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1 Identifikační údaje o škole
1.1 Název ŠVP
NÁZEV ŠVP: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
MOTIVAČNÍ NÁZEV: Šťastné děti do barevné školy chodí, učí se znát vše co v životě se hodí

1.2 Údaje o škole
NÁZEV ŠKOLY: Mateřská škola, Nový Bydžov, F. Palackého 1241
SÍDLO ŠKOLY: F. Palackého 1241, Nový Bydžov, 50401
KONTAKTY:

e-mail: reditelka@ms-palackeho.cz
web: www.ms-palackeho.cz

REDIZO: 600088031
IČO: 70189013
IZO: 600088031
STATUTARNÍ ZÁSTUPCE ŠKOLY: Miroslava Vaculíková
ZPRACOVATELÉ PROGRAMU: Miroslava Vaculíková-ředitelka MŠ, Ivana Nováková-zástupce
ředitelky

1.3 Zřizovatel
NÁZEV ZŘIZOVATELE: Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov IČ:
00269247, DIČ: 00269247, starosta města Ing. Pavel Louda
ADRESA ZŘIZOVATELE:
Město Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 00269247, DIČ: 00269247, starosta města Ing. Pavel Louda

KONTAKTY:
starosta města Ing. Pavel Louda,602 117 457
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1.4 Platnost dokumentu
PLATNOST DOKUMENTU: 1. 9. 2021
ČÍSLO JEDNACÍ: VP/23/2021
DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 28. 8. 2021
DATUM PROJEDNÁNÍ SE ZŘIZOVATELEM: 1. 6. 2021

................................................
ředitel školy

.................................................
Razítko školy

Miroslava Vaculíková
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2 Obecná charakteristika školy
2.1 Velikost školy
Kapacita školy: 115
Počet tříd: 5
Počet pracovníků: 15
V případě potřeby a možnosti je stálý počet pracovníků doplňován o další pracovníky (např. chůvy,
školní asistenty,apod.).

2.2 Lokalita školy
Lokalita školy:
MŠ se nachází v klidné části Nového Bydžova mimo hlavní třídu ve zrekonstruované ulici.

2.3 Charakter a specifika budovy
Charakter a specifika budovy/budov:
Budova MŠ je patrová, nově zrenovovaná- nová fasáda, okna. Jedná se o starší budovu, která
nemá bezbariérový přístup. Součástí mateřské školy je školní jídelna, která zajišťuje stravování
také pro žáky Základní školy praktické. Kapacita školní jídelny činí 250 teplých jídel denně. 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.

Dopravní dostupnost školy:
Většina dětí naší MŠ je místních. Pro děti z okolních vesnic je dopravní dostupnost
bezproblémová. V roce 2020 byla ulice F. Palackého kompletně zrekonstruována, byla nově
vytvořena parkovací místa pro rodiče a zaměstnance školy.

Informace z historie školy:
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
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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 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.
V září 2018 proběhla výměna ředitelky. Do této funkce byla jmenována Miroslava Vaculíková. Od
jejího nástupu do funkce byl na budově zaveden bezpečnostní čipový systém umožňující vstup
pouze zaměstnancům a rodičům. V podkroví MŠ byla instalována dlouho plánovaná klimatizace.
Od 1. 9. 2018 mateřská škola získala dotaci z programu OP VVV s názvem Podpora digitálních
kompetencí pedagogických pracovníků, která byla dokončena 11. 10. 2020. Od 1. 9. 2020 čerpáme
novou dotaci z programu OP VVV s názvem Školní Asistent ve výuce MŠ F. Palackého, jejíž délka
trvání je do 31. 8. 2022.
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3 Podmínky vzdělávání
3.1 Věcné 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 všech třídách
využíváme nová sociální zařízení. Třídy mají část herny a část se stolky, která ve většině slouží
zároveň jako prostor jídelny. V podkroví instalována klimatizace. Děti odpočívají na zdravotně
nezávadných matracích. V každé třídě jsou umístěny hračky a pomůcky specifické pro jednotlivé
věkové skupiny, společné pomůcky a materiál jsou umístěny v nově vybudovaném kabinetu v
podkroví budovy. Nově pořízena Interaktivní tabule a panel. Pomůcky průběžně doplňujeme.
Hračky, pomůcky, výtvarný materiál, hudební nástroje, apod. jsou umístěny v policích, koších,
skříňkách tak, aby dětem byly přístupny po celý den. Všechny prostory MŠ jsou čisté, upravené a
bezpečné. Dětské práce a výrobky jsou umístěny na takových místech, aby se s nimi měli možnost
seznamovat pravidelně rodiče dětí. Na školní zahradě každoročně přibývá nových herních prvků:
„Minilanové centrum“ s lanovou dráhou, mlhoviště, herní prvky z akátového dřeva, zahradní
domek. Vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle
předpisů. Všechny herní prvky jsou bezpečné, el. zásuvky zaslepené, koberce řádně přilepené. Do
každé třídy zakoupena čistička vzduchu, pořízen ozonovač. Všechna okna mají žaluzie, teplota
regulována větráním.
V prvním patře vedle sborovny je v plánu rekonstrukce WC pro pedagogy. Dále proběhne
rekonstrukce zázemí pro provozní zaměstnance a obnova parapetů celé budovy. V plánu je dále
výmalba sociálních zařízení a předního schodiště. Pověření, zadání objednávek i kontrola spadá na
vedení MŠ ve spolupráci se zřizovatelem. Doba uskutečnění těchto zadaných cílů je do konce roku
2021. Pořízení zemní trampolíny na školní zahradu dle finančních možností zřizovatele.

3.2 Životospráva
Strava se připravuje ve vlastní školní kuchyni, podává se čerstvá a dostatečně teplá. Dětem
poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu dle příslušných předpisů. Dbáme na zachování
vhodné skladby jídelníčku, dodržování technologie přípravy pokrmů. 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. S ohledem na počasí a kvalitu ovzduší dodržujeme dostatečný
pobyt na čerstvém vzduchu- 2 hodiny denně, při vhodných podmínkách i odpoledne. Pobyt na
školní zahradě je střídán s vycházkami po městě a blízkém okolí. Při pohybu a hře děti rozvíjí svou

8

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
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. 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.
Mateřská škola má pravidelný denní řád, který je flexibilní a umožňuje tak organizaci dne a
činnosti dětí přizpůsobit aktuálním potřebám a situacím. Zaměstnanci školy se chovají podle zásad
zdravého životního stylu, čímž dětem poskytují přirozený vzor.
Není překračována kapacita školy, jsou dodržovány počty dětí na třídách, spojování dětí do tříd
provádíme pouze v nejnutnějších případech i s ohledem na pandemickou situaci v zemi. Za
současného stavu, kdy se nelze zúčastňovat seminářů a dalšího vzdělávání našich zaměstnanců
budeme využívat možnosti webinářů. Obohatíme vzdělávání zakoupením programu "Barevné
kamínky" pro práci s dětmi na ICT technologiích (tablety, interaktivní panel a tabule). Z důvodu
povinného předškolního vzdělávání ze zákona zajišťujeme distanční výuku, kterou efektivně a
systematicky tvoříme dle našich vzdělávacích plánů. Za nepřekročení kapacity zodpovídá ředitelka
MŠ. Webináře jsou vybírány dle potřeby a zájmů zaměstnanců po konzultaci s vedením školy. Za
distanční výuku zodpovídají učitelky na třídách. Všechny tyto cíle budou plněny průběžně.

3.3 Psychosociální podmínky
Pro všechny zúčastněné se snažíme vytvářet spokojené, radostné a bezpečné prostředí. Ve
vztazích mezi dospělými a dětmi panuje vzájemná důvěra, ohleduplnost a zdvořilost. Pro adaptaci
dětí na MŠ 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 otevřenou školní zahradu. 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. Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Učitelky se snaží o
upevňování kamarádských vztahů mezi dětmi, čímž podporují radostný pobyt dětí v MŠ.
Pedagogický sbor je vstřícný, nemanipuluje s dětmi, empatický, milý, podporuje sociální vztahy
mezi dětmi a příjemné klima v MŠ. Děti jsou vedeny ke spolurozhodování o činnostech ve třídě, k
samostatnosti ve všech činnostech, při čemž je přihlíženo k mentalitě a individuálním potřebám.
Vzdělávací nabídka je přiměřená, užitečná, praktická. Děti jsou pozitivně oceňovány, pedagogové
se vyhýbají negativním slovním komentářům. Ve vztazích mezi dospělými a dětmi panuje
vzájemná důvěra, ohleduplnost, tolerance, solidarita a zdvořilost. Zaměstnanci se chovají
důvěryhodně, spolehlivě, empaticky a jdou příkladem. Prostřednictvím programové nabídky
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předchází učitelé u dětí šikaně a sociálně patologickým jevům - viz. minimální preventivní
program. Učitelka podporuje vřelé, citlivé vztahy.

3.4 Organizace chodu
Denní řád je dostatečně pružný, kdy je možné respektovat individuální potřeby dětí a včas
reagovat na aktuální potřeby. Denně zařazujeme zdravotní pohybové aktivity, které mají správnou
strukturu-rušná část, průpravná část-cviky, kde učitelka opravuje děti, cvičení na nářadí, pohybová
hra, která děti stmeluje, relaxace. Učitelka je řádně připravena na denní aktivity, program
připravuje rozmanitý a pestrý dle aktuálních témat. Dětem se plně věnuje. Respektujeme
soukromí dětí během dne, děti nacházejí potřebné zázemí, klid a bezpečí. Při adaptaci každého
dítěte je uplatňován individuální přístup. Je vytvořen prostor pro spontánní hru, vyvážený poměr
řízených a spontánních aktivit, a to i v odpoledním čase. Děti mají dostatek času i prostoru pro
spontánní hru, kterou si mohou dle možností dokončit nebo v ní pokračovat později.
Podporujeme aktivity, které děti podněcují k vlastní aktivitě a experimentování. Mohou se
zapojovat do organizace činností, pracovat svým tempem. Vytváříme vhodné podmínky pro
individuální, skupinové a frontální činnosti. Umožnujeme individualizaci vzdělávání. Dbáme na
soukromí dětí během dne i při osobní hygieně. Pokud se dítě nechce účastnit nějaké činnosti, má
vlastní prostor, využívá hry v koutcích, sleduje kamarády či zvolí jinou náhradní aktivitu. Plánované
činnosti jsou věkově přiměřené, aktivity tvořivé, experimentální. Vycházíme z individuálních
potřeb a zájmů dětí. Učitelka má dopředu připravené vhodné, kvalitní pomůcky, na jejichž
doplňování a obnovování se průběžně dohlíží. Na jednotlivých třídách nepřekračujeme stanovený
počet dětí. Při zařazení dítěte s PO se počet dětí snižuje. Spojování dětí probíhá pouze v
nejnutnějších případech nebo z organizačních důvodů.
Průběžně je doplňováno materiální zázemí školy pro lepší efektivitu vzdělávání.

3.5 Řízení mateřské školy
Ředitelka školy zodpovídá za plnění úkolů organizace. Zaměstnanci školy jsou zapojováni do řízení
školy, mají dostatek pravomocí a je respektován jejich názor. Všechny pravomoce jsou jasně a
srozumitelně vymezeny. Ředitelka školy své zaměstnance pozitivně motivuje k práci a podporuje
týmovou spolupráci. Jsou pravidelně organizovány pedagogické a provozní porady. Důležité
informace jsou mezi zaměstnance předávány pomocí oběžníků, nástěnky. Při vedení ředitelka
vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance. Zaměstnanci jsou zapojeni do rozhodování o chodu
školy. Ve škole je vytvořeno příjemné klima, ve kterém zaměstnanci spolupracují, domlouvají se,
vzájemně se podporují-táhnout za jeden provaz. Na jejich výkonech je vidět, že je práce naplňuje.
Mezi zaměstnanci školy a rodiči panuje příjemná atmosféra, důvěra a vstřícnost. Společně se
snažíme předcházet problémům. Zaměstnanci školy s rodiči jednají diskrétně. Mateřská škola
podporuje rodinnou výchovu, nabízí rodičům poradenský servis. Plánování pedagogické práce
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vychází z předchozího plánování, je funkční a využívá zpětnou vazbu. Do tvorby ŠVP jsou zapojeni
všichni pedagogičtí zaměstnanci s ohledem na konkrétní podmínky školy, kdy bylo využito
mnohaletých zkušeností z pedagogické praxe. Kontrolní činnosti jsou smysluplné a užitečné. MŠ
spolupracuje se zřizovatelem, OSPOD, PPP, SPC Duháček a SPC Rukavička, Policie ČR a HZS
Královéhradeckého kraje, Jiráskovým divadlem, Klubem seniorů, ZŠ Karla IV., ZŠ V. K. Klicpery, ZŠ
praktickou.
Víme, že je vždy co zlepšovat, proto se škola nebrání změnám a inovacím. Vítány jsou všechny
podnětné názory a novinky, které jsou v praxi přínosné a podporují tím efektivní a systematické
zlepšení podmínek vzdělávání. V současné době se nám postupně omlazuje kolektiv. Prioritou je
využití mnohaletých pedagogických zkušeností zavádějících učitelek, které ve spolupráci s
ostatními a vedením školy za uvedení do praxe zodpovídají. Podporujeme a jsme vstřícní k účasti
pedagogů na seminářích, které vedou k dalšímu vzdělávání. Zároveň mají učitelé možnost
nahlédnout do výchovné práce svých kolegyň a vše s nimi konzultovat.

3.6 Personální a pedagogické zajištění
Pedagogičtí i provozní zaměstnanci jsou pro výkon svého povolání odborně kvalifikovaní. Ve škole
je pracovní sbor, který má jasně nastavené kompetence a společně vytvořená pravidla směřující
ke stmelování kolektivu, na základě čehož pracuje jako jeden tým. 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. Při výběru se vychází i z hospitační činnosti. Vedení
vytváří podmínky pro systematické vzdělávání, které vede k profesionalizaci pracovního týmu.
Služby učitelů jsou organizovány tak, aby byla zajištěna optimální pedagogická péče o děti. V
každé třídě je zajištěno překrývání pedagogických pracovníků v rozsahu optimálně 2,5 hodin, ve
třídě dětí 2-3 letých i déle. Překryvy krom jiného zajišťují, aby děti mohly pracovat ve dvojicích, či
menších skupinkách. Všichni zaměstnanci jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem. 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).
Vedení v průběhu celého roku plně podporuje všechny příležitosti k efektivnímu dalšímu
vzdělávání zaměstnanců dle dostupných nabídek a možností.

3.7 Spoluúčast rodičů
Mezi zaměstnanci školy a rodiči panuje příjemná atmosféra, důvěra a vstřícnost. Rodiče mají
možnost se spolupodílet na plánování programu školy, účastní se besed a školou pořádaných akcí.
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
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společném postupu řešení. Rodiče mohou vstupovat do výchovně-vzdělávacího procesu, sledují
výrobky dětí a týdenní téma s nabídkou činností jednotlivých tříd. Pro rodiče plánujeme besedy a
semináře týkající se výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku, školní zralost apod. Rodiče mají
možnost sledovat pokroky svých dětí a konzultovat je individuálně s pedagogy na jednotlivých
třídách. Zaměstnanci školy respektují soukromí rodin a nezasahují do jejich života, diskrétně
pracují s důvěrnými informacemi, které se v žádném případě nesmí dostat na veřejnost. Mateřská
škola podporuje rodinnou výchovu, nabízí rodičům poradenský servis a osvětové aktivity v
otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí.
Pro kvalitní vztahy s rodiči 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 škole, dále se prezentujeme na nástěnce umístěné v galanterii na náměstí,
rodiče informujeme prostřednictvím nástěnky u hlavního vchodu do budovy školy, na nástěnkách
v šatnách jednotlivých tříd a každodenně ústní formou při přebírání dětí. Mezi akce pořádané s
rodiči a pro rodiče patří:
•

Ať žijí duchové (plnění úkolů se světýlky a halloweenskou tematikou)

•

seznamovací odpoledne

•

rozsvěcení vánočního stromu

•

dny otevřených dveří

•

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

Tyto akce dle možností, potřeby a nápadů obměňujeme a obnovujeme.

3.8 Podmínky

pro

vzdělávání

dětí

se

speciálními

vzdělávacími potřebami
V současné době není na MŠ žádné dítě s pohybovým omezením, škola nedisponuje
bezbarierovým přístupem. Pro všechny děti zajišťujeme maximálně bezpečné prostředí a zvýšený
bezpečnostní dohled. Mateřská škola zajišťuje takové pomůcky, které jsou vhodné pro děti s
přiznaným PO a dle potřeby vycházíme z doporučení PPP. Při vzdělávání dětí se SVP spolupracuje
učitel s dalšími odborníky, využívá služby školských poradenských zařízení. Logopedická péče,
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které se účastní spolu s dětmi i rodiče, je zajištěna přímo v MŠ. Průběžně probíhá individuální
péče. Klademe důraz na úzkou spolupráci s rodinou, citlivě s nimi komunikujeme a konzultujeme
potřebné. Úzce spolupracujeme s ŠPZ-PPP, SPC Duháček, SPC Rukavička, ZŠ praktická, speciální
pedagog. Dále dle potřeby neurolog, psychiatr, lékař. Snižujeme počty dětí ve třídě v souladu s
právními předpisy dle stupně PO a u dětí dvouletých. Škola zajišťuje přítomnost asistenta
pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření. AP má jasně dané a vymezené
kompetence. MŠ dbá na kvalitní komunikační systém, který úzce vychází ze spolupráce s rodiči a
výše zmíněnými odbornými zařízeními.
S těmito zařízeními neustále prohlubujeme spolupráci, vše s nimi konzultujeme a tím přispíváme k
větší efektivitě vzdělávání.

3.9 Podmínky vzdělávání dětí nadaných
V naší škole vytváříme takové podmínky, aby bylo možné stimulovat rozvoj potenciálu včetně
různých druhů nadání. V případě, že dítě vykazuje známky nadání, doporučí škola zákonným
zástupcům vyšetření dítěte ve ŠPZ, se kterým škola nadále spolupracuje. Na základě individuálních
podmínek škola zajišťuje dostatek kvalitních pomůcek a materiálů pro rozvoj kognitivních
schopností dětí. Učitel podporuje tvořivost a experimentování. Při zjištění nadaného dítěte bude
stimulován rozvoj potenciálu a konkrétního druhu nadání tak, aby se mohlo rozvíjet a dále
projevovat i v budoucnu. Pro práci s těmito dětmi budou vytvořeny takové podmínky, které
umožní jejich nadání rozvíjet (individuální péče, práce ve dvojicích či menších skupinkách). Učitelé
si v této oblasti prohlubují znalosti. U dětí podporují samostatnost, zvídavost, tvořivost,
kombinační schopnosti a hledání vlastních cest způsobů řešení. Při podporování nadaných dětí
bude mateřská škola úzce spolupracovat s odborníky ŠPZ a s rodiči těchto dětí.
V této době nebylo na naší MŠ diagnostikováno žádné dítě se zvláštním nadáním. V případě, že by
tomu tak v budoucnu bylo, postará se škola o zajištění všech podmínek zajišťujících rozvoj
vzdělání těchto dětí.

3.10 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let
Třída pro děti 2-3 leté je dostatečně vybavená podnětnými a bezpečnými hračkami a pomůckami,
certifikovanými pro dvouleté děti. Volně přístupné hračky jsou umístěny v dostatečné výšce,
přiměřené množství skříněk je uzavřených z důvodu bezpečnosti a předkládání přiměřeného
množství podnětů. Dětem jsou nastavena srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a
pomůcek. 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, které se pružně střídají v kratších intervalech. Přilehlé prostory třídy slouží
jako šatna a sociální zařízení poskytující dostatečné zázemí pro zajištění hygieny dětí. Sociální
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zařízení je vybaveno přebalovacím pultem a přiměřenou výškou toalet a umyvadel. Šatna
umožňuje dostatečný prostor na oblečení a hygienické potřeby. Je umístěna v zadní části budovy,
má samostatný vchod, který je s ohledem na bezpečnost otevřen pouze v době příchodu a
vyzvedávání dětí. Režim dne je plně přizpůsoben respektováním potřeb dvouletých dětí, je
pravidelný, děti mají na veškeré činnosti dostatek času. Přiměřený prostor je věnován i stravování
a odpočinku dětí. Adaptace dětí probíhá za spolupráce s rodiči a individuálními potřebami
jednotlivých dětí. Zákonný zástupce má možnost pobýt se svým dítětem po domluvě určitý čas ve
třídě. Pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty má dítě možnost donést si svoji oblíbenou hračku, aby
překonalo prvotní obavy a odloučení od rodiny. Vzdělávací činnosti realizujeme individuálně či v
menších skupinkách dle potřeb a volby dětí. Učitelé 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. Uplatňují laskavý, ale důsledný přístup, jsou empatičtí, milí, vstřícní. Velmi
dbáme na součinnost s rodinami dětí, která je pro nás prioritní. Snažíme se o navození pozitivních
vztahů, které vedou k oboustranné důvěře a spolupráci.
Pro zajištění perfektního a komfortního chodu třídy nejmenších dětí využíváme dotaci z programu
OP VVV, který nám umožňuje využití chůvy či školního asistenta. Dle možností budeme této
nabídky využívat i nadále. Škola bude dále průběžně doplňovat pomůcky a hračky vhodné pro tuto
věkovou skupinu. Pro zefektivnění vzdělávání zajišťujeme v této třídě vyšší překryvy pedagogů.
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4 Organizace vzdělávání
Druh provozu školy: Celodenní
Počet tříd včetně bližší charakteristiky:
Žlutá třída
Žlutá třída se nachází v přízemí budovy a 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 školní asistent. Tato třída má speciální
režim, který plně respektuje individualitu dvouletých dětí.
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
Nachází se v prvním patře budovy vpravo od schodiště. Třídu navštěvuje max. 15 dětí ve věku 6–
let a jsou zde zařazeny děti s OŠD. Dětem je poskytován individuální přístup, kdy je naší snahou,
připravit je co nejlépe na vstup do základní školy.
Jedna učitelka v této třídě má speciálně-pedagogické vzdělání a v současné době zde působí
asistent pedagoga.
Zelená třída
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Třída se nachází v podkroví budovy, je naplňována do max. počtu 28 dětí ve věku 5–6 let.
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.

Pravidla pro zařazování 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 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.

Činnosti se souběžným působením dvou učitelů ve třídě:
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

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy:
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
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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.
Dítě může být do mateřské školy přijato i v průběhu roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky
školy.

Popis pravidel organizace individuálního vzdělávání:
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
17
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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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5 Charakteristika vzdělávacího programu
5.1 Zaměření školy
Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání s názvem "Šťastné děti do barevné školy
chodí, učí se znát vše, co v životě se hodí" (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.
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.
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 dvakrát ročně hodnotíme a
zaznamenáváme do tzv. osobního listu dítěte pokroky vývoje dítěte.
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Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, které mají navržena podpůrná opatření,
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 Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu
„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)
•

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

•

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
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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 vzdělávání
Formy vzdělávání:
V předškolním vzdělávání jsou uplatňovány aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a
vyvážené, v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem předškolního dítěte. Takovou
specifickou formou, vhodnou pro předškolní vzdělávání v podmínkách mateřské školy, je
didakticky zacílená činnost, která je učitelem přímo nebo nepřímo motivovaná, která je dítěti
nabízena a v níž je zastoupeno spontánní a záměrné učení. Tyto činnosti probíhají zpravidla v
menší skupině či individuálně. V menší míře jsou využívány i frontální činnosti.

Metody vzdělávání:
Předškolní vzdělávání nabízí vhodné vzdělávací prostředí, pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a
obsahově bohaté, v němž se dítě může cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně a které mu
zajišťuje možnost projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. K tomu je v
naší mateřské škole využíváno těchto metod:
.
•

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

21

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
•

metoda experimentu založená na principu manipulace a objevování

•

vzájemně vyvážené a provázané aktivity spontánní a řízené

•

integrovaný přístup v souvislostech

5.4 Zajištění vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí nadaných
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP:
RVP PV vychází ve své základní koncepci z respektování individuálních potřeb a možností dítěte. Z
toho důvodu je RVP PV základním východiskem i pro přípravu vzdělávacích programů pro děti se
speciálními vzdělávacími potřebami, ať už jsou tyto děti vzdělávány v běžné mateřské škole, či v
mateřské škole zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona. Dítětem se speciálními vzdělávacími
potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých
práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti
mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského
zákona. Od roku 2018 na naší mateřské škole speciální třída již neexistuje, děti s PO jsou
integrovány do běžných tříd. Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční
náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské
zařízení i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory
(PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ s
informovaným souhlasem zákonného zástupce dítěte.
Dítěti, u kterého jsou nutné úpravy ve vzdělávání, je vytvořen PLPP 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.
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.
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Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého
jazyka:
Cílem poskytované jazykové přípravy děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka je, aby při
přechodu na základní školu měly takové jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce,
které jim umožní se zapojit do výuky v základní škole a dosáhnout školního úspěchu.
Pedagogové mateřské školy poskytují dětem-cizincům a dětem, které pocházejí z jiného
jazykového a kulturního prostředí potřebnou podporu při osvojování českého jazyka již od jejich
nástupu do mateřské školy.
Při práci s celou třídou, ve které se vzdělávají i děti, které se český jazyk učí jako druhý jazyk,
pedagogové uzpůsobují didaktické postupy a děti cíleně podporují v osvojování českého jazyka u
těchto dětí.
V souladu s platnou právní úpravou v situaci, kdy v mateřské škole, budou alespoň 4 cizinci v
povinném předškolním vzdělávání, bude zřízena skupina nebo skupiny pro bezplatnou jazykovou
přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání. Vzdělávání ve skupině pro
jazykovou přípravu bude rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne. Na základě
posouzení potřebnosti jazykové podpory mohou být zařazeny do skupiny pro jazykovou přípravu
rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality
jazykové přípravy.

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení IVP:
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.

Pravidla pro zapojení další subjektů:
Spolupráce naší MŠ s dalšími odbornými subjekty probíhá bez problémů již spoustu let.
Nezbytnou a povinnou součástí je informovaný souhlas rodičů.

Zodpovědné osoby:
Mateřská škola spolupracuje s PPP, SPC Duháček a SPC Rukavička, s logopedy ze základních škol.
Od roku 2020 v naší škole externě působí speciální logopedka p. Vojtěchová, která dle potřeby a
domluvy do MŠ dochází. Úzce spolupracuje s logopedkou naší školy Bc. Mrzenovou a společně
hledají optimální řešení logopedických problémů dětí. Při vzdělávání dětí se SVP spolupracují
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s dalšími odborníky i učitelé. Osoba, jež je pověřená komunikací se ŠPZ v naší MŠ, je ředitelka
školy Miroslava Vaculíková, a to dle potřeby.

Přehled předmětů speciálně pedagogické péče:
Předmět speciálně pedagogické péče je zajištěn dle specifik obtíží žáka. V současné době se
nenachází na naší MŠ žádné dítě s uznaným předmětem speciálně pedagogické péče. Pokud by
tato situace nastala, zajistí škola nebo školské poradenské zařízení ve vzájemné spolupráci.

5.5 Zajištění průběhu 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. Pro lepší srozumitelnost a
pochopení jednotlivých témat po vzájemné dohodě učitelek s vedením MŠ byly v této třídě
upraveny a přizpůsobeny názvy některých témat. Září- Já a moji kamarádi (Krtek a jeho kamarádi),
říjen, listopad-Není drak jako drak (Krtek a ježek), prosinec - Voňavý advent (Krtek a Vánoce),
leden - A je zima (Krtek a sněhulák), únor - Pojďte dá, máme karneval (Kouzelný svět pohádek),
březen - Mach a Šebestová k tabuli (Krtek zahradníkem), duben - Kdo nás chrání, EKO hrátky
(Krtek ve městě).
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6 Vzdělávací obsah
6.1 Integrované bloky
6.1.1 Pojďte děti, pojďte sem, společně si zahrajem (září)
Název integrovaného bloku
Oblast
Charakteristika integrovaného bloku

Návrhy dílčích témat pro realizaci

Pojďte děti, pojďte sem, společně si zahrajem (září)
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
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. Děti společně s
učitelkami si nastaví pravidla třídy, jsou seznámeny s bezpečným chováním a ochranou zdraví.
Já a moji kamarádi
Buďme všichni opatrní
Já a moje rodina
Co děláme celý den
Země česká, domov můj

Klíčové kompetence
Dílčí cíle
si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; posilování přirozených poznávacích citů
přirozenou motivací k řešení dalších problémů a (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování
situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem apod.)

Očekávané výstupy
prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit,
radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování
(odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit
vztek, zlost, agresivitu apod.)
uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
(lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek,
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném
(rodinném) a cizím prostředí
respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla,
přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být
aktivní i bez jejich opory
pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
napodobuje modely prosociálního chování a
osvojení si věku přiměřených praktických mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního
mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí dovedností
zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat
pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem
apod.)
zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně
hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o
osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat,
postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat,
obouvat apod.)
rozvoj schopnosti žít ve společenství
utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování
ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet a společenských normách, co je v souladu s nimi a co proti
se), přináležet k tomuto společenství (ke nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této
třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti)
a přijímat základní hodnoty v tomto
adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky
společenství uznávané
plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat
základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a
řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se
společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a
spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody
se spolupodílí na společných rozhodnutích;
seznamování s pravidly chování ve vztahu k dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného
přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti;
druhému
soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti,
dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a
dodržovat herní pravidla
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Klíčové kompetence
přizpůsobuje se jim

Dílčí cíle

má základní dětskou představu o tom, co je v
seznamování s místem a prostředím, ve
souladu se základními lidskými hodnotami a
kterém dítě žije, a vytváření pozitivního
normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle vztahu k němu
toho chovat

spoluvytváří pravidla společného soužití mezi
osvojení si věku přiměřených praktických
vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu dovedností
je zachovávat

Očekávané výstupy
navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do
péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným
způsobem, respektovat ho
porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé
(všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a že
s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat
se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské
škole
orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě
tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v
blízkém okolí)
mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního
zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat
pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem
apod.)
zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně
hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o
osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat,
postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat,
obouvat apod.)

6.1.2 Barevný podzim (říjen, listopad)
Název integrovaného bloku
Oblast
Charakteristika integrovaného bloku

Barevný podzim (říjen, listopad)
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
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). Dle přírodních
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Název integrovaného bloku

Návrhy dílčích témat pro realizaci

Barevný podzim (říjen, listopad)
podmínek seznamujeme děti se životem v lese formou prožitkového učení jeho přímou návštěvou.
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. Podzimní období
zakončujeme odpolední slavností s rodiči- strašidélkování, dýňování. Děti si uvědomí změnu času,
dušičkové období a jiné tradice.
Podzim na zahradě (ovoce)
Podzim na poli (zelenina)
Podzim v lese
Když padá listí
Ať žijí duchové
Hrajeme si s barvičkami
Není drak jako drak
Příroda usíná

Klíčové kompetence
Dílčí cíle
soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si rozvoj a kultivace mravního i estetického
souvislostí, experimentuje a užívá při tom
vnímání, cítění a prožívání
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Očekávané výstupy
být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k
věcem
chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře,
uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.),
elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno,
večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v
prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska
důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti
předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl,
charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné
souvislosti mezi nimi)
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle

se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky,
pocity a nálady různými prostředky (řečovými,
výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

rozvoj a užívání všech smyslů

má elementární poznatky o světě lidí, kultury,
přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho
rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu
a dění v prostředí, ve kterém žije
klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si
všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět
věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí;
poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z
toho, co samo dokázalo a zvládlo

rozvoj kooperativních dovedností

Očekávané výstupy
poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat,
postřehovat, všímat si (nového, změněného,
chybějícího)
porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku
příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných
větách)
zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
(postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě,
udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce,
práce na zahradě apod.)
vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově
rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary
předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě,
vnímat hmatem apod.)
přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem,
navazovat a udržovat dětská přátelství

vytváření elementárního povědomí o širším
přírodním, kulturním i technickém prostředí,
o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých
proměnách

všímat si změn a dění v nejbližším okolí
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
průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji poznávání pravidel společenského soužití a zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své
používá k dokonalejší komunikaci s okolím
jejich spoluvytváření v rámci přirozeného
představy pomocí různých výtvarných dovedností a
sociokulturního prostředí, porozumění
technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat,
základním projevům neverbální komunikace tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných
obvyklým v tomto prostředí
materiálů, z přírodnin aj.)
pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se
chovat

6.1.3 Kouzlo Vánoc (prosinec)
Název integrovaného bloku
Oblast
Charakteristika integrovaného bloku

Návrhy dílčích témat pro realizaci

Kouzlo Vánoc (prosinec)
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Přiblížit dětem tradice předvánočního období, času adventu pomocí básní, písní, tematických příběhů
o sv. Barboře, sv. Mikuláši, narození Ježíška. Děti si umocní poznatky a tradice formou projektových
dnů. Probíhají vánoční besídky pro rodiče. Děti se seznámí s vánočními zvyky (pouštění lodiček,
rozkrajování jablíčka, ořechy, šupiny, pantofel, barborka, zdobení vánočního stromečku). Formou
činnostního učení si osvojí pracovní 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.Tradičně
rozsvítíme vánoční stromek na školní zahradě.
Mikuláš ztratil plášť
Voňavý Advent
Těšíme se na Ježíška

Klíčové kompetence
Dílčí cíle
dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávání jiných kultur
poznávat svoje slabé stránky

projevuje dětským způsobem citlivost a
rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet,
ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná rozvíjet je a city plně prožívat
nevhodné chování; vnímá nespravedlnost,

Očekávané výstupy
osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které
jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a
jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní
praxi
zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí
hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizací
apod.)
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Klíčové kompetence
ubližování, agresivitu a lhostejnost

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
zorganizovat hru
ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým
rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování
uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory
a postoje a vyjadřovat je
přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a
uvažuje, také vyjádřit
projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu,
hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon
sledovat a vyprávět příběh, pohádku
naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky,
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou
úlohu apod.)
správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
se zajímá o druhé i o to, co se kolem děje; je
vytváření prosociálních postojů (rozvoj
chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu,
otevřené aktuálnímu dění
sociální citlivosti, tolerance, respektu,
přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová, něco
přizpůsobivosti apod.)
jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní
odlišnosti jsou přirozené
porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní
seznamování se světem lidí, kultury a
začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky,
ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu
umění, osvojení si základních poznatků o respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a
prostředí, v němž dítě žije
dovednosti
uplatňovat návyky v základních formách společenského
chování ve styku s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti
i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až
když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout
sdělení, uposlechnout pokyn apod.)
ví, že není jedno, v jakém prostředí žije,
rozvoj pohybových schopností a
ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými
a že je může ovlivnit
jemné motoriky (koordinace a rozsahu
pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle
pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka
apod.), ovládání pohybového aparátu a
tělesných funkcí

Očekávané výstupy
grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami,
barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet
s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit
pohyb s rytmem a hudbou

6.1.4 Ledové království (leden)
Název integrovaného bloku
Oblast
Charakteristika integrovaného bloku

Návrhy dílčích témat pro realizaci

Ledové království (leden)
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Seznámení dětí s tradicí Tří králů (tříkrálová sbírka).
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
zdraví (ochranné prostředky). Vést děti k tvořivosti při hrách na sněhu a se sněhem, využití zimního
prostředí ke klouzání a bobování, pozorování stop ve sněhu.
Rozhovory o tom, jak pečujeme o své zdraví, o správné hygieně, 1. pomoci, nemocech, úrazech,
zdravém ovzduší, ekologii, potravinové pyramidě – zdravé, nezdravé potraviny. Naučí se pojmenovat
jednotlivé části lidského těla a získají informace o důležitosti jednotlivých vnitřních orgánů. Poznávání
předmětů z našeho okolí zábavnou formou pomocí smyslů, zmíníme nebezpečí kouření, alkoholu, drog
a gamblerství.
My tři králové
A je zima
V zdravém těle, zdravý duch
Sportujeme, dovádíme-pozor, ať se nezraníme

Klíčové kompetence
Dílčí cíle
Očekávané výstupy
si uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a rozvoj schopnosti přizpůsobovat se uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat,
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Klíčové kompetence
nese důsledky

Dílčí cíle
podmínkám vnějšího prostředí i
jeho změnám

Očekávané výstupy
a mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se
nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc)
zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché
praktické situace, které se doma a v mateřské škole opakují,
chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na
hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)
vytvoření povědomí o mezilidských vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na
morálních hodnotách
společném řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s
pomocí)
chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s
ohledem na druhé

se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při
společných činnostech se domlouvá a
spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje
základní společenské návyky a pravidla
společenského styku; je schopné respektovat
druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy
je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být
osvojení si elementárních
tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem poznatků, schopností a dovedností
důležitých pro navazování a
rozvíjení vztahů dítěte k druhým
lidem
si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je poznávání sebe sama, rozvoj
hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají
pozitivních citů ve vztahu k sobě
stejnou hodnotu
(uvědomění si vlastní identity,
získání sebevědomí, sebedůvěry,
osobní spokojenosti)

vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat
se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled
na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu pomoc apod.)
respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky,
pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod.
uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky)
vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují
(v ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout
se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod.
naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a
vybavit
chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární
matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat
(porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle
určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do
šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více,
stejně, méně, první, poslední apod.)
utvořit jednoduchý rým

33

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Klíčové kompetence

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí
myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých,
osvojení si poznatků o těle a jeho rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v
chová se odpovědně s ohledem na zdravé a
zdraví, o pohybových činnostech a situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví,
bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) jejich kvalitě
bezpečí a pohodu svou ani druhých
pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát
jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu
těla a jeho proměnách), znát základní pojmy užívané ve spojení se
zdravím, s pohybem a sportem

6.1.5 Poznáváme, bádáme (únor)
Název integrovaného bloku
Oblast
Charakteristika integrovaného bloku

Poznáváme, bádáme (únor)
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Děti se seznámí s neživou přírodou, kdy formou hry s prvky dramatické výchovy získávají poznatky o
přírodních jevech a dějích. Děti jsou 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. 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. Učí se poznat a pojmenovat materiály, ze kterých jsou předměty
vyrobeny (plast, papír, dřevo, kov), rozlišují je pomocí zraku a hmatu.
Dále se seznámí s povoláním a různými druhy řemesel, zhudební řemesla pohybem a doplní hrou na
nástroje podle metodických návodů prof. Evy Jenčkové. Pomocí pantomimy a námětových her si
některé z nich vyzkouší. Děti se seznamují s tradicemi v období karnevalu, prožijí projektový den v
kostýmech.
Za přijatelných podmínek mají děti možnost účastnit se lyžařského kurzu, při kterém se seznámí se
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Název integrovaného bloku
Návrhy dílčích témat pro realizaci

Klíčové kompetence
ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných
větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky,
sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému,
slovně reaguje a vede smysluplný dialog

řeší problémy na základě bezprostřední
zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu,
zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová
řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a
varianty (má vlastní, originální nápady); využívá
při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a
představivost

má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k

Poznáváme, bádáme (únor)
základy sjezdového lyžování.
Království Slunce a Země
Království vody a vzduchu
Pojďte dál, máme karneval
Kdo, co, čím?
Hurá na hory (speciální téma na lyžařský výcvik)
Dílčí cíle
rozvoj poznatků, schopností a dovedností
umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky
vyjádřit
rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání,
přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení
slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a
pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto
funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti
a fantazie
osvojení si poznatků a dovedností důležitých k
podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody
prostředí

vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se

Očekávané výstupy
chápat slovní vtip a humor

chápat slovní vtip a humor

zacházet s běžnými předměty denní potřeby,
hračkami, pomůckami, drobnými nástroji,
sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými
pomůckami a materiály, jednoduchými
hudebními nástroji, běžnými pracovními
pomůckami
zvládnout základní pohybové dovednosti a
prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v
různém prostředí (zvládat překážky, házet a
chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve
skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve
vodě, v písku)
mít povědomí o významu životního prostředí
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Klíčové kompetence
úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně;
váží si práce i úsilí druhých

dovede využít informativní a komunikativní
prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky,
encyklopedie, počítač, audiovizuální technika,
telefon atp.)

chápe, že zájem o to, co se kolem děje,
činorodost, pracovitost a podnikavost jsou
přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost,
pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé
důsledky

Dílčí cíle
světem, se živou a neživou přírodou, lidmi,
společností, planetou Zemí

Očekávané výstupy
(přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat
si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho
okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní
prostředí
vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a
pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární
povědomí o existenci různých národů a kultur,
různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)
vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k
zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami,
životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s
dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje
penězi apod.
vyjadřovat a projevovat
chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k
dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k
jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí
posilování prosociálního chování ve vztahu k
spolupracovat s ostatními
ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v dětské
herní skupině apod.)

6.1.6 Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře (březen)
Název integrovaného bloku
Oblast
Charakteristika integrovaného bloku

Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře (březen)
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
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
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Název integrovaného bloku

Návrhy dílčích témat pro realizaci

Na jaře, na jaře, čáp jede v kočáře (březen)
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.
Motivace dětí školními činnostmi, hravou formou procvičovat správné držení psacího náčiní, pravolevé
orientace, prostorových pojmů, umět vytvářet skupiny o daném počtu, dokončit text, pojmenovat
obrázky množným číslem, apod., popř. využít spolupráce základních škol k návštěvě školy.
Vést děti ke kladnému vztahu ke knihám, k šetrnému zacházení s nimi, využití návštěvy městské
knihovny. Učit děti vyhledávání informací v knihách a encyklopediích.
Knížka je náš kamarád
Jaro ťuká na vrátka
U babičky na dvoře
"Mach a Šebestová k tabuli!"

Klíčové kompetence
Dílčí cíle
samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
uplatňuje získanou zkušenost v praktických
rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
situacích a v dalším učení

řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se rozvoj základních kulturně společenských postojů,
situace se snaží řešit samostatně (na základě
návyků a dovedností dítěte, rozvoj schopnosti
nápodoby či opakování), náročnější s oporou a
projevovat se autenticky, chovat se autonomně,
pomocí dospělého
prosociálně a aktivně se přizpůsobovat
společenskému prostředí a zvládat jeho změny
užívá při řešení myšlenkových i praktických
osvojení si elementárních poznatků o znakových
problémů logických, matematických i empirických systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)

Očekávané výstupy
vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle
vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát
o pořádek a čistotu, nakládat vhodnýmzpůsobem
s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet
pohodu prostředí, chránit příroduv okolí, živé
tvory apod.)
vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně
poslouchat, sledovat se zájmem literární,
dramatické či hudební představení a hodnotit
svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo)
nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci,
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Klíčové kompetence
postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení
různých úloh a situací a využívá je v dalších
situacích

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
využívat zkušeností k učení
záměrně se soustředit na činnost a udržet
pozornost
poznat napsané své jméno
poznat některá písmena a číslice, popř. slova
sledovat očima zleva doprava
poznat a vymyslet jednoduchá synonyma,
homonyma a antonyma
sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a
hlásky ve slovech
se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva
soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; verbálních i neverbálních
s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj
při zadané práci dokončí, co započalo; dovede
nebo názor, respektovat jiný postoj či názor),
postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno
přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt
dobrat se k výsledkům
dohodou

6.1.7 Červená, žlutá, zelená ( duben)
Název integrovaného bloku
Oblast
Charakteristika integrovaného bloku

Červená, žlutá, zelená ( duben)
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Přiblížení velikonočních tradic a zvyků (barvení vajíček, pletení pomlázky, koleda, velikonoční přání),
děti jsou vedeny k pamětnému nácviku textů.
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
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Název integrovaného bloku

Návrhy dílčích témat pro realizaci

Červená, žlutá, zelená ( duben)
chodníku, přecházení po přechodu pro chodce, jízdy na koloběžce a kole.
Vedeme děti k základům ochrany životního prostředí, k třídění odpadu, ke vztahu k naší planetě. Jsou
zařazovány aktivity k plnění minimálního preventivního programu ( zařazujeme dle podmínek
celoročně).
Barevná pomlázka
Děti, pozor červená
Kdo nás chrání
EKO hrátky

Klíčové kompetence
Dílčí cíle
Očekávané výstupy
chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat
získání schopnosti záměrně řídit svoje rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a
svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá chování a ovlivňovat vlastní situaci
dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich
významu i jejich komunikativní funkci
vytváření základů pro práci s
rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a
informacemi
dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich
významu i jejich komunikativní funkci
rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a
řešení problémů, tvořivého
dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich
sebevyjádření)
významu i jejich komunikativní funkci
rozvoj řečových schopností a
rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a
jazykových dovedností receptivních
dopravní značky, označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich
(vnímání, naslouchání, porozumění) i významu i jejich komunikativní funkci
produktivních (výslovnosti, vytváření
pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), ochrana osobního soukromí a bezpečí chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i
a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi ve vztazích s druhými dětmi i
dospělými jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc
volit
dospělými
(pro sebe i pro jiné dítě)
chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k osvojení si poznatků a dovedností
rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí
cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak potřebných k vykonávání
podporovat a které je mohoupoškozovat, všímat si nepořádků
výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a
jednoduchých činností v péči o okolí a škod, upozornit na ně
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Klíčové kompetence
iniciativou může situaci ovlivnit

se chová při setkání s neznámými lidmi či v
neznámých situacích obezřetně; nevhodné
chování i komunikaci, která je mu nepříjemná,
umí odmítnout
chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování,
lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že
vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se
bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a
ubližování

Dílčí cíle
Očekávané výstupy
při spoluvytváření zdravého a
bezpečného prostředí a k ochraně
dítěte před jeho nebezpečnými vlivy
osvojení si poznatků a dovedností
mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu
důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, aktivního pohybu a zdravé výživy
osobní pohody i pohody prostředí
vytvoření základů aktivních postojů ke
světu, k životu, pozitivních vztahů ke
kultuře a umění, rozvoj dovedností
umožňujících tyto vztahy a postoje
vyjadřovat a projevovat

uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování,
že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím
ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat společensky
nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování,
lhostejnost či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých
možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s
lidmi, kteří se takto chovají)

6.1.8 Kvete celá zem (květen)
Název integrovaného bloku
Oblast
Charakteristika integrovaného bloku

Kvete celá zem (květen)
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
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. Při námětových hrách děti získají praktické poznatky z vedení domácnosti.
Poznávání předmětů z našeho okolí zábavnou formou pomocí smyslů.
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.
Děti prožijí týden s pohádkami, seznámí se s pohádkovými postavami, poznávají jejich vlastnosti,
kreslí, malují, zpívají, dramatizují. Každoročně se v tomto období připravuje pro naše děti i pro děti z
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Název integrovaného bloku

Návrhy dílčích témat pro realizaci

Klíčové kompetence
se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat,
řídit a vyhodnocovat
odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým
záměrem, ale také dokáže měnit cesty a
přizpůsobovat se daným okolnostem

komunikuje v běžných situacích bez zábran a
ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být
komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je
výhodou
zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a
matematických pojmů, vnímá elementární
matematické souvislosti
se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a
ocenění

Kvete celá zem (květen)
okolních MŠ za spolupráce se ZŠ Klicperova "Pohádkový les".
V rámci oslav MDD získají poznatky o barvách pletí dětí z jiných částí světa, naučí se poznat a
pojmenovat je dle typických znaků a mají možnost zúčastnit se zábavného dopoledne se spoustou
soutěží ve spolupráci se ZŠ F. Palackého..
Dívej se, poslouchej, přivoň si a ochutnej
Moje maminka
Putujeme za pohádkou
Beruško, půjč mi jednu tečku
Děti mají svátek
Dílčí cíle
Očekávané výstupy
pochopení, že změny způsobené lidskou činností všímat si změn a dění v nejbližším okolí
mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také
poškozovat a ničit
rozvoj společenského i estetického vkusu
vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně
pohybových činností, zvládat základní hudební
dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň,
zacházet s jednoduchými hudebními nástroji,
sledovat a rozlišovat rytmus)
vytváření zdravých životních návyků a postojů ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
jako základů zdravého životního stylu

rozvoj interaktivních a komunikativních
dovedností verbálních i neverbálních
vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním
činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o
učení
osvojení si některých poznatků a dovedností,

bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování,
ponižování apod.
odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na
slova, kterým nerozumí)
učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle
které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o
psanou podobu jazyka i další formy sdělení
verbální i neverbální (výtvarné, hudební,
pohybové, dramatické)
získání relativní citové samostatnosti

Očekávané výstupy
slova, kterým nerozumí)

učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na
slova, kterým nerozumí)
rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na
neverbálních) a kultivovaného projevu
slova, kterým nerozumí)

6.1.9 Ahoj léto, ahoj prázdniny (červen)
Název integrovaného bloku
Oblast
Charakteristika integrovaného bloku

Ahoj léto, ahoj prázdniny (červen)
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
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.). 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.
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.
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.
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, kerou pořádáme i pro
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Název integrovaného bloku
Návrhy dílčích témat pro realizaci

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

ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní
pokroky i oceňovat výkony druhých
ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je
možno se jim učit; má vytvořeny elementární
předpoklady k učení se cizímu jazyku

Ahoj léto, ahoj prázdniny (červen)
okolní mateřské školy. Děti a rodiče se mohou účastnit Atletického pětiboje na naší školní zahradě.
Žofka v ZOO
Skáče kluk i holka, skáče celá "ŠKOLKA"
Sláva, nazdar výletu
Se sluníčkem u vody
Dílčí cíle
seznamování s místem a
prostředím, ve kterém dítě žije,
a vytváření pozitivního vztahu k
němu
uvědomění si vlastního těla
ochrana osobního soukromí a
bezpečí ve vztazích s druhými
dětmi i dospělými
vytváření povědomí o existenci
ostatních kultur a národností

Očekávané výstupy
vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný,
nekonečně pestrý a různorodý-jak svět přírody, tak i svět lidí (mít
elementární povědomí o existenci různých národů a kultur, různých
zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)
zachovávat správné držení těla
uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná
práva druhým a respektovat je

dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair
porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad
druhých
má základní dětskou představu o tom, co je v
rozvoj schopnosti sebeovládání těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i
souladu se základními lidskými hodnotami a
setkávání se s uměním
normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle
vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
toho chovat
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s
ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
rozhodovat o svých činnostech
vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech
(konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či
dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat
„nápady“
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně
reagovat
domluvit se slovy i gesty, improvizovat
vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity,
mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách

6.2 Popis zpracování třídního vzdělávacího programu
Vzdělávací obsah tvoří devět 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. Plánování vychází z provedené analýzy
třídy, týká se konkrétní vzdělávací nabídky, konkrétních vzdělávacích činností.
S ohledem na specifika dané třídy si pedagogové sami tvoří vzdělávací nabídku. Při plánování činností vycházíme z potřeb a zájmu dětí, z individuálních a
aktuálních potřeb dítěte. 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.

44

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
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.
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.
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.

6.3 Dílčí projekty a programy
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. Učitelky jednotlivých tříd si daná témata zpracovávají každá po svém, možnost zhlédnutí je na webových stránkách školy.
Ve školním roce 2020/2021 jsme na základě končící dotace z programu OP VVV-Šablony II. Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků
uskutečnili několik projektových dnů mezi které patří projektový den mimo školu "Perníková chaloupka", projektové dny ve škole " Zábavná první pomoc
pro MŠ", "Hravě zdravě", "Seznamovací odpoledne s ochutnávkou.
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Mezi naše aktivity dále patří velmi oblíbené projektové dny, například: "Ať žijí duchové", "Čertovské řádění", "Andělský den", "Karneval", "Pyžamový
den", "Čarodějnice", "Květinový den", "Kloboukový den", "Od miminka po babičku", "Barevný týden", "Mach a Šebestová k tabuli", "Čím budu", ... Tyto
dny plánujeme dle aktuální situace a potřeby. Škola dává prostor k jejich obměňování a realizaci i dalších.
Celoročně se pravidelně zapojujeme do projektu od České Obce Sokolské "Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky" a pro předškolní děti do projektu
"Medvídek Nivea pomáhá dětem v přípravě na školu".
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7 Systém evaluace
Oblast
Naše mateřská škola je
bezpečné, příjemné a
vstřícné místo pro efektivní
vzdělávání a osobnostní
rozvoj dětí, jejich rodičů,
pedagogických i
nepedagogických pracovníků
školy. Zde se děti nemusí bát
dělat chyby, chtějí se učit a
dosahovat co nejlepších
výsledků. Je místem
umožňující otevřenou a
konstruktivní komunikaci, má
srozumitelná pravidla a
aktivně uplatňuje prevenci
všech forem rizikového
chování. Každý jsme jiný, a
proto se i každý jinak a jiným
způsobem potřebujeme učit.
Role učitele má spočívat
primárně v podpoře dětí,
nikoliv v jejich kontrole.
Pedagog je pro děti průvodce
a nabízí jim možnosti, jak se
vzdělávat. Naši učitelé věří,
že jejich děti jsou schopny se

Cíle a kritéria

Nástroje

Časové
Zodpovědnost
rozvržení
Škola provádí vnitřní hodnocení, které je nedílnou Komunikace se zřizovatelem Písemné - průběžně - Evaluační činnosti
součástí řízení a slouží ke zkvalitnění práce školy. hodnocení školy Konzultace s
2 x ročně- provádí ředitelka
Autoevaluační procesy probíhají opakovaně a
odborníky a kolegy s okolních škol
dle potřeby- školy, zástupkyně
systematicky. Smyslem autoevaluace je nalézt, Dotazníky pro rodiče i zaměstnance 1x ročně
ředitelky i ostatní
uvědomit si nedostatky, navrhnout realizaci a
MŠ Pedagogické a provozní rady
(nebo dle pedagogické
účinné postupy vedoucí k jejich nápravě. Vnější
potřeby) - pracovnice školy v
hodnocení je prováděno ČŠI, zřizovatelem,
3x ročně
průběhu celého
hygienou, rodiči, apod. Sledované oblasti: •
nebo dle
školního roku.
podmínky vzdělávání (věcné, životosprávní,
potřeby
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
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Oblast

Cíle a kritéria

Nástroje

Časové
rozvržení

Zodpovědnost

učit a dávájí jim to najevo.
Mají tak přiměřená očekávání
od svých žáků i od sebe.
Vycházíme z toho, že děti
vzájemně spolupracujících a
učících se učitelů dosahují
lepších výsledků ve svém
učení.
Pedagogické vedení školy
Cílem autoevaluace je spokojenost dětí, rodičů, Dotazníky, porady, autoevaluace
tvoří ředitelka a zástupkyně. všech zaměstnanců, zřizovatele. Prioritou je dítě učitelů, rozhovory, diskuze, rozbor
všestranně připravené pro vstup do základní
školní dokumentace.
školy a pro další život.
Náš pedagogický sbor tvoří Cílem je vytvořit tým, který vzájemně
10 učitelů s plně odbornou spolupracuje, podporuje se a doplňuje a tím
kvalifikací. Dle potřeby za
vytváří příjemné klima školy.
spolupráce s PPP doplňujeme
sbor o AP pro integrované
děti.
Vzdělávání Podporujeme
Vhodnou komunikací a evaluací se snažíme
další vzdělávání všech
motivovat a podněcovat zaměstnance MŠ k jejich
zaměstnanců. Využíváme
každodenní práci, novým nápadům a námětům,
nabídek DVPP. Zajišťujeme aby nedocházelo k syndromu vyhoření. K dalšímu
dobré materiální zázemí,
posunu ve svém kariérním růstu. Vzájemnou
personální zázemí,
zpětnou vazbou se učitelé mezi sebou doplňují a
životosprávu, psychosociální podporují.
podmínky. Dbáme na vhodný
přístup zaměstnanců k
dětem, klademe velký důraz
na spolupráci s rodiči a vlídné

Dle plánu Vnější hodnocení je
kontrol,
prováděno ČŠI,
průběžně a zřizovatelem,
dle potřeby. hygienou, rodiči,
apod.
- pozorování-konzultace- hospitace a Všichni pedagogičtí
hospitační vstupy - kvalifikovanost příležitostně zaměstnanci.
zaměstnanců - dotazníky
- dle plánu
kontrol průběžně
- pozorování-rozhovory, diskusehospitace, náhodné vstupy metodická setkání - dotazníky kvalifikovanost zaměstnanců semináře, webináře, školení návštěvou v MŠ

- průběžně - - ředitelka školy dle plánu zástupkyně ředitelky kontrol učitelky - ČŠI příležitostně zřizovatel
každodenně
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Oblast

Cíle a kritéria

Nástroje

Časové
rozvržení

Zodpovědnost

jednání s nimi. Sledujeme
zvolené metody a formy
práce, vzdělávací nabídku,
tvorbu a naplňování TVP,
profesionální dovednosti.
Vzdělávací výsledky zahrnují
hodnocení individuálních
vzdělávacích pokroků dětí a
úroveň výsledků práce školy
vzhledem k podmínkám
vzdělávání a ekonomickým
zdrojům.

Cílem je spokojené, samostatné, empatické a dle - ústně (diskuse učitelek na třídách), 1x týdně 1x ředitelka školy,
individuálních schopností připravené dítě pro
písemné zhodnocení IB s ohledem na v závěru IB zástupkyně ředitelky,
vstup do základní školy a do života. Hodnotíme RVP PV-pozorování, rozhovory,
průběžně 2x učitelky
naplnění cílů, propojenost témat, zvolené metody záznamové listy dětí, portfoliaročně dle
a formy práce, zájem a pokroky dětí, individuální sledování individuálních pokroků dětí potřeby
vývoj dítěte, osvojení klíčových kompetencí,
-dotazníky, rozhovory - konzultace s
adaptace v MŠ, pokroky dětí s OŠD, sledujeme
účetním, dotační programy obnovu učebních materiálů, dostupnost
pedagogická diagnostika iSophi (5- 7
moderních pomůcek, spokojenost se vzděláváním let)
a výsledky práce školy.
Podpora dětí při vzdělávání Smyslem kritérií v této oblasti je zajistit
Rovné příležitosti zajišťujeme
Průběžně Ředitelka školy,
(rovné příležitosti) Naše škola spravedlivost při přijímání dětí ke vzdělávání a v dodržováním právních předpisů,
celým
zástupkyně ředitelky i
sleduje vzdělávací pokroky jeho průběhu. S tím souvisí poskytování
usilujeme o maximální zapojení dětí školním
učitelky.
všech dětí a cíleně podporuje individuální podpory pro rozvoj kognitivních i
do školních akcí a aktivit a v případě rokem.
ty, kdo vyžadují speciální
sociálních dovedností všem dětem, které ji
potřeby poskytujeme dětem
péči. Vytváří každému dítěti a potřebují, a zajištění vstřícného a přátelského
speciální podporu, která jim zapojení
jeho rodině rovné příležitosti prostředí. Pro realizaci spravedlivého vzdělávání umožní. Systematicky identifikujeme
ke vzdělávání bez ohledu na je však nezbytné naplnění kritérií i v dalších
individuální vzdělávací potřeby dětí
jeho pohlaví, věk, etnickou oblastech: zásadní je průběžné sledování
při vzdělávání, v případě potřeby
příslušnost, kulturu, rodný
výsledků každého dítěte a poskytování pravidelné spolupracujeme s odbornými
jazyk, náboženství, rodinné zpětné vazby a motivující přístup pedagogů.
pracovišti nebo poradenským
zázemí, ekonomický status
zařízením. Sledujeme vzdělávací
nebo potřebu podpůrných
výsledky dětí s potřebou podpůrných
opatření. Mateřská škola
opatření a dbáme o to, aby
věnuje patřičnou pozornost
dosahovaly maximálního pokroku.
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Oblast
osobnostnímu rozvoji dětí a
dbá na to, aby žádné dítě
nebylo vyčleňováno z
kolektivu.

Cíle a kritéria

Nástroje

Časové
rozvržení

Zodpovědnost

Pedagogové přistupují ke každému
dítěti s respektem a úctou, jsou si
vědomi svých vlastních postojů,
hodnot, zkušeností i předsudků a
jejich vlivu na komunikaci s dětmi a
jejich rodinami i na celý pedagogický
proces. Přizpůsobují prostředí třídy v
tom směru, aby se na většině aktivit
mohly podílet i děti s potřebou
podpůrných opatření. Oceňují
rozmanitost ve školním společenství
a pracují s ní jako s důležitým
východiskem při plánování a realizaci
předškolního vzdělávání.
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