, sociabilita) 

§ navazovat kontakt s dospělým 
§ spolupracovat s ostatními 
§ respektovat potřeby jiného dítěte 

Dílčí cíle 

§ spolupracovat s dospělým 
§ obracet se na dospělého o pomoc, radu 
§ spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem 
§ všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se s druhým dítětem o hračky, 

pomůcky, pamlsky, podělit se s jiným dítětem o činnost, počkat, vystřídat se) 
§ bránit se projevům násilí jiného dítěte (nenechat si ubližovat, nenechat se šidit, bránit 

se posmívání, ohradit se proti tomu) 
 
4. Dítě a společnost  
(společenská pravidla a návyky, zařazení do dané skupiny, kultura a umění) 

§ uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat 
společensky nežádoucí chování 

§ chápat, že každý má ve společenství svoji roli 
§ vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat 

základní hudební dovednosti vokální i instrumentální 

Dílčí cíle 

§ rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat, co je lež, nespravedlivost, 
ubližování, lhostejnost, agresivita, vulgarismy 

§ orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, 
mateřská škola, herní skupina, apod.) 
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§ v kulturních místech respektovat dohodnutá pravidla 
§ vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně 

pohybovou činností 

 
5. Dítě a svět 

(poznatky, sociální informovanost, adaptabilita ke změnám, vztah k životnímu prostředí) 

§ vnímat, že svět má svůj řád, je rozmanitý a pozoruhodný 
§ všímat si změn a dění v nejbližším okolí 
§ pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 
§ rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je 

mohou poškozovat 

Dílčí cíle 

§ orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí (vědět, co se kde 
v blízkosti mateřské školy nachází, např. obchody, zastávka, hřiště, škola, pošta, 
policie, lékař, knihovna, hasiči, sportoviště) 

§ rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům, situacím, s nimiž se běžně setkává 
(rozumět tomu, co se ve známém prostředí děje) 

§ uvědomovat si, že jak svět přírody, tak i svět lidí je na různých částech naší planety 
různorodý a pestrý a ne vždy šťastný 

§ zajímat se, co se v okolí děje, všímat si změn ve svém okolí (např. v přírodě), proměny 
komentovat, přizpůsobit oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla, chování 

§ znát, co je škodlivé a nebezpečné i neovlivnitelné (různé nástrahy a rizika ve spojení 
s přírodou) i neovlivnitelné – vítr, déšť, záplavy, teplo, sucho, mrazy), co může 
ohrožovat zdravé životní prostředí 

§ být citlivý k přírodě 

Nabídka činností 

§ seznámení s lidovým zvykem „ Masopust“, vynášení Morany 
§ karneval v MŠ 
§ projekt „Od semínka ke kytičce“ – setí, pomoc s úpravou zahrádky, práce se 

zahradním náčiním, poznávání jarních květin na procházkách, při práci s obrazovým 
materiálem 

§ návštěva statku (poznávání hospodářských zvířat a jejich mláďat, péče o ně, 
seznámení s chovem a jeho využití pro společnost) 

§ pozorování přírody – hmyz pavouci, brouci, mravenci 
§ Velikonoce – individuální a skupinové rozhovory o lidových zvycích a tradicích 
§ písně, koledy, básně s pohybem 
§ barvení vajíček 
§ výtvarné techniky s jarní tematikou – Jarní zahrádka, Mraveniště… 
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§ námětové hry 
§ pohybové hry, zdravotní cviky s motivačními příběhy 
§ kolektivní sportovní hry 
§ NH „Na školu“ 
§ divadelní představení Novobydžovská Mateřinka 
§ vorkshop Brzy budu školákem aneb co musím znát před vstupem do ZŠ 
§ atd. 
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Integrovaný blok 

Kolo, kolo, koloběžka 
Časové období duben  

Navrhovaná témata Doprava, Bezpečnost v našem městě, Čarodějnický rej 

 

Charakteristika integrovaného bloku 
Seznámení dětí s názvy dopravních prostředků a dopravních značek (symbolů), pojmy (stůj, 
připravit, volno, červená, oranžová, zelená), rozlišování dopravních prostředků podle místa 
pohybu, třídění dle kritérií. Rozhovory o bezpečnosti v dopravě, seznámení s prací 
integrovaného záchranného systému, exkurze na místní služebny, ukázky techniky a 
vybavení. Vést děti k bezpečnému chování a respektování pravidel silničního provozu. 
Seznámení s pojmy cyklista, chodec, řidič a s ochrannými prostředky (přilba, bezpečnostní 
vesta, řidičský průkaz). Praktický nácvik správného pohybu po chodníku, přecházení po 
přechodu pro chodce, jízdy na koloběžce a kole.  

 

Očekávané výstupy z RVP PV 
1. Dítě a jeho tělo 

(fyzický rozvoj a pohybová koordinace, jemná motorika, koordinace ruky a oka, sebeobsluha, 
zdraví a bezpečí) 

§ koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla 
§ ovládat koordinaci ruky a oka 
§ mít podvědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí 
§ zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci 

Dílčí cíle 

§ užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky, odrážedla) 
§ pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu 
§ být pohybově aktivní po delší dobu (10 min. a více) v řízené i spontánní aktivitě 
§ uvědomit si co je bezpečné 
§ znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici (dávat pozor při 

přecházení, rozumět světelné signalizaci) 
§ chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí 
§ vědět, jak se vyhnout ne bezpečí (být opatrné, kam se v případě potřeby obrátit o 

pomoc, koho přivolat 
§ pohybovat se bezpečně ve skupině dětí 
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§ napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary 
§ pracovat se stavebnicemi, skládankami 

 
2. Dítě a jeho psychika 

(jazyk a řeč, poznávací schopnosti) 

§ pojmenovat většinu toho čím je obklopeno 
§ zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité 
§ záměrně se soustředit a udržet pozornost 
§ rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci 
§ orientovat se v prostoru a rovině 
§ chápat základní číselné a matematické souvislosti a dle potřeby je využívat 
§ uvědomovat si svoje možnosti a limity 

 
Dílčí cíle 

§ znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte (např. sdělit svoje 
jméno a příjmení, adresu, jmena rodičů) 

§ používat jednoduchá souvětí, popsat situaci, událost 
§ navrhnout další varianty řešení (co by se stalo, kdyby…)  
§ rozpoznat geometrické tvary – čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník (rozlišit tvary 

předmětů, dopravních značek) 
§ napodobit základní geometrické znaky a tvary (čára svislá, čára vodorovná, křížek, 

vlnovka, kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník, apod.) 
§ napodobit některá písmena, číslice 
§ správně reagovat na světelné a akustické signály 
§ uposlechnout pokyny dospělého a řídit se jím 
§ pamatovat si postup řešení 
§ pochopit význam pitkogramu (dopravní značky) 
§ správně reagovat na světelné a akustické signály 
§ rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů 
§ rozlišovat vpravo-vlevo na vlastním těle a v prostoru s oporou o nějaký předmět 
§ orientovat se v prostoru podle slovních pokynů, orientovat se v číselné řadě 1-10 
§ chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné 
§ odhadnout na co stačí, uvědomovat si co mu nejde, co je pro ně obtížné 
§ řešit labyrinty 
§ odhadnout, na co stačí, co mu nejde, co je pro něj obtížné 
§ hodnotit druhé i sebe 
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3. Dítě a ten druhý 

(komunikace, sociabilita) 

§ respektovat potřeby jiného dítěte 
§ řešit konflikt dohodou 
§ spolupracovat s ostatními 

 

Dílčí cíle 

§ všímat si co si druhý přeje a potřebuje 
§ k mladším, slabšímu či postiženému dítěti se chovat citlivě a ohleduplně 
§ nepříjemný kontakt a komunikaci dokázat odmítnout 
§ domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet 
§ domluvit se na společném řešení 
§ nabídnout pomoc 

 
4. Dítě a společnost  

(společenská pravidla a návyky, zařazení do dané skupiny, kultura a umění) 

§ utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování 
§ uvědomit si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat společensky 

nežádoucí chování 

Dílčí cíle 

§ dodržovat společně dohodnutá pravidla vzájemného soužití v MŠ a na veřejnosti 
§ rozlišovat společensky nežádoucí chování 
§ chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her a dalších činností 

 

5. Dítě a svět 

(poznatky, sociální informovanost, adaptabilita ke změnám, vztah k životnímu prostředí) 

§ vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný 
§ uvědomovat si, že způsobem jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní 

prostředí 
§ orientovat se bezpečně ve známém prostředí 

 

Dílčí cíle 
§ orientovat se v blízkém okolí MŠ (hasiči, policie, lékař) 
§ chápat základní pravidla pro chodce 
§ všímat si nepořádku, dbát o pořádek a čistotu 
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§ mít poznatky z nejrůznějších oblastí života 
§ rozumět běžným okolnostem a situacím, s nimiž se setkává 

 

Nabídka činností 
§ exkurze na policejní stanici, hasičskou stanici, autobusové a vlakové nádraží 
§ pozorování dopravy ve městě 
§ pohybové aktivity – hry zaměřené na dopravu 
§ hry s konstruktivními stavebnicemi 
§ modelování, vystřihování, sestavování dopravních prostředků, dopravních značek 
§ využití koloběžek, odrážedel, tříkolek na zahradě 
§ činnosti směřující k ochraně osobního bezpečí 
§ činnosti směřující k prevenci úrazů (dopravní situace, setkání s cizími lidmi, nezdravé 

návyky a závislosti 
§ grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen 
§ hry zaměřené na rozvoj postřehu, rychlé reakce, zrakového a sluchového vnímání 
§ hry procvičující orientaci v prostoru a rovině 
§ činnosti zaměřené k seznamování s číselnými pojmy 
§ cvičení organizačních dovedností 
§ kooperativní činnosti ve dvojici, ve skupině 
§ četba, poslech příběhů s tematikou bezpečnosti 
§ cvičení bezpečného chování v dopravních i jiných situacích 
§ atd. 
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Integrovaný blok 

Je nám krásně na světě, na té naší planetě 
Časové období duben - květen 

Navrhovaná témata 
Od miminka po babičku, Z pohádky do pohádky, Moje maminka, Bílé 
zoubky, čisté ruce, Oči, uši, pusa, nos, Děti mají svátek, Sportovní 
olympiáda 

 

Charakteristika integrovaného bloku 
Děti si uvědomují, co pro každého znamená „jeho maminka“, co děláme my pro maminku, co 
ona dělá pro nás. Naučí se básničku, písničku o mamince, vyrobí přání. Rozhovor o pomoci 
v domácnosti, o narození miminka, jak pečujeme o své zdraví, o správné hygieně, 1. pomoci, 
nemocech, úrazech, zdravém ovzduší, ekologii, potravinové pyramidě – zdravé, nezdravé 
potraviny. Při námětových hrách děti získají praktické poznatky z vedení domácnost, naučí se 
pojmenovat jednotlivé části lidského těla a informace o důležitosti jednotlivých vnitřních 
orgánů. Poznávání předmětů z našeho okolí zábavnou formou pomocí smyslů, zmíníme 
nebezpečí kouření, alkoholu, drog a gamblerství.  

Děti si mohou donést svou oblíbenou hračku, slovně ji popíší, naučí se vyjádřit svá přání. 
V rámci oslav MDD získají poznatky o barvách pletí dětí z jiných částí světa, naučí se poznat 
a pojmenovat je dle typických znaků a budou moci zábavní dopoledne se spoustou soutěží ve 
spolupráci se ZŠ praktickou. Pomocí obrázků se seznámí s různými druhy sportů, českými 
sportovci, vysvětlí si, co znamená olympiáda, nakreslí si olympijské kruhy, poslechnou státní 
hymnu. Prakticky se seznámí s disciplínami, ve kterých budou reprezentovat naši mateřskou 
školu na sportovní olympiádě.  

 

Očekávané výstupy z RVP PV 
1. Dítě a jeho tělo 

(fyzický rozvoj a pohybová koordinace, jemná motorika, koordinace ruky a oka, sebeobsluha, 
zdraví a bezpečí 

§ zachovávat správné držení těla 
§ ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 
§ ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku 
§ zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky 
§ pojmenovat části těla a některé orgány, znát základní pojmy užívané ve spojení se 

zdravím, pohybem a sportem 
§ rozlišovat, co zdraví prospívá a co mu škodí 
§ mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy 
§ mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví a bezpečí 
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Dílčí cíle 

§ postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly 
§ běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze 
§ vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu 
§ upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení a jiných činnostech, kde se 

preference ruky uplatňuje 
§ vést stopu tužky při kresbě 
§ pracovat se stavebnicemi, skládankami 
§ zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami (např. 

tužkou, pastelem, štětcem, nůžkami) a materiály (např. papírem, textilem, modelovací 
hmotou) 

§ kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z různých 
materiálů 

§ zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji 
§ pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (např. 

použít toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, umět používat 
kapesník) 

§ samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky 
§ samostatně jíst, používat příbor, nalít si nápoj, popř. polévku, používat ubrousek 
§ postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky 
§ udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce 
§ pojmenovat viditelné části těla včetně některých dílčích částí (např. rameno, koleno, 

loket, zápěstí) a některé vnitřní orgány (např. srdce, plíce, mozek, žaludek) 
§ mít poznatky o narození, růstu těla a jeho základních proměnách 
§ znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních účincích pohybu 

sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě, otužování) a o 
faktorech poškozujících zdraví včetně návykových látek 
 

2. Dítě a jeho psychika  

(jazyk a řeč, poznávací schopnosti) 

§ správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči 
§ vést rozhovor, formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat 
§ vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 
§ záměrně se soustředit a udržet pozornost 
§ naučit se nazpaměť krátké texty, záměrně si zapamatovat a vybavit 
§ chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a 

dle potřeby je užívat 
§ projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, 

film 
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Dílčí cíle 

§ spontánně vyprávět zážitky ze sledování filmových pohádek nebo pohádek z médií 
§ vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně, gramaticky správně, 

v přiměřeném tempu, ovládat sílu a intonaci hlasu 
§ dorozumět se verbálně i nonverbálně (např. používat gesta, udržet oční kontakt, 

reagovat správně na neverbální podněty) 
§ sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh samostatně 

převyprávět, věcně správně, popř. dokázat odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat 
§ poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, doplnit chybějící slovo rýmu 
§ poznat a vyhledat slova protikladného významu (antonyma), podobného významu 

(synonyma), stejně znějící a slova různého významu (homonyma) 
§ rozkládat slova na slabiky 
§ vyčlenit hlásku na počátku a konci slova 
§ rozlišit krátké a dlouhé samohlásky 
§ rozpoznat geometrické útvary – čtverec, kruh, obdelník, čtverec 
§ rozumět a používat základní pojmy označující velikost (malý – velký, menší – větší, 

dlouhý – krátký, nízký – vysoký, apod.) 
§ porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od největšího po 

nejmenší, poznat, co do skupiny nepatří, apod.), třídit předměty minimálně dle 
jednoho kritéria (např. roztřídit knoflíky dle barvy, velikosti, tvaru, apod.) 

§ znát, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit 
§  rozlišit známé chutě a vůně i zápachy (např. slané, sladké, kyselé, hořké, vůně koření, 

různých pochutin) 
§ rozlišit hmatem vlastnosti předmětu (např. strukturu povrchu), určit tvar, materiál, 

počet, velikost 
§ zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a 

reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu 
§ zapamatovat si pohádku, děj, příběh, převyprávět ho 
§ projevovat zájem o poznávání písmen a číslic, prohlížet si knihy (atlasy, encyklopedie, 

obrázkové knihy, leporela), znát některé dětské knihy a vyprávět o nich, informace 
vyhledat v encyklopediích 
 

3. Dítě a ten druhý  

(komunikace, sociabilita) 

§ chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný, že osobní, 
resp. osobnostní odlišnosti jsou přirozené 

Dílčí cíle 

§ obhajovat svoje potřeby, svůj postoj či přání, přijímat názor druhého, dohodnout se na 
kompromisním řešení 
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§ všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se s druhým dítětem o hračky, 
pomůcky, pamlsky, podělit se s jiným dítětem o činnost, vystřídat se) 

§ chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí a že je 
to přirozené 

§ k mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chovat citlivě a ohleduplně (neposmívat 
se mu, pomáhat mu, chránit ho) 

§ porozumět běžným projevům emocí a nálad (např. vnímat, že je jiné dítě smutné, 
zklamané nebo naopak něčím nadšené, že má radost) 

§ uvědomit si vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi pohlavími, úcta 
ke stáří) 

§ spoluvytvářet prostředí pohody 
§ respektovat rozdílné schopnosti 
§ cítit sounáležitost s ostatními, nabídnout pomoc 

 

4. Dítě a společnost  

 (společenská pravidla a návyky, zařazení do dané skupiny, kultura a umění) 

§ pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, herní skupině) svoji roli, 
podle které je třeba se chovat 

Dílčí cíle 

§ orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, 
mateřská škola, herní skupina, apod.) a umět jim přizpůsobit své chování 

§ reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a zařazovat se mezi ně pomocí 
sociálně úspěšných strategií (vlídné přijetí, humor, projevení zájmu, akceptování či 
podání návrhů, nabídnutí spolupráce, pomoci, fair play) 

§ cítit se plnohodnotným členem skupiny 
 

5. Dítě a svět  

(poznatky, sociální informovanost, adaptabilita ke změnám, vztah k životnímu prostředí) 

§ mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém 
prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických 
ukázek v okolí dítěte 

§ vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný 
§ porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé, přizpůsobovat se jim  
§ rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je 

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

uvědomovat si, že způsobem, jakým se lidé chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní 
prostředí 
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Dílčí cíle 
§ uvědomovat si, že jak svět přírody, tak i svět lidí, je na různých částech naší planety 

různorodý, pestrý a ne vždy šťastný 
§ mít poznatky o existenci jiných zemí, národů a kultur (znát typické znaky některých 

významných národů – přírodní podmínky, oblečení, barva kůže, zvyky, strava, stavby, 
kde co roste nebo se pěstuje, žijí zvířata apod.) 

§ zajímat se o dění ve svém okolí (např. počasí), proměny komentovat, přizpůsobit 
oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla, chování 

§ uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým 
chováním působit na životní prostředí (podporovat či narušovat zdraví, přírodní 
prostředí i společenskou pohodu) 
 

Nabídka činností 

§ básně a písně o mamince 
§ výroba přání a dárků pro maminku 
§ povídání s dětmi o mamince (jaká je, jak vypadá, co pro nás dělá, co pro nás znamená, 

pomoc mamince v domácnosti) 
§ kresba maminky 
§ povídání o lidském těle a jeho částech, malování, sestavování lidského těla, prohlížení 

encyklopedií, hygiena, co našemu tělu prospívá a co ne, nemoci, úrazy, atd. 
§ NH „Na lékaře“ 
§ činnosti zaměřené na smyslové vjemy 
§ MDD - soutěživé dopoledne ve spolupráci se ZŠ praktickou a speciální 
§ tematická kresba „To jsem já, to je můj kamarád“ (děti různých národů) 
§ prohlížení obrázků různých druhů sportu, čeští sportovci, olympijské kruhy, hymna 

ČR, sportovní akce školy „Atletický pětiboj“, apod. 
§ pohádky a pohádkové bytosti – poznávání podle obrázků, podle úryvku textu, 

malování, básně, písně z pohádek a o pohádkách, práce s knihou. 
§ práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií i dalších 

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

vyprávění, poslech, objevování)  
§ pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů 

(les, louka, rybník, apod.) 
§ 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 

§ atd. 
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Integrovaný blok 

Hurá na prázdniny! 

Časové období červen 

Navrhovaná témata V zoologické zahradě, Prázdniny na venkově, Na louce a u vody, 
užívejme pohody, Život v trávě, Jedeme na výlet 

 

Charakteristika integrovaného bloku 
Rozhovory o plánech na prázdniny, o zajímavých místech v České republice, která můžeme 
navštívit. Prohlížení mapy, seznámení se symboly, piktogramy (hrad, zámek, kaple, zřícenina, 
studánka, rozhledna, důl, jeskyně, koupaliště apod.). Vést děti k řešení problémových situací. 
Prázdniny na venkově, seznámení dětí se živočichy a rostlinami na louce, upozornění na 
nebezpečí, která děti mohou v letním období potkat. Pomocí obrázků a pozorování se děti 
naučí poznat a pojmenovat hmyz a drobné živočichy žijící v trávě (mravenec, včela, vosa, 
slunéčko sedmitečné, mravenec, kobylka, slimák, hlemýžď, had), seznámí se s jejich životem 
a funkcí, kterou v přírodě zastávají (opylení, med, provzdušnění půdy, apod.). Děti by si měly 
uvědomit, že příroda a člověk jsou na sobě vzájemně závislé. 
Dovolená u moře, seznámení s mořskými živočichy, voda sladká a slaná, způsoby cestování a 
dorozumívání v cizích jazycích. 
Pomocí encyklopedií, písniček a tvořivých her seznámení dětí s exotickými zvířaty, s místem 
jejich pohybu, procvičit pojmy označující velikost a hmotnost (velký, malý, těžký, lehký, 
slabý, silný). Vést děti k dodržování pravidel pohybu v chráněných oblastech. 
 
Očekávané výstupy z RVP PV 
1. Dítě a jeho tělo 

(fyzický rozvoj a pohybová koordinace, jemná motorika, koordinace ruky a oka, sebeobsluha, 
zdraví a bezpečí) 

§ koordinovat lokomoci a další pohyby a polohy těla 
§ zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní 

úkony 
§ ovládat koordinaci ruky a oka, zvládnout jemnou motoriku  
§ zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 
§ mít povědomí o významu aktivního pohybu  
§ chovat se obezřetně při setkání s cizími a neznámými lidmi 

Dílčí cíle 

§ pohybovat se koordinovaně a jistě v přírodním terénu 
§ užívat různé pomůcky k pohybu (kolo, tříkolka, odrážedlo, koloběžka) 
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§ tužku držet správně, tj, dvěma prsty, třetí podložený s uvolněným zápěstím 
§ kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i 

umělých materiálů 
§ znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních účincích pohybu a 

sportu, hygieny, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě, otužování) a o faktorech 
poškozující zdraví včetně návykových látek 

§ uvědomovat si, co je nebezpečné 
§ projevovat běžný odstup vůči cizím osobám 
§ vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby 

obrátit o pomoc, koho přivolat) 
 

2. Dítě a jeho psychika 

(jazyk a řeč, poznávací schopnosti) 

§ vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity ve vhodně 
zformulovaných větách 

§ domluvit se slovy, porozumět slyšenému 
§ vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 
§ vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, 

změněného, chybějícího) 
§ zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležitého 
§ rozlišovat některé obrazné symboly a porozumět jejich významu a funkci 
§ řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně 
§ vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení 
§ vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) 
§ prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 
§ těšit se z hezkých a příjemných zážitků, přírodních a kulturních krás i setkávání se 

s uměním 
§ chápat základní a číselné matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a 

dle potřeby je užívat  

Dílčí cíle 

§ mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, 
používat větší množství slovních obratů, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy 
ve svém okolí 

§ používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci, 
událost, vyjádřit svoje pocity, prožitky 

§ dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu (např. dokázat naslouchat do 
řeči, dokázat zformulovat druhým, počkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat 
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řečníka i obsah, neskákat do řeči, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět 
komentovat zážitky, posuzovat slyšené, předat vzkaz) 

§ odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, osob a zvířat 
§ záměrně si zapamatovat a vybavit si prožité, příjemné i nepříjemné zážitky (např. 

zážitky z výletu, vyjmenovat viděné objekty, zvířata, apod.) 
§ uposlechnou pokynu dospělého a řídit se jím 
§ tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech, 

experimentovat s materiály i netradičnímu, poznávat a využívat výrazové možnosti  
§ navrhnout další varianty řešení 
§ rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je používat 
§ pochopit význam piktogramu (např. značky upozorňující na chování v přírodě - zákaz 

vstupu, rozdělávání ohně, koupání, trhání rostlin, apod.) 
§ objevovat význam soch, obrazů, kulturních památek 
§ rozumět a používat základní pojmy označující velikost (malý – velký, menší – větší, 

vysoký – nízký, dlouhý – krátký) 
§ rozumět a používat základní pojmy označující hmotnost (těžký – lehký, stejně těžký, 

apod.) 
§ porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od nejmenšího 

k největšímu, poznat, co do skupiny nepatří, apod.) 
§ chápat jednoduché souvislosti, nacházet společné a rozdílné znaky, členit do skupin 

dle určitých kritérií, znaků, zobecňovat (např. vybrat zvířata ze ZOO, hospodářská, 
kdo létá, plave, skáče, mořské živočichy, dopravní prostředky, apod.) 

§ projevovat se citlivě k přírodě 
 

3. Dítě a ten druhý 

(komunikace, sociabilita) 

§ přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem a dospělým 
§ spolupracovat s ostatními 

Dílčí cíle 

§ spolupracovat s dětmi, respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem 
§ obracet se na dospělého o pomoc a radu 
§ rozlišovat vhodnost oslovování (tykání, vykání)  
§ chápat a respektovat názory druhého dítěte, domlouvat se, vyjednávat, domluvit se na 

společném řešení 
§ důvěřovat vlastním schopnostem 
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4. Dítě a společnost  

(společenská pravidla a návyky, zařazení do dané skupiny, kultura a umění) 

§ uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, učit se odmítat chování 
společensky nežádoucí 

§ vnímat umělecké a kulturní potřeby, hodnotit svoje zážitky 
§ zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 

výtvarných činností, dovedností a technik 

Dílčí cíle 

§ umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit 
se 

§ rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat, co je lež, nespravedlnost, 
ubližování, lhostejnost, agresivita, vulgarismy 

§ vyjádřit a zhodnotit prožitky (co se líbilo a co ne, co a proč zaujalo, co bylo zajímavé, 
překvapivé, podnětné, apod.) 

§ v kulturních místech (např. galerii, divadle, muzeu, atd.) respektovat dohodnutá 
pravidla a nerušit ostatní při vnímání umění 

§ všímat si kulturních památek kolem sebe (pomník, hrad, zámek, stavba, most, apod.) 
§ zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými a výrazovými prostředky 

(př. kresbou, malbou, plošným a prostorovým s využíváním různých materiálů) 
 

5. Dítě a svět 

(poznatky, sociální informovanost, adaptabilita ke změnám, vztah k životnímu prostředí) 

§ mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém 
prostředí i jeho dětí v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických 
ukázek v okolí dítěte 

§ vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný 
§ rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je 

mohou poškozovat 

Dílčí cíle 

§ mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznávání v rozsahu podle toho, s čím se 
v praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či 
vysvětleno (např. poznatky o živé a neživé přírodě, o přírodních dějích a jevech, o 
lidech a jejich životě, o kultuře a technice 

§ uvědomovat si, že jak svět přírody, tak i svět lidí je na různých částech naší planety 
různorodý a pestrý a ne vždy šťastný 

§ mít poznatky o své zemi, o existenci jiných zemí, národů a kultur (přírodní podmínky, 
oblečení, strava, zvyky, stavby, kde co roste, nebo se pěstuje, žijí zvířata, apod.) 
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§ znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) i 
neovlivnitelné (vítr, déšť, záplavy, teplo, sucho, mrazy), co může ohrožovat zdravé 
životní prostředí 

§ uvědomovat si, že člověk a příroda se vzájemně ovlivňují, že každý může svým 
chováním působit na životní prostředí (podporovat či narušovat zdraví, přírodní 
prostředí i společenskou pohodu) 

§ být citlivý k přírodě 

Nabídka činností 

§ výlety do blízkého i vzdálenějšího okolí 
§ seznamování s piktogramy a turistickými značkami 
§ prohlížení obrázkových knih a encyklopedií 
§ seznamování s exotickými zvířaty, brouky a hmyzem, pozorování zvířat v jejich 

přirozeném prostředí 
§ dělení živočichů do skupin dle místa kritérií (místa pohybu, velikosti) 
§ pohybové činnosti zaměřené na rozvoj pohybové zdatnosti, chůze v přírodním terénu 
§ činnosti podporující prevenci úrazů 
§ činnosti zaměřené na rozvoj bezpečnosti 
§ grafomotorické činnosti 
§ výtvarné, konstruktivní a experimentální činnost 
§ řešení problémových situací 
§ návštěva zajímavých míst naší vlasti, vnímat přírodní a kulturní bohatství (exkurze, 

výlety, škola v přírodě) 
§ manipulace s obrázky, porovnávání předmětů, používání pojmů 
§ nacvičování žádoucího chování v kulturním prostředí pomocí dramatizace  
§ rozvoj souvislého vyprávění při plánování dovolené, prázdnin, výletů, apod. 
§ atd. 

 

6.2 Dílčí projekty a programy 
Ne všichni rodiče mají dostatek času pro rozvoj svých dětí v různorodých oblastech, ne 
všichni jsou mnohostranně zaměřeni. Některé rodiny své děti rozvíjejí v oblasti kulturní, 
hudební, některé je podporují sportovně. Naší snahou je nabídnout dětem mnohostranné 
příležitosti pro jejich rozvoj a dostatek činností, při kterých dojde k rozvoji jejich talentu a 
nadání.  

6.2.1 Rozvoj jazykových schopností podle D. B. Elkonina 

Metoda rozvoje jazykového uvědomování je ve světě v předškolním vzdělávání běžně 
užívána. Jedná se o jednu z forem rozvoje jazykových schopností u dětí předškolního věku.  
Pomocí této metody lze předcházet možnému rozvoji poruch učení u dětí školního věku, vede 
k rozvoji předčtenářských dovedností a působí jako prevence školních neúspěchů ve čtení a 
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psaní.. Tím, že si dítě uvědomuje jednotlivé hlásky, se mu mnohem lépe skládají slova a daří 
se mu číst a psát. Tuto formu rozvoje hlásek využíváme u dětí v posledním roce před 
zahájením školní docházky a u dětí s OŠD. 
Další jedinečností Elkoninovy metodiky je rozvoj osobnosti dítěte a jeho kognitivního 
potenciálu, pozornosti, sebekontroly, komunikace, kritického myšlení a kooperace. 
 
Celá metodika je tvořena formou hry "v krajině slov a hlásek". Obsahem hry je učení o 
jazyku. Cílem hry je získat novou představu o slově. Aby učení bylo hravé, vystupují tu 
postavy jako Mistr Slabika, Mistr Délka, Hlásulky, Hláskojedi, kamarádi Tap a Ťap, Bacil 
Omyl.Trénink fonematického uvědomování má čtyři etapy, rozpracované do 32 lekcí. 
 
Trénink jazykových schopností vyvozuje u dětí předškolního věku vědomou orientaci ve 
fonologické struktuře jazyka, což je uvědomování si hláskové struktury jazyka a schopnost 
vědomé manipulace s těmito hláskami. K tomuto účelu využívá metodika modelování 
prostřednictvím žetonů. 

     

Rozvoj fonematického uvědomování je určen 

§ pro všechny děti předškolního věku před vstupem do 1. třídy základní školy 
§ pro děti s odkladem školní docházky 
§ pro děti s těžkostmi ve vývoji řeči 
§ pro děti, jejichž rodiče jsou dyslektici 
§ pro děti s vývojovými poruchami učení 
§ pro děti z cizojazyčného prostředí (posílení jazykového citu v jazyce, ve kterém bude 

dítě vzděláváno)                                                                                                           
§ pro školní děti, které jsou ve čtení slabé v prvních letech školní docházky  

 

6.2.2 Rozvoj hudebního nadání 

Již od útlého věku podporujeme u dětí vztah k hudbě. V podstatě od prenatálního období, kdy 
vnímá hlas matky, poslouchá ukolébavky, říkadla, k čemuž postupně přidává doprovodné 
pohyby. Již pomocí kojeneckých lahví a různých chrastítek dítě poznává výšku a barvu tónů, 
libost či nelibost některých zvuků. Postupně děti seznamujeme s různými rytmickými nástroji, 
využíváme také netradiční hudební nástroje (vařečky, hrnky, pokličky, melodické trubky). 
Formou poslechu CD děti rozlišují zvuky z běžného života, poslouchají různé hudební žánry, 
navštěvují hudební pořady a koncerty, vyprávějí si o hudebních nástrojích, doprovázejí 
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písničky nástroji z Orffova instrumentáře. V současném pojetí prostupuje hudební výchova do 
všech vzdělávacích oblastí dětí předškolního věku.  

6.2.3 Rozvoj výtvarného nadání 

Děti si rozšiřují obzor o další výtvarné techniky, při nichž se učí zacházet a využívat 
netradiční, přírodní a odpadový materiál. Při výtvarných činnostech u dětí podporujeme 
fantazijní představy, zrakové vnímání, paměť, tvořivost, kreativitu, učí se spolupracovat 
s ostatními a vzájemně si pomáhat. Děti získávají nové výtvarné zkušenosti. Od dovednosti 
reprodukovat (co nejvěrněji napodobit vzor) děti vedeme k vlastní tvořivé výtvarné tvorbě. 
Účastníme se výtvarných soutěží pořádaných organizacemi v okolí, ale i soutěží celostátních, 
děti se podílejí na výzdobě školy, své výrobky vystavují na nástěnce ve výloze lékárny, 
připravují dárky pro děti k zápisu do mateřské školy, pomáhají s výrobou kulis na divadelní 
představení, apod.   

6.2.4 Rozvoj cizojazyčných dovedností 
 
Formou zábavy a hry se děti seznamují s cizím jazykem, připravují se na život 
v mnohojazyčném světě, vytváří si vztah k cizímu jazyku. Získávají povědomí o existenci 
prostředku dorozumívání lidí celého světa. Své zkušenosti s prvními slůvky mohou využít 
na dovolené u moře, návaznost je tu také na 1. třídu základní školy, kde se již děti 
s počátky výuky cizího jazyka seznamují. Je to také jeden ze způsobů motivace pro 
budoucí učení.  
 
6.2.5 Škola v přírodě a zimní pobyt na horách 
 
Každoročně pořádáme několikadenní pobyty na horách, v přírodním prostředí plném 
čistého ovzduší. Pobyty jsou organizovány v obdobích jara, léta nebo podzimu. Škola 
v přírodě je vždy tematicky zaměřená, učitelky její náplň a organizaci připravují s velkým 
předstihem. Velmi dbáme na bezpečnost dětí, dostatek pitného režimu a správné stravování 
po celou dobu pobytu. Tyto akce jsou dobrovolné, účast je zcela na rozhodnutí rodičů, kdy 
by měl každý rodič vždy zvážit, zda jeho dítě zvládne odloučení od rodiny. Děti vedeme ke 
zdravému pohybu na čerstvém vzduchu, vybíráme aktivity vhodné pro dané prostředí, 
navštěvujeme zajímavá místa dané lokality. Děti jsou vedeny k poznávání přírodních krás, 
učí se být citliví k přírodě, získávají povědomí o širším společenském, kulturním a 
technickém prostředí, osvojují si praktické dovednosti, získávají zkušenosti, rozšiřují si 
poznatky o České republice. Učí se orientovat v neznámém prostředí, prohlubují svou 
tělesnou zdatnost a odvahu. Učí se mít zodpovědnost za své zdraví. Ale především si 
všichni společně užíváme spoustu legrace a domů odvážíme mnoho zážitků.  
Pokud je v místě pobytu připojení na wifi, jsme každodenně v kontaktu s rodiči, kteří mají 
možnost denně sledovat zprávy ze ŠvP na webových stránkách. Tyto jsou doplněny 
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rozsáhlou fotogalerií. Je to jeden ze způsobů prezentace školy a komunikace s rodiče, kteří 
jej velmi kladně hodnotí. Kladné ohlasy ze strany rodičů jsou nám velkou odměnou.  
V nadcházejícím období plánujeme také jednodenní zimní pobyty na horách, které by měly 
pozitivní vliv na imunitní systém dětí. Po dobu zimního období zorganizujeme dle zájmu 
rodičů několik jednodenních zájezdů, kdy bude dětem dán prostor pro hry na sněhu a se 
sněhem, bobování a lyžování. Akce je opět dobrovolná, kdy o účasti rozhodne rodič a to na 
základě fyzické zdatnosti svého dítěte a na vlastním posouzení, zda danou činnost zvládne.  
 
6.2.6 Rozvoj sportovních dovedností 

Nabídka sportovních aktivit je v naší mateřské škole velmi široká a pestrá, využití závisí na 
ročním období, prostorových možnostech, individuálních zvláštnostech, zájmu dětí či 
zaměření pedagoga. Není nutné využít všech aktivit v každé třídě v průběhu jednoho školního 
roku, ale seznámit s nimi děti v průběhu předškolního období. Z prostorových důvodů 
využíváme školní tělocvičnu Základní školy praktické, v případě příznivých klimatických 
podmínek školní zahradu. Dále můžeme využívat prostor tenisových kurtů, fotbalového 
hřiště, zahrady DDM, městského parku, zimního stadionu, sportringu, apod. 

 
Florbal, fotbal, basketbal, plavání, atletika, gymnastika, hudebně-pohybové, 
hudebně-taneční, country tance, pohybové hry, bobování, klouzání, bruslení. 

Děti vyrůstající ve sportovně založených rodinách bývají často pohybově nadanější a 
zdatnější než ostatní děti. Z tohoto důvodu nabízíme všem dětem v mateřské škole 
mnohostranné sportovní činnosti a dáváme tak všem stejné základy pro rozvoj sportovních 
dovedností.  

Do pohybových aktivit v mateřské škole jsou zařazovány zdravotní cviky, chůze, běh, 
poskoky, lezení, házení, chytání, kotoul vpřed, pohybové hry, hudebně-pohybové hry, hry 
na sněhu, výuka plavání. S ohledem na růstové zvláštnosti dětí do šesti let nejsou vhodné 
hluboké záklony, kotoul vzad, vzpor na rukou, dlouhodobé lezení na tvrdé podložce či 
seskoky na tvrdou podložku.  
  
Jednou ze základních potřeb dítěte předškolního věku je pohyb. Pohyb je přirozená forma 
poznávání sebe sama, komunikace s okolím, rozvoj svých schopností a dovedností. Má 
nezastupitelný význam pro zdraví člověka, tělesný vývoj a obranyschopnost každého 
jedince, celkovou duševní pohodu, zvládání zátěžových situací a v neposlední řadě slouží 
jako prevence civilizačních nemocí. Při pohybových činnostech si dítě osvojuje správné 
držení těla, seznamuje se s různými druhy pohybových činností a sportovním náčiním, 
dodržovat předem dohodnutá pravidla, rozšiřuje si slovní zásobu o sportovní názvosloví a 
učí se základním zásadám organizace a bezpečnosti při sportovních a pohybových 
činnostech.   
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Florbal 

Jedná se o týmový halový sport. Proti sobě nastupují dvě pětičlenná družstva s brankářem. 
Hráči mohou míček odehrát pouze florbalovou holí, není však přípustné hrát holí nad výši 
kolen. Míček lze odehrát a zpracovat i nohou, gól tímto způsobem není platný. Pouze 
brankář může v blízkosti své branky hrát i rukama. 
 
 cíle 
• naučit děti orientaci v prostoru a manipulaci s florbalovou holí 
• naučit vést míček pomocí hole, přihrávku a střelbu na branku 
• poučit o bezpečnosti a dbát na dodržování jejich zásad (nehrát holí nad výší kolen) 
• porozumět jednoduchým pravidlům hry a tato pravidla dodržovat 
• naučit děti spolupracovat 
• vést děti k prožitku ze hry, umět se radovat z úspěchu 
• naučit děti ovládat své chování v případě prohry a neúspěchu 
 
 náčiní 
• hokejka, míček, sportovní obuv, celoobličejová maska pro brankaře, popř. 
 rozlišovací dresy 
 
 očekávané výstupy z RVP PV 
• zachovávat správné držení těla 
• zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, způsoby 
 manipulace a  pohybu s florbalovou holí 
• vědomě napodobit pohyb podle vzoru 
• ovládat dechové svalstvo 
• mít povědomí o aktivním pohybu a pohybu na čerstvém vzduchu a prospěšnosti na 
 naše zdraví 
• záměrně se soustředit a udržet pozornost při osvojování pravidel hry 
• vyvinout úsilí soustředit se na hru a její dokončení 
• osvojit si pravidla hry 
• postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 
• prožívat radost ze zvládnutého 
• podílet se na organizaci hry a činnosti 
• ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování, ovládat své afektivní chování 
• přijímat pozitivní ocenění i případný neúspěch, učit se  hodnotit své pokroky  
• spolupracovat s ostatními 
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Fotbal 

Kolektivní míčová hra nejrozšířenější na celém světě. Proti sobě hrají dvě družstva, 
nejčastěji na travnatém hřišti obdélníkového tvaru, kdy je cílem dosáhnout více branek. 
Hraje se hlavně nohama, přičemž ke zpracování míče je možné použít libovolnou část těla 
kromě rukou a paží.  

 cíle 
• naučit děti orientaci v prostoru a manipulaci s fotbalovým míčem pomocí nohou 
• poučit o bezpečnosti a dbát na dodržování jejich zásad  
• porozumět jednoduchým pravidlům hry a tato pravidla dodržovat 
• naučit děti rozcvičení nohou (kroužení v kotníku, koleni, kyčli, přednožit, unožit, 
 zanožit) 
• zvládnout přihrávku spoluhráči 
• naučit vést míč nohou a mít ho stále pod kontrolou 
• umět se trefit do brány z delší vzdálenosti 
• naučit děti spolupracovat 
• vést děti k prožitku ze hry, umět se radovat z úspěchu 
• naučit děti ovládat své chování v případě prohry a neúspěchu 
 
 náčiní 
• fotbalový míč, dvě branky, popř. rozlišovací dresy 
 
 očekávané výstupy z RVP PV 
• zachovávat správné držení těla 
• zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, způsoby 
 manipulace a  pohybu nohou s fotbalovým míčem 
• vědomě napodobit pohyb podle vzoru 
• ovládat dechové svalstvo 
• mít povědomí o aktivním pohybu a pohybu na čerstvém vzduchu a prospěšnosti na 
 naše zdraví 
• záměrně se soustředit a udržet pozornost při osvojování pravidel hry 
• vyvinout úsilí soustředit se na hru a její dokončení 
• osvojit si pravidla hry 
• postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 
• prožívat radost ze zvládnutého 
• podílet se na organizaci hry a činnosti 
• ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování, ovládat své afektivní chování 
• přijímat pozitivní ocenění i případný neúspěch, učit se hodnotit  své pokroky  
• spolupracovat s ostatními 
• osvojit si pravidla hry 
• postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 
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• prožívat radost ze zvládnutého 
• ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování, ovládat své afektivní chování 
• přijímat pozitivní ocenění i případný neúspěch, učit se hodnotit své pokroky  
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Basketbal 
 
Basketbal nebo-li košíková je kolektivní míčový sport, ve kterém se dva týmy, zpravidla o 
pěti hráčích, snaží získat co nejvíce bodů vhazováním míče do košů. Pravidla hry jsou 
přizpůsobena věku předškolních dětí, jejich schopnostem a dovednostem. Nácvik hry je 
prováděn na jeden basketbalový koš, samotná hra se dvěma koši.  
 
 cíle 
• naučit děti manipulovat s dětským basketbalovým míčem a orientaci v prostoru 
• osvojit si házení, chytání, přihrávání, odrážení, kutálení míče 
• zvládnout techniku hodu na koš 
• naučit dribling do výše pasu na místě a v pohybu 
• porozumět jednoduchým pravidlům hry a dbát na dodržování těchto pravidel 
• naučit děti spolupracovat 
• vést děti k prožitku ze hry, umět se radovat z úspěchu 
• naučit děti ovládat své chování v případě prohry a neúspěchu 
 
 náčiní 
• menší basketbalový míč a dva koše (vyšší, nižší) 
 
 očekávané výstupy z RVP PV 
• zachovávat správné držení těla 
• zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou      
 orientaci, způsoby  manipulace a pohybu s basketbalovým míčem 
• vědomě napodobit pohyb podle vzoru 
• ovládat dechové svalstvo 
• mít povědomí o aktivním pohybu a pohybu na čerstvém vzduchu a prospěšnosti na 
 naše  zdraví 
• záměrně se soustředit a udržet pozornost při osvojování pravidel hry 
• vyvinout úsilí soustředit se na hru a její dokončení 
• osvojit si pravidla hry 
• postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 
• prožívat radost ze zvládnutého 
• podílet se na organizaci hry a činnosti 
• ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování, ovládat své afektivní chování 
• přijímat pozitivní ocenění i případný neúspěch, učit se hodnotit  své pokroky  
• spolupracovat s ostatními 
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Plavání 
 
Plavání je jedním ze sportů, který je možné pěstovat již od raného dětství. Podporuje 
rozvoj svalstva celého těla. Otužování organismu je zároveň prevencí proti nachlazení. 
Samotnému plavání předchází seznámení s vodou a následný nácvik plaveckých 
dovedností. U dětí se začíná s výukou plavání formou hry. Předplavecká a plavecká výuka 
začíná již v předškolním období, mnoho dětí se naučí samostatně plavat do věku šesti let. 
Plavecká výuka v současné mateřské škole probíhá na plaveckém bazénu učiteli tělesné 
výchovy, učitelka mateřské školy vykonává po celou dobu dozor nad dětmi. V případě 
návštěvy koupaliště v letním období se učitelky řídí patřičnými vyhláškami a směrnicí 
školy. 
 
 cíle 
• poučit děti o bezpečnosti v blízkosti vody, bazénu a možnosti uklouznutí 
• seznámit děti s vodou  
• zbavit neplavce strachu z vody 
• naučit děti plavat s plaveckými pomůckami 
• naučit potápění a orientaci ve vodě s otevřenýma očima 
• nacvičit výdechy do vody v klidu a při plavání 
• osvojit splývání na břiše i na zádech 
• zvládnout skok do vody po nohou 
• naučit děti jeden plavecký styl 
 
 náčiní 
• plavecké desky, plavecký pás, vodní nudle, potápěcí kolíky, kroužky, puzzle, 
 klouzačka, míče 
 
 očekávané výstupy z RVP PV 
• navazovat kontakty s dospělým 
• zachovávat správné držení těla 
• mít povědomí o aktivním pohybu a prospěšnosti na naše zdraví 
• mít povědomí o otužování a jeho prospěšnosti na zdraví člověka 
• záměrně se soustředit a udržet svou pozornost 
• přijímat pozitivní ocenění i případný neúspěch, učit se hodnotit své pokroky 
• vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru (na suchu i ve vodě) 
• osvojit si pravidla plaveckého stylu 
• postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 
• prožívat radost ze zvládnutého 
• řešit problémy vyplývající z nevhodného chování  kolem bazénu (uklouznutí, pád 
 do vody) 
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Atletika 
 
Jedná se o základní pohybové odvětví, které zahrnuje přirozené pohybové vlastnosti 
člověka (běhy, chůzi, skoky, vrhy a hody). Zajišťuje všestranný rozvoj a současně 
poskytuje široký výběr sportovního vyžití. Atletická cvičení mohou být prováděna i 
v různých přírodních podmínkách (louka, les, park), což zvyšuje jejich emocionálnost a 
zdravotní význam. Jsou součástí tělesné přípravy většiny sportů.  
 
Atletický pětiboj (sportovní akce pro děti a rodiče ve dvoučlenných týmech) 
 
 cíle 
• vést děti k zájmu o sport a pohyb 
• umožnit dětem zažít radost a pohodu 
• zvládat chůzi a běh mezi nižšími překážkami  
• zvládat různé druhy chůze, běhu, lezení 
• pohybovat se dynamicky po delší dobu, např. 2 minuty 
• naučit děti skok do dálky z místa se správnými pohyby paží 
• naučit hod míčkem z místa, popř. i rozběhu 
 
 náčiní 
• štafetové kolíky, pásmo, překážky, míče, frekvenční žebřík, kužely, stopky, 
 žíněnka, obruče, švihadla 
 
 očekávané výstupy z RVP PV 
•  zachovávat správné držení těla 
•  zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci 
•  zvládnout běžné způsoby pohybu v různém prostředí 
•  koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla 
•  vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 
•  ovládat dechové svalstvo při lokomočních pohybech 
•  prožívat radost z úspěchu a vítězství 
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Gymnastika 
Gymnastika je soubor tělesných cvičení zaměřených na rozvoj lidského těla. V 
předškolním věku se zaměřujeme především na protahování a posilování organismu. Děti 
si osvojují akrobatická cvičení, která kladou zvýšené nároky na pohybovou koordinaci, 
prostorovou orientaci, rovnováhu, kloubní pohyblivost, rychlost a dynamickou sílu. Je 
možné o nic hovořit jako o pohybovém základu všech druhů sportu. 
 
 cíle 
• přirozeně využívat cvičení na protažení svalových skupin 
• zvládnout stoj zpříma a udržet správné držení těla 
• běhat, skákat a udržet rovnováhu na jedné noze 
• zvládnout otočení čelem vzad  
• umět provést jednoduchý pohyb dle vzoru či slovního pokynu 
• osvojit si sbalení v lehu a kolébku pro nácvik kotoulu vpřed 
• umět provést kolébku do vzporu dřepmo 
• nacvičit kotoul vpřed 
• nácvik skoku z malé trampolíny 
• překonat strach z výšky 
• využívat cvičení s gymnastickým náčiním 
 
 náčiní 
•  trampolína, lavička, žíněnky, molitanové kostky, žebřiny, švédská bedna, obruče, 

 švihadla, kužely, stuhy, overbally, gymbally 
 

 očekávané výstupy z RVP PV 
•  zachovávat správné držení těla 
•  zvládnout základní pohybové dovednosti 
•  koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla 
•  vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 
•  záměrně se soustředit a udržet pozornost 

 
Metodické říkadlo 
Nejdříve se rozkročím a okénko postavím.      stoj rozkročný 

Potom komín udělám, pevné ruce stále mám.      vzpor stojmo rozkročný 
Postavím ho ještě výš, podívám se níž a níž.      ruce blíž k nohám, hluboký předklon hlavy 

Potom si ho přetočím, na nohy se postavím.      přetočení do kotoulu, dřep, vztyk 
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Hudebně-pohybové 
Aby se mohly hudební předpoklady dítěte rozvinout, je důležité jim poskytnout přiměřeně 
podnětné hudební podněty. Pohyb je jednou z nejlepších aktivit navázání kontaktu dětí 
s hudbou. Hudební a pohybová složka pak dohromady v dítěti podporují kreativitu, fantazii, 
estetické cítění a pomáhají spoluvytvářet vztah samotného jedince k sobě i okolnímu světu.  

 cíle 
• naučit děti vnímat hudbu a spojit ji s pohybem 
• zvládnout rytmický pohyb, dodržet rytmus 
• naučit se doprovázet pohyb zpěvem 
• vést děti k sebehodnocení své vlastní práce 

 
 náčiní 
• různorodé náčiní dle motivu dané aktivity (klobouk, královská koruna, pešek, 
 koště)  
 
 očekávané výstupy z RVP PV 
•  vědomě napodobit jednoduchý podle vzoru 
•  ovládat dechové svalstvo 
•  sladit pohyb se zpěvem 
•  záměrně se soustředit a udržet pozornost 
•  postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 
•  prožívat radost ze zvládnutého 

 
Tající kra (rozvoj rychlosti, obratnosti, pohybu) 
Děti se pohybují v rytmu hudby, když hudba přestane hrát, děti musejí co nejrychleji 
vběhnout na prostěradlo (ledovou kru). Dítě, které se tam nevejde, nestihne, nevypadá ze 
hry, ale stává se rozhodčím, divákem. Na druhé kolo prostěradlo zmenšíme (kra taje). 
Hraje se tak dlouho, až je kra tak malá, že se na ni vejdou jen dvě děti (Eskymáci).  
 
Myška tanečnice (spojení hudby a textu s pohybem) 
Měl jsem myšku tanečnici, tancovala po světnici, 
byla šedá a bíla, každému se líbila. 
Když jsem přišel ze dvorečka, vrtěla se do kolečka, 
dupla tam a dupla sem, práskla fouskem pod nosem. 
 
Liščí mazurka (knoflík, oříšek, hrášek, zlatý vlásek, koště) 
Metla liška pokojíček, metla taky síň,  
našla v koutě žlutý knoflík, těšila se s ním. 
Lišák na ni: „Hej, ten knoflík mi dej, dej, dej,“ 
lišák na ni: hej, ten knoflík mi dej!“ 
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Hudebně-taneční 
Jednoduché taneční hry přispívají ke kultivaci pohybu, prohloubení rytmického cítění a 
zlepšení spolupráce ve skupině. Děti si osvojují základní taneční prvky (chůze, krůčky 
běhové, poskoky, pérování), taneční krok ve 2/4, 3/4 a 4/4 taktu, taneční hry a improvizaci. 
K rytmizaci a následně hudebnímu provedení lze využít jakéhokoliv textu, důležitá je 
kreativita pedagoga.  
 
 cíle 
• rozvíjet u dětí vnímat hudbu a spojit ji s pohybem 
• zvládnout rytmický pohyb, dodržet rytmus 
• naučit se doprovázet pohyb zpěvem 
• osvojit si základní taneční kroky (přísunný, cvalový, poskočný, přeměnný, 
 polkový) 
 
 náčiní 
• různorodé náčiní dle motivu dané aktivity (šátek, klobouk, čepice, koště, oříšek,  
 
 očekávané výstupy z RVP PV 
•  vědomě napodobit jednoduchý podle vzoru 
•  ovládat dechové svalstvo 
•  sladit pohyb se zpěvem 
•  záměrně se soustředit a udržet pozornost 
•  postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 
•  prožívat radost ze zvládnutého 

 
základní taneční kroky 

Přísunný krok- vzniká spojením obyčejného kroku s přísunem druhé nohy k noze výkročné.  
Cvalový krok - jednostranný přísunný krok, jehož přísun je proveden lehkým 
nadnesením až poskokem. 
Poskočný krok - spojení kroku a poskoku na vykračující noze.  

Přeměnný krok - složený z kroku, přísunu a kroku (po každém taktu mění vykračující noha). 

Polkový krok - který je podřízen charakteristickému rytmu polky. 
 
Měla babka (v rytmu mazurky) 
Měla babka, čtyři jabka a dědoušek jen dvě.   
Dej mně babko, jedno jabko, budeme mít stejně.  
 
Kalamajka 
Kalamajka mik, mik, mik, úkrok vpravo, 3x tlesk 
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oženil se kominík,   úkrok vlevo, 3x tlesk 
vzal si ženu Elišku  otáčet kolem své osy, ruce vbok  
v roztrhaném kožíšku.  otáčet kolem své osy zpět, ruce vbok 
 
 
County tance 
Americké lidové tance, u nás je vžitý název Country tance. Tančí se ve skupinách, řadách, 
kruzích a dalších formacích. Vychází se z rytmizované chůze. Country tance jsou hravé, 
veselé, při jejich provádění jde především o prožitek z pohybu a kontaktu s tanečníky.  
 
 cíle 
•  zvládnout rytmický pohyb, dodržet rytmus 
•  vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 
• rozvíjet u dětí vnímat hudbu a spojit ji s pohybem 
• zapamatovat si jednoduché taneční kreace 

 
 náčiní 
• hudební doprovod (CD, NTB, reproduktor, …) a vhodné oblečení 

 
 očekávané výstupy z RVP PV 
• vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru 
• ovládat dechové svalstvo 
• záměrně se soustředit a udržet pozornost 
• postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 
• prožívat radost ze zvládnutého 
• zvládnout základní country pohybové dovednosti (kroky) a sladit je s hudbou 
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Pohybové hry 
Hra je základní činností dítěte předškolního věku. Při pohybové hře je rozvíjena rychlost, 
obratnost, vytrvalost a spolupráce. Lze ji zařadit kdykoliv během dne, do jakékoliv části 
cvičební jednotky (na zahřátí, k procvičení, ke zklidnění). Existuje velmi široké spektrum 
pohybových her, tudíž je možné zařazovat hry také tematicky. Hry připravují děti na 
vítězství a neúspěchy, uspokojují jejich potřebu spolupracovat, ale i soupeřit a poměřovat 
své schopnosti. Učí je respektovat a dodržovat stanovená pravidla z vlastní vůle.  
 
 cíle 
•  pochopit pravidla pohybové hry a dodržovat je 
•  vést děti ke smyslu pro fair play 
•  umět házet a chytat míč, užívat různé náčiní a nářadí 
•  zvládnout bezpečný pohyb ve skupině dětí 
•  umět se pohybovat koordinovaně a jistě i v přírodním terénu  
•  vydržet být pohybově aktivní po delší dobu, např. 10 minut a více v řízené aktivitě 

 
 náčiní 
• různorodé náčiní dle motivu dané aktivity (klobouk, královská koruna, pešek, míče, 
 papírové koule, drátěnky,…) 

 
 očekávané výstupy z RVP PV 
•  zvládnout různé způsoby pohybu v různém prostředí 
•  koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla 
•  soustředit se na činnost a zapamatovat si dohodnutá pravidla hry 
•  učit se podle pokynů a instrukcí 
•  prožívat radost z úspěchu a vítězství 
 
Na sněhové vločky (rychlost, obratnost) 
Zamrzly rybníky, napadl sníh, 
na kopci za domem je slyšet smích. 
To děti sáňkují, spolu si hrají, 
jiskřičky radosti v očíčkách mají.  
 
Učitelky rozmístí po herním prostoru papírové vločky (vloček musí být vždy o jednu méně 
než dětí). Děti se pohybují na hudbu po prostoru kolem vloček (ne přes ně). Když paní 
učitelka vypne hudbu, každé dítě se snaží stoupnout si na jednu vločku. Dítě, na které vločka 
nezbude, vypadává ze hry. V dalším kole jednu vločku z hracího prostoru odebereme a hra 
pokračuje stejným způsobem. Hra končí v momentě, kdy jsou ve hře už jen poslední dvě děti.  
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Bobování, klouzání, hry na sněhu a se sněhem 
Činnosti na sněhu a se sněhem jsou pro děti velmi zajímavou aktivitou. Mezi aktivity se 
sněhem patří hod koulí do dálky, hod koulí na cíl, skok do dálky, běh ve sněhu, 
vyšlapávání cest, stavby sněhuláků a iglú, válení sudů z kopce, soutěže o nejhezčí obtisk 
těla a v neposlední řadě jízda na bobech, saních či lopatě. Děti získávají zručnost také při 
vyhrnování a zametání sněhu.  
 
 cíle 
•  umět házet sněhovou koulí 
•  zvládnout bezpečný pohyb ve skupině dětí 
•  umět se pohybovat koordinovaně a jistě i v přírodním terénu (na sněhu, ledu)  
•  vydržet být pohybově aktivní po delší dobu, např. 10 minut a více v řízené aktivitě 
•  bezpečně se pohybovat na kopci, dodržovat dohodnutá pravidla 
•  naučit se zacházet s hrablem na vyhrnování sněhu, vyvinout úsilí 
•  dbát bezpečnosti na kluzkém povrchu, nestrkat se, apod. 
 
 náčiní 
• boby, lopaty, hrabla na sníh 

 
 očekávané výstupy z RVP PV 
• zvládnout techniku hodu horním obloukem sněhovou koulí 
• zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci 
• umět se pohybovat v přírodním terénu, ve sněhu, na kopci 
• porozumět nutnosti zvýšené opatrnosti na kluzkém povrchu 
• mít povědomí o některých způsobech ochrany zdraví 
• umět zacházet s košťaty a hrablem při vyhrnování sněhu 
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Bruslení 

Bruslení je pohyb po hladkém povrchu pomocí bruslí. Pohybu na ledě by u předškolních dětí 
měl předcházet pohyb na bruslích po suchu. Děti se tak učí udržovat rovnováhu, uvědomují si 
správné postavení kotníků a získávají potřebnou jistotu. Než se začne s výukou na ledě, je 
nutné děti naučit základní bruslařský postoj. S bruslením je možné začít již ve čtyřech letech, 
to se však odvíjí od fyzické zdatnosti dítěte, zejména od jeho zpevněného kotníku. 

 cíle 
• osvojit si chůzi a pohyb po gumovém povrchu a nácvik rovnováhy 
• vědomě napodobit pohyb podle vzoru, nácvik prvků potřebných pro osvojení 

bruslení (postoj v podřepu, postoj v dřepu, postoj na jedné noze, základní 
bruslařský postoj, výskok, …) 

• zvládnout skluz střídavě levou a pravou nohou 
• zvládnout některý ze způsobů zastavení (jednostranným přívratem, oboustranným 

přívratem, do oblouku) 
 
 náčiní 

• helma 
• brusle  
• teplé zimní rukavice 
• nepromokavé kalhoty 
• chrániče na kolena a lokty (doporučeno) 

 
 očekávané výstupy z RVP PV 

• rozvoj samostatnosti a sebedůvěry 
• zdokonalit pohybové dovednosti 
• zvládnout techniku jízdy vpřed 
• uvědomit si základy bezpečnosti při pohybu na kluzkém povrchu 
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Lyžování 

Lyžování patří mezi nejoblíbenější zimní sporty. Lyžování a druhy aktivit na sněhu se staly 
během let velmi rozšířenými rekreačními, sportovními i výchovnými činnostmi. Mezi 2. a 3. 
rokem se jedná spíše o seznamování se zimním prostředím, ve výuce nelze očekávat žádné 
větší pokroky. O lyžařské výuce můžeme hovořit ve věku od 4 do 5 let. Věkové období, které 
je vhodné pro zahájení výuky, se odráží od rozvoje tělesných, pohybových a duševních 
předpokladů, které jsou u každého dítěte individuální. Výuka lyžování v naší škole probíhá 
pod vedením zkušených instruktorů lyžování. 

 cíle 
• osvojit si chůzi na lyžích po sněhu 
• osvojit si skluz po nakloněné rovině 
• vědomě napodobit pohyb podle vzoru instruktora 
• zvládnout skluz střídavě levou a pravou nohou 
• zvládnout některý ze způsobů zastavení (jednostranným přívratem, oboustranným 

přívratem, do oblouku) 
 
 náčiní 

• helma 
• lyže  
• teplé zimní rukavice 
• nepromokavé kalhoty 
• chránič páteře (doporučeno) 

 
 očekávané výstupy z RVP PV 

• rozvoj samostatnosti a sebedůvěry 
• zdokonalit pohybové dovednosti 
• zvládnout techniku jízdy vpřed 
• zvládnout jízdu na vleku 
• zvládnout výstup ze sedačkové lanovky 
• uvědomit si základy bezpečnosti při pohybu na kluzkém povrchu 
• uvědomit si bezpečnost při jízdě na sedačkové lanovce 
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7. Evaluační systém a pedagogická diagnostika 
Škola provádí vnitřní hodnocení, které je nedílnou součástí řízení a slouží ke zkvalitnění práce 
školy. Autoevaluační procesy probíhají opakovaně a systematicky. Smyslem autoevaluace je 
nalézt, uvědomit si nedostatky, navrhnout realizaci a účinné postupy vedoucí k jejich nápravě. 
Vnější hodnocení je prováděno ČŠI, zřizovatelem, hygienou, rodiči, apod. Sledované oblasti: 

• podmínky vzdělávání (věcné, životosprávní, psychosociální, organizační, řízení 
mateřské školy, personální zajištění, spolupráce s rodiči a ostatními subjekty)  

• průběh vzdělávání (hodnocení práce pedagogů - přístup k dětem, pedagogický styl, 
metody, formy, vzdělávací nabídka, tvorba a naplňování TVP, profesionální 
dovednosti) 

• výsledky vzdělávání (hodnocení individuálních vzdělávacích pokroků dětí a úroveň 
výsledků práce školy vzhledem k podmínkám vzdělávání a ekonomickým zdrojům) 

• kvalita personální práce a kvalita DVPP 

 

Evaluační činnosti provádí ředitelka školy, zástupkyně ředitelky i ostatní pedagogické 
pracovnice školy v průběhu celého školního roku. Hodnotíme naplňování cílů ŠVP, TVP a 
jejich návaznost na RVP PV. 

 

Podmínky vzdělávání 

Kdo? Co? Kdy? Jak? 

ředitelka školy, 
zástupkyně ředitelky, 
učitelky 

vybavení, 
personální, 
životospráva, 
psychosociální 

průběžně pozorování, 
konzultace, 
kvalifikovanost 
zaměstnanců 

ČŠI, zřizovatel řízení MŠ příležitostně, dle 
plánu kontrol 

návštěvou v MŠ, 
dotazníkem, hospitační 
činností, rozhovory 

ředitelka školy, 
zástupkyně ředitelky, 
učitelky 

spolupráce s rodiči a 
ostatními subjekty 

každodenně, 
příležitostně 

konzultace, dotazníky 
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Průběh vzdělávání 

Kdo? Co? Kdy? Jak? 

ředitelka školy, 
zástupkyně ředitelky 

přístup pedagogů 
k dětem, zvolené 
metody a formy 
práce, vzdělávací 
nabídka, tvorba a 
naplňování TVP, 
profesionální 
dovednosti 

průběžně a dle 
plánu hospitační 
činnosti 

 

pozorování, rozhovory, 
diskuse, hospitace, 
náhodné vstupy, 
metodická setkání 

 

Výsledky vzdělávání 

Kdo? Co? Kdy? Jak? 

ředitelka školy, 
zástupkyně ředitelky, 
učitelky 

naplnění cílů, 
propojenost témat, 
zvolené metody a 
formy práce, zájem a 
pokroky dětí 

1x týdně a 1x v 
závěru IB 

 

ústně (diskuse učitelek 
na třídách), písemné 
zhodnocení IB s 
ohledem na RVP PV 

učitelky individuální vývoj 
dítěte 

průběžně  pozorování, rozhovory, 
záznamové listy dětí, 
portfolia  

učitelky osvojení klíčových 
kompetencí 

na konci IB písemně (viz. evaluační 
záznam IB) 

učitelky v předškolní 
třídě 

připravenost dětí na 
vstup do ZŠ, 
pokroky dětí s OŠD 

průběžně, před 
zápisem do 1. tříd 

sledování 
individuálních pokroků 
dětí 

učitelky třídy 
nejmladších dětí 

adaptace v MŠ konec září pozorování 

ředitelka školy obnova učebních 
materiálů, 
dostupnost 
moderních pomůcek 

průběžně konzultace s účetním, 
dotační programy 

rodiče spokojenost se 
vzděláváním a 
výsledky práce školy 

1x za dva roky, 
průběžně 

 

dotazníky, rozhovory 
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Kvalita personální práce a kvalita DVPP 

Kdo? Co? Kdy? Jak? 

ředitelka školy, 
zástupkyně ředitelky 

náplň práce 
pedagogů a 
provozních 
zaměstnanců školy 

průběžně pozorování, rozhovory, 
pedagogické a provozní 
porady, metodická 
setkání 

pedagogičtí pracovníci celoživotní 
vzdělávání, semináře 

dle potřeby rozhovory, vzájemné 
předávání informací 

 

 
 

	

	

	

	

 

 

V logu naší školičky, máme hezké barvičky. 
Až je pěkně poskládáme, do práce se rychle dáme. 

Vytřídíme všechen odpad, pak si můžem klidně pohrát. 

 

 

Platnost a účinnost od 1. 9. 2017 

         
Mgr. Martina Tomková Kebortová 

              ředitelka školy 
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V mateřské škole pracuje zpravidla 10 pedagogických pracovníků a 5 provozních 
zaměstnanců. V současné době dále zaměstnáváme asistenta pedagoga, školního asistenta a 
chůvu.  
 

pedagogičtí pracovníci pracovní zařazení přímá pedagogická činnost  
Miroslava Vaculíková ředitelka školy 12 hod     (0,100 %) 
Ivana Nováková zástupkyně ředitelky 20 hod     (0,100%) 

Jana Chocholoušová učitelka 31 hod     (0,100%) 
Šárka Vávrová učitelka 31 hod     (0,100%) 
Bc. Miriam Mrzenová učitelka 31 hod     (0,100%) 
Markéta Novotná učitelka 31 hod     (0,100%) 
Barbora Pataki učitelka 31 hod     (0,100%) 
Mgr. Yumiko Satóová učitelka 31 hod     (0,100%) 
Blanka Zemánková učitelka 31 hod     (0,100%) 
Žaneta Haltufová učitelka 31 hod     (0,100%) 

Věra Suchánková asistent pedagoga 40 hod    (0,100%) 
Adéla Podlesná asistent pedagoga 40 hod    (0,100%) 
    

provozní zaměstnanci pracovní zařazení týdenní úvazek  

Jitka Černá vedoucí ŠJ 40 hod    (0,100 %) 
Romana Trnková kuchařka 40 hod    (0,100 %) 
Veronika Pokorná Trechová kuchařka 40 hod    (0,100 %) 
Iva Ornstová školnice/uklizečka 40 hod    (0,100 %) 
Eva Omastová uklizečka 40 hod    (0,100 %) 

 
4.Organizace vzdělávání 
Modrá třída 

Od školního roku 2018/2019 není třídou speciální. V této třídě je zařazeno 15 předškolních 
dětí a děti s OŠD. Pozornost je věnována především přípravě dětí na vstup do první třídy 
základní školy. Děti jsou vedeny k samostatnosti, rozvoji představivosti a fantazie, logického 
myšlení, nalézání tvůrčích řešení, správnému držení psacího náčiní, cvičení paměti a 
pozornosti. Do vzdělávacího programu jsou zařazovány činnosti na rozvoj čtenářské, 
matematické a finanční gramotnosti, environmentální a dopravní výchova, formou hry se děti 
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                                                                            Dodatek č. 2 

Vedoucí pracovníci a pracovníci školy 
V mateřské škole pracuje zpravidla 10 pedagogických pracovníků a 5 provozních 
zaměstnanců. V současné době dále zaměstnáváme asistenty pedagoga a chůvu.  
 

pedagogičtí pracovníci pracovní zařazení přímá pedagogická činnost  
Miroslava Vaculíková ředitelka školy 12 hod     (0,100 %) 
Ivana Nováková zástupkyně ředitelky 20 hod     (0,100%) 

Mgr. Yvona Nováková učitelka 31 hod     (0,100%) 
Daniela Moroczová učitelka 31 hod     (0,100%) 
Bc. Miriam Mrzenová učitelka 31 hod     (0,100%) 
Markéta Novotná učitelka 31 hod     (0,100%) 
DiS. Kateřina Hloucalová učitelka 31 hod     (0,100%) 
Mgr. Yumiko Satóová učitelka 31 hod     (0,100%) 
Blanka Zemánková učitelka 31 hod     (0,100%) 
Žaneta Haltufová učitelka 31 hod     (0,100%) 
Věra Suchánková asistent pedagoga 40 hod    (0,100%) 
Margita Fedaková asistent pedagoga 40 hod    (0,100%) 
Michaela Topolská asistent pedagoga 40 hod    (0,100%) 
    

provozní zaměstnanci pracovní zařazení týdenní úvazek  

Jitka Černá vedoucí ŠJ 40 hod    (0,100 %) 
Romana Trnková kuchařka 40 hod    (0,100 %) 
Veronika Pokorná Trechová kuchařka 40 hod    (0,100 %) 
Iva Ornstová školnice/uklizečka 40 hod    (0,100 %) 
Eva Omastová uklizečka 40 hod    (0,100 %) 

 
 

 

 

Platnost a účinnost od 1. 9. 2019 

         
         Miroslava Vaculíková 

              ředitelka školy 
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                                                                            Dodatek č. 3 

V období 2018 –2020 jsme vyčerpali z OP VVV personální podporu: školní asistent a chůva. 

Od 1. 9. 2020 čerpáme novou dotaci z OP VVV personální podporu: školní asistent. Doba 
trvání této dotace je do 31. 8. 2022. 

 

Příprava nové verze ŠVP 

Pro školní rok 2020/2021 prochází ŠVP přechodným obdobím. Pedagogický personál v 
jarním období v době pandemie připravoval inovaci vzdělávací části ŠVP- nová terminologie 
IB a jejich témat. Pedagogická rada dne 28.8. 2020 tuto část ŠVP schválila, totéž bylo 
projednáno i se zřizovatelem a od 1. 9. 2020  s ní pedagogové již začali pracovat. 

Očekávané výstupy z RVP PV a jejich prolínání s dílčími cíli prozatím zůstávají v nezměněné 
formě až do finální podoby nového ŠVP. 

Nové integrované bloky a jejich témata viz. příloha č. 4 

 

 

 

 

Tento dodatek k vnitřnímu řádu nabývá účinnosti dnem  28. 8. 2020 

 

                Miroslava Vaculíková 
                                   ředitelka školy 
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"Šťastné děti do barevné školy chodí, učí se 
znát vše, co v životě se hodí" 

Integrované bloky a témata: 

Pojďte děti, pojďte sem, společně si zahrajem (září) 

Já a moji kamarádi   

(kamarádi, učitelky, prostory MŠ a zahrady, půjčování a úklid hraček, pravidla 
třídy, pozdravy, jak vypadám - to jsem JÁ a to jsi TY - části těla, barva pleti, 
vlasů, očí, pojmy velký, malý, mladý, starý) 

Buďme všichni opatrní 
(bezpečnost dětí, BOZP, hygiena, péče o naše zdraví, první pomoc, zdravé, 
nezdravé potraviny, nemoci, úrazy, části lidského těla, vnitřní orgány, NH „Na 
lékaře“, zdravé ovzduší, nákaza COVID 19- epidemiologické onemocnění) 

Já a moje rodina 
(názvy členů rodiny, vztahy v rodině, pomoc v domácnosti, spolupráce,  
společenské chování, svátky, narozeniny, oslavy, narození dítěte, úmrtí,) 

Co děláme celý den 
(materiál, ze kterého jsou předměty vyrobeny – plast, papír, železo, …, způsob a 
častost použití, každodenní činnosti, časové pojmy – den, noc, měsíc, rok, ráno, 
dopoledne, poledne, odpoledne, večer, pomoc v domácnosti) 

Země česká, domov můj 
(dům, ulice, město, Česká republika, státní vlajka, hymna, znak, cestování, 
výlety, důležité stavby ve městě) názvy členů rodiny, vztahy v rodině, pomoc 
v domácnosti, spolupráce,  společenské chování, svátky, narozeniny, oslavy, 
narození dítěte, úmrtí,) 
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Barevný podzim (říjen- listopad) 
Podzim na zahradě (ovoce) 

(názvy ovoce, uskladnění na zimu, zavařování, ochutnávka – chuť sladká, kyselá, apod., práce 
na zahradě, zpracování, výroba ovocných salátů, pokrmy, vitamíny) 

Podzim na poli (zelenina) 

(pojmenovat zeleninu, uskladnění na zimu, zavařování, zamrazení, pokrmy ze zeleniny, 
výroba zeleninových salátů, ochutnávka, vitamíny, třídění na základě vymezených znaků, 
popis – tvar, barva, velikost, chuť, práce na zahradě, zahradní náčiní, , polní plodiny, práce na 
poli, traktor, kombajn, Kuřátko a obilí, O veliké řepě, poslech, dramatizace, výtvarné 
zpracování) 

Podzim v lese  

(volně žijící zvířata, sběr kaštanů, výlet do lesa, poznávání lesních stromů,  tvořivost s 
přírodním materiálem, mraveniště, budka, krmelec) 

Když padá listí 

(změny v přírodě, zbarvování listí, počasí, oblečení, odlet ptáků, příprava zvířátek na zimu – 
sběr podzimních plodů, tvořivost s přírodním materiálem, pouštění draků) 

 Ať žijí duchové 

(změna času, dušičkový čas, tradice, stašidýlkování v MŠ, Halloween, "Halloweenský 
podvečer" - akce pro děti a rodiče , vyřezávání z dýní) 

Hrajeme si s barvičkami 

(základní a doplňkové barvy, barvy podzimu, míchání barev, pozorování barev v okolí,) 

Není drak jako drak 

( počasí, pocity, vichr, povodeň, nebezpečí, roční období – typické znaky, změny v přírodě, 
poslech, dramatizace „O Bajajovi“, píseň „Vyletěl si pyšný drak“) 

Příroda usíná 

(počasí, pocity, typické znaky, změny v přírodě, příprava zvířat na zimní spánek, odlet ptáků, 
poslech, dramatizace „O dvanácti měsíčkách“,) 
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Kouzlo Vánoc (prosinec) 
Mikuláš ztratil plášť 

(písně, básně o čertech, projektový den, návštěva čertů s Mikulášem v mateřské 
škole) 

Voňavý Advent 

(pokusy s rychlením větévek, pouštění lodiček, rozkrajování jablíčka, rybí 
šupina, jmelí, hod střevícem, sv. Barbora, sv. Lucie, sv. Mikuláš, vystoupení pro 
rodiče) 

Těšíme se na Ježíška (dva týdny) 

(motivační příběhy o narození Ježíška, pečení cukroví, vánoční písně a koledy, 
návštěva divadla) 

 

Ledové království (leden) 
My tři králové 

(vše,co se týká sbírky "Tříkrálovské", píseň "My tři králové jdeme k Vám", 
spojitost s církevními poznatky, tradice,...) 

A je zima 

(počasí v zimě, oblékání, nebezpečí v dopravě a na zamrzlé vodní hladině, 
omrzliny, zimní příroda, volně žijící zvířata, stopy zvířat ve sněhu, péče o 
živočichy ve volné přírodě, dokrmování ptáků, ryby v zimě) 

V zdravém těle zdravý duch 

(hygiena, péče o naše zdraví, první pomoc, zdravé, nezdravé potraviny, nemoci, 
úrazy, části lidského těla, vnitřní orgány, NH „Na lékaře“, zdravé ovzduší,...) 

Sportujeme, dovádíme- pozor, ať se nezraníme 

(zimní sporty, sportovní vybavení a oblečení, ochrana hlavy, pravidla na 
sjezdovce, hry na sněhu a se sněhem, bobování, exkurze na zimní stadion) 
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Poznáváme, bádáme .... (únor) 
 

Království Slunce a Země 

(světlo, teplo, ochrana před slunečními paprsky, stínové divadlo, výtvarné 
vyjádření pomocí různých materiálů) 

(jak vzniká půda, význam, rostliny, živočichové v půdě – krtek, mravenec, 
pozorování, tvořivost s kamínky, větvičkami, hry s pískem) 

Království vody a vzduchu 

(studánka, horský potok, řeka, moře, voda sladká a slaná, ryby, koloběh vody, 
co je pod hladinou, skupenství vody, mrak, déšť) 

(vítr, vichřice, živočichové pohybující se ve vzduchu, co znečišťuje ovzduší, jak 
tomu předcházet, výroba větrníku, pokusy venku, pozorování stromů ve větru) 

 

Pojďte dál, máme karneval 

(masopust, karneval, výroba masek, vynášení Morany, spolupráce rodičů s 
mateřskou školou na projektových dnech v MŠ) 

 

Kdo, co, čím? 

(názvy povolání, řemesel, pantomima, námětové činnosti, práce, odpočinek, 
předměty denní činnosti, povolání rodičů, čím budu, exkurze na poštu, k lékaři, 
na nádraží, do obchodu, materiál, ze kterého jsou předměty vyrobeny – plast, 
papír, železo, …, způsob a častost použití, každodenní činnosti, časové pojmy) 

Hurá na hory (speciální téma) 

(zimní sporty, sportovní vybavení a oblečení, ochrana hlavy, pravidla na 
sjezdovce, hry na sněhu a se sněhem, bobování, hry na sněhu a se sněhem, 
seznámení se sjezdovkou, s instruktory lyžařské školy, poučení o bezpečnosti na 
horách, téma určené dětem, které jezdí na intenzivní lyžařský kurz- pondělí až 
pátek v dopolední hodině- 2 hodiny na svahu denně) 
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Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře (březen) 
 
Knížka je náš kamarád 
( encyklopedie, atlasy, práce s knihou, mezinárodní den knihy, nové pojmy- 
knihobudka, spisovatel, pero, inkoust, ... návštěva knihovny, výroba své vlastní 
knihy, recyklace papíru ) 

 

Jaro ťuká na vrátka 
(jarní květiny, semínko, setí, sadba, pupeny, úprava zahrádky, zahradní náčiní, 
pomoc na zahrádce) 

 

U babičky na dvoře 
(zvířata a jejich mláďata, užitek – maso, vejce, peří, mléko, výrobky ze surovin 
– máslo, sýr, uzeniny, hlasy zvířat, krmení) 

 

"Mach a Šebestová k tabuli!" 
(hrajeme si na školu, NH „Na školu“, motivace dětí před zápisem do 1. tříd, 
aktovka, penál, procvičování barev, tvarů, počtu, časové posloupnosti, 
spolupráce s rodiči- projektový den "Brzy budu  školákem") 
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Červená, žlutá, zelená" (duben) 
 
Barevná pomlázka 

(zvyky, tradice, písně, koledy, barvení vajíček, výroba přání) 

 

Děti, pozor červená 
(názvy dopravních prostředků, určení místa pohybu, ochranná přilba, bezpečnost 
v dopravě, chodec, cyklista, řidič, řidičský průkaz, dopravní značky, přechod pro 
chodce – zebra, světelné signály, nácvik bezpečné jízdy na koloběžce a kole na 
školní zahradě, pomoc nevidomým lidem při přechodu vozovky) 

 

Kdo nás chrání 
(beseda s policisty, ukázka policejního vybavení, městská a státní policie, nácvik 
bezpečného přecházení v ulicích města, sv. Florián, ukázka hasičské techniky, 
beseda s hasiči) 

 

EKO hrátky 
(věci kolem nás, stavby, mosty, hrady, jeskyně – památky ČR, materiál, ze 
kterého se vyrábí – písek, kámen, dřevo, beton, plast,.... zdravé ovzduší, 
ekologie, ochrana přírody, třídění odpadu) 

 

Čarodějnický rej – projektový den  
(kouzelný lektvar, labyrinty, zaklínadla, čarodějnická bytost v pohádkách, 
soutěživé činnosti,  průvod v převlecích ulicemi města) 
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Kvete celá zem (květen) 
 
Dívej se, poslouchej, přivoň si a ochutnej 
(smysly a smyslové orgány, závislosti – kouření, alkohol, drogy, gemblérství, 
ochrana zdraví, zrakové a sluchové vady, pomoc lidem se zrakovým a 
sluchovým postižením) 

 

Moje maminka  
(básně, písně o mamince, výroba přání, narození miminka, život od narození až 
po smrt, pomoc mamince v domácnosti, uvědomění si, co pro nás maminka 
znamená, co pro nás dělá, "Jeden večer bez maminky" - spaní ve školce) 

 

Putujeme za pohádkou 
(pohádkové postavy, četba, poslech, vyprávění, kresba, dramatizace pohádek, 
návštěva knihovny, „Pohádkový les“) 

 

Beruško, půjč mi jednu tečku 

(hmyz, slunéčko sedmitečné, pavouci, brouci, mravenci, včely, opylení, med) 

 

Děti mají svátek (mezinárodní den dětí) 

(vyjádření svého přání, umět popřát kamarádovi, popis hračky, soutěživé 
dopoledne ve spolupráci se ZŠ praktickou a speciální) 
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Ahoj léto, ahoj prázdniny (červen) 
 
Žofka v ZOO 

(názvy zvířat ze ZOO, prostředí, kde žijí, encyklopedie, atlasy, práce s knihou, 
návštěva ZOO –Dvůr Králové, Stěžery) 

 

Skáče kluk i holka, skáče celá "ŠKOLKA"    

(sportovní olympiáda, druhy sportů, čeští sportovci, olympijské kruhy, světadíly, 
mapa, hymna ČR a dalších zemí, rozhovor, praktická příprava na závod, 
„Atletický pětiboj“) 

 

Sláva, nazdar výletu 
(plány na prázdniny, dovolená, zajímavá místa v ČR, způsoby cestování – vlak, 
auto, autobus, letadlo, „Pustý ostrov“ – řešení problémových situací, pojmy - 
jeskyně, hrad, zámek, lanovka, koupaliště, řeka,  moře, studánka,  voda slaná a 
sladká, věci kolem nás, stavby, mosty, hrady, jeskyně – památky ČR) 

 

Se sluníčkem u vody 

(rostliny, živočichové, letní hry, koupání, nebezpečí vody, mořští živočichové, 
exotická zvířata, výlety, turistika, cykloturistika, mapy, encyklopedie, způsoby 
cestování, brouci a hmyz, rostliny, živočichové, stadia vývoje žáby, nebezpečí 
bodnutí) 

 

 
 

 


