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2. Obecná charakteristika školy 

Mateřská škola sídlící v obci Dolní Radechová svůj provoz zahájila 1. 9. 2009.  

Mateřská škola je jednotřídní heterogenní školkou. Třídu může navštěvovat maximálně 20 

dětí v celodenním provozu (6,45 – 16,00 hod). Navštěvují ji děti zpravidla od 3 do 6 let 

z Dolní Radechové a přilehlých obcí. Obec Dolní Radechová je obklopena krásnou přírodou, 

lesy, loukami, poli a protékajícím potokem Radechovka.  

Ve škole pracují dva kvalifikování pedagogové, jedna kuchařka a jedna uklízečka. 

Třída, šatna i sociální zařízení se nachází v přízemí dvoupatrové budovy. Škola má svůj 

vlastní vchod do budovy a je téměř oddělena od vchodu základní školy.  

Do budovy se vchází z prostorné zahrady. Pro zajištění bezpečnosti bylo nainstalováno do 

vstupních dveří budovy školy elektrické otvírání, které se ovládá ze třídy. Komunikace přes 

telefon usnadňuje pedagogům otvírání dveří rodičům nebo návštěvám.  

Na zahradě je umístěna řada hracích prvků. Tvoří ji travnatá plocha doplněná vhodným 

dopadovým materiálem (kačírkem) u některých herních prvků, které společně s vybavením 

poskytuje dětem zázemí pro realizaci četných aktivit. Pro hračky byl postaven nový zahradní 

domek. V nejbližší době bude na zahradu pořízeno i mobilní mlhoviště pro osvěžení dětí 

v letních dnech. Dále plánujeme zakoupit altánek, ve kterém si mohu odpočinout anebo se 

zabývat klidovými činnostmi. 

Poloha mateřské školy umožňuje organizovat i delší procházky a výlety do přírody. Časté 

vycházky nás vedou k užšímu spojení s přírodou a lákají k pozorování změn v přírodě. Školní 

budova má vlastní školní kuchyni, ve které se připravuje jídlo pro ZŠ, MŠ, ŠD i zaměstnance 

školy. 

Mateřská škola je blízko autobusové zastávky. U školy byla vybudovaná  i  cyklostezka, která 

vede skrz Dolní Radechovou a dá se po ní dojez až do Náchoda. 
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3. Podmínky vzdělávání  

3.1 Věcné podmínky 

Třídu mateřské školy může navštěvovat maximálně 20 dětí ve věku 3 – 6 let (do 7 let, odklad 

školní docházky), nejdříve však od 2 let dítěte.. Třída je heterogenní s celodenním provozem. 

Třída mateřské školy je prostorná, světlými tóny vymalovaná a celkově barevně sladěná. 

Okna umožňují dostatečný přísun denního světla, jsou hlukově izolována, opatřena roletami 

kvůli zatemnění při spaní. Vybavení třídy nábytkem je účelné. Dětské stolečky odpovídají 

výšce dětí. Prostor tříd je členěn do hracích koutků. Nechybí ani klidové centrum pro relaxaci 

dětí.  

Hračky ve třídách jsou uloženy tak, aby si je mohly děti samy libovolně půjčovat a poté i 

samy uklízet. Hračky jsou pravidelně kontrolovány a obnovovány. Vybavení hračkami, 

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

možností doplňováno. 

Třída slouží i jako ložnice. Lehátka k odpočinku se rozkládají. Jsou plastová, barevná, lehká, 

praktická a dostatečně pohodlná. Každé dítě má svou vlastní značkou označeno lehátko i 

povlečení. Lůžkoviny jsou ukládány do speciální skříně z důvodu potřebné větratelnosti. 

Šatna je vybavena skříňkami s botníky, které jsou svojí velikostí uzpůsobené potřebám dětí.  

Šatna také slouží k prezentaci dětský výtvarných a pracovních úspěchů a také jako informační 

centrum, kde rodiče najdou všechny důležité informace o chodu mateřské školy – režim dne, 

plánované akce, probíhající tematické bloky, jídelníček a možnost nahlédnutí do školního 

vzdělávacího programu.   

Sociální zařízení v MŠ – 4 toalety (2 dívčí a 2 chlapecké), 4 umyvadla a police s věšáčky na 

ručníky a hřebínky - je také uzpůsobené výšce dětí.  

V sociálním zařízení se také nachází sprchový kout.. Vše je pravidelně dezinfikováno, 

kontrolováno a obměňováno. 

Děti se stravují v prostorách třídy, třída nemá svou vlastní jídelnu. Děti si samy připravují 

nádobí na oběd, učí se tak základům správného stolování a nádobí po sobě i uklízí na určené 

místo.  

Zahrada poskytuje nejen zázemí pro hru, ale i prostor pro volný pohyb po zatravněné ploše. 

Trávník je pravidelně udržován a několikrát do roka sečen. 

Zahrada hlavní budovy mateřské školy je vybavena tabulí na malování křídami, pískovištěm, 

plastovou mašinkou, pružinovou a lanovou houpačkou, průlezkami se skluzavkou a dřevěným 



 6 

domečkem. Tyto hrací sestavy jsou vyrobeny ze dřeva, plastu a kovu a odpovídají 

bezpečnostním normám. 

Prostorné pískoviště je opatřeno širokým dřevěným ohrazením – sedátkem pro děti a 

dostatečně velkým slunečníkem. 

V roce 2016 byla vybudována část nového plotu u hlavní budovy, aby dětem byl zabráněn 

volný přístup na školní parkoviště a nová branka z hlavní ulice na školní zahradu.  

V roce 2019 byla postavena nová budova, která slouží k uložení hraček, sportovního náčiní k 

použití na zahradu. Dostavěn plot a branka oddělující parkoviště školy a zahradu školy. 

Proběhla rekonstrukce pískoviště. 

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

dle platných předpisů týkajících se čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení a hlučnosti. 

 

Návrhy pro další úpravu podmínek, které jsou potřebné pro zefektivnění vzdělávání: 

- postupně vybavovat mateřskou školu moderními pomůckami např. mikroskopy, notebook,  

(do srpna 2027) 

- doplňovat a obměňovat didaktické pomůcky a hračky (do srpna 2027) 

- vybudovaní koutku pro rozvoj polytechniky - dětský ponk s funkčním nářadím např. svěrák, 

vrták, kladiva (do srpna 2027) 

- revitalizace školní zahrady - nová dopadová plocha, obměna herních prvků, venkovní 

učebna (do srpna 2027) 

- obměna vybavení umývárny - nová zrcadla, wc prkénka (do srpna 2027) 
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3.2 Životospráva 

Stravování dětí v mateřské škole se řídí platnými zákony a vyhláškami. Jídelníčky jsou 

sestavovány na základě racionální výživy dle stravovacích norem. Jsou pestré a nápadité. 

Denně je podáván dostatek ovoce a zeleniny v různé podobě. Příprava pokrmů a nápojů se 

řídí technologickým postupem a hygienickými normami. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme 

se, aby všechno alespoň ochutnaly a naučily se tak zdravému způsobu stravování. Stravování 

je umožněno i dětem s určitým omezením – např. diety, alergie apod. Pitný režim v podobě 

čajů, minerálních vod či vitamínových nápojů umístěných ve várnicích je dodržován a děti 

k němu mají po celý den volný přístup. 

V mateřské škole zajišťujeme dětem pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že 

umožňuje přizpůsobit organizaci momentální situaci a zájmu dětí. Při vhodném počasí lze 

aktivity provádět na školní zahradě. Při vhodných povětrnostních podmínkách umožňujeme 

dětem pobývat v dopoledních hodinách dostatečně dlouho venku, v teplých měsících pobývat 

na zahradě i v odpoledních hodinách. Všichni zaměstnanci respektují individuální potřeby 

dětí, vhodně na ně reagují a v rámci možností se je snaží uspokojovat. Děti nejsou 

přetěžovány a mají možnost si kdykoliv odpočinout. Nově příchozím dětem nabízíme 

individuální režim ve spolupráci se zákonnými zástupci dětí. 

Dětem je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, jsou dle možností každodenně venku, mají 

dostatek možností volného pobytu. Pobyt dětí venku v mateřské škole upravuje § 21 odst. 2 

vyhlášky č.410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Denní doba pobytu venku je 

v mateřské škole minimálně 1 a půl hodiny denně (dopoledne 9,30 – 11,10 hodin včetně 

přípravy na pobyt venku). Odpolední pobyt venku se řídí délkou pobytu dětí v mateřské škole. 

V letních měsících se činnosti přesouvají co nejvíce ven včetně zajištění dostatečného 

množství tekutin. 

Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán při mimořádně nepříznivých 

klimatických podmínkách (při mrazu pod -10°C, náledí, při silném větru, dešti a inverzích).  

Křehký nervový systém dítěte předškolního věku se rychle vyčerpává. Při hlubokém, 

nerušeném spánku se nejúčinněji obnovuje optimální práceschopnost nervové soustavy dětí. 

Proto je denní spánek  důležitou součástí péče o jejich správný tělesný a neuropsychický 

vývoj. Děti potřebují spát 12 – 13 hodin, z toho 1 a půl až 2 hodiny ve dne. Místnost, ve které 

děti spí, dobře větráme, než jdou děti spát. Při usínání a probouzení se snažíme vyloučit hluk a 

neklid, aby nervová soustava dětí nebyla vystavena působení příliš silným podnětům.  
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Děti nenutíme ke spaní, nespavci vstávají zpravidla dříve a jsou jim nabízeny klidové činnosti 

a didaktické hry u stolečku. 

Děti s povinným posledním rokem ve školce navštěvující klub „Předškolák“, nejprve 

vyslechnou pohádku, poté pracují na úkolech, které připravily učitelky. Následuje odpočinek.  

 

Návrhy pro další úpravu podmínek, které jsou potřebné pro zefektivnění vzdělávání: 

- vést děti  ke zdravému stravování a dodržování pitného režimu (do srpna 2027) 

- nadále vést děti k samostatnosti při stolování a sebeobsluze (do srpna 2027) 

3.3 Psychosociální podmínky 

Mateřská škola pracuje podle vlastního programu s názvem „Od podzima do léta pohádka 

k nám přilétá“, kde ve stanovených tematických blocích přibližujeme dětem svět v jeho 

přirozených proměnách – ročních dobách. 

Během pobytu dětí v mateřské škole je naplňován hlavní smysl předškolního zařízení a to 

úspěšná socializace dítěte, zvyknout si na krátkodobé odloučení od rodiny, žít v kolektivu 

vrstevníků, umět se prosadit i přizpůsobit. Veškeré aktivity obsahují prvky hry a tvořivosti. 

Dítě musí mít možnost prožívat uspokojení z úspěchu a z překonávání překážek tak, aby sebe 

samo vnímalo jako plnohodnotného a schopného jedince, který je svým okolím uznáván a 

přijímán. 

Důraz klademe především na citový, rozumový a tělesný rozvoj a na osvojení základních 

pravidel chování, základních životních hodnot, mezilidských vztahů i vztahu k okolnímu 

světu a životnímu prostředí. 

Naším cílem je vytvářet v mateřské škole podnětné prostředí, zajímavé a především obsahově 

bohaté. Do vzdělávacího programu zařazujeme široké spektrum různorodých akcí. Jednou 

z priorit je pro nás vzbuzovat u dětí nejen aktivní zájem poznávat okolní svět, ale především 

umožnit dětem porozumět sobě i světu, který je obklopuje. Vytváříme dětem takové prostředí, 

aby se cítily spokojené, bezpečné a jisté. Každé dítě má stejná práva, možnosti, povinnosti a 

nikdo není zvýhodňován či znevýhodňován.  

Škola má zpracovaný Školní řád, ve kterém jsou vymezena práva a povinnosti všech 

zúčastněných. Děti jsou stále vedeny k dodržování dohodnutých pravidel, podle kterých jejich 

malý kolektiv pracuje a učí se tak do budoucna respektovat zákony společnosti. Pravidla, 

která si za pomocí pedagogů vytváří děti samy, jsou vyvěšena v obrázkové podobě na 

viditelném místě. Děti jsou seznámeny s pravidly pro pohyb ve třídě, v umývárně, na školní 

zahradě i na vycházce a snažíme se o jejich dodržování. Respektujeme osobní svobodu a 
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volnost dětí, i když je podřízena stanovenému řádu chování a norem. Podporujeme důvěru 

dítěte v sebe sama a převažuje vždy pozitivní hodnocení dítěte. Snažíme se v dětech rozvíjet 

citlivost pro vzájemnou toleranci a ohleduplnost. 

Nově příchozí děti mají čas na adaptaci v novém prostředí, v nových situacích, s novými 

kamarády. Učitelky jim v této adaptaci pomáhají, dbají na individualitu každého dítěte. 

Učitelky se snaží vytvářet příznivou atmosféru kvalitou estetického prostředí, citlivým a 

vnímavým přístupem dospělých k dětem. Vytváření atmosféry rovnosti, optimismu, důvěry, 

porozumění a spolupráce, tak aby se děti cítily příjemně, aby byly aktivní a měly chuť ke 

vzdělávacím činnostem. 

 

Návrhy pro další úpravu podmínek, které jsou potřebné pro zefektivnění vzdělávání: 

- vytvářet příznivou atmosféru kvalitou estetického prostředí, citlivým a vnímavým přístupem 

dospělých k dětem (do srpna 2027) 

- vytvářet atmosféru rovnosti, optimismu, důvěry, porozumění a spolupráce, tak aby se děti 

cítily příjemně, aby byly aktivní a měly chuť ke vzdělávacím činnostem (do srpna 2027) 

- vytvářet pozitivní klima školy (do srpna 2027) 

 

Dětská práva podle Úmluvy o právech dítěte (jak jsou uplatňována v naší MŠ): 

Dítě má právo, aby mu byla společností poskytována ochrana (potřeba jídla, oblečení, místa k životu, 

lékařské pomoci, ochrany před lidmi a situacemi, které by je mohli fyzicky nebo psychicky zranit):  

- prostředí naší mateřské školy je hezké, čisté a vlídné  

- mám pravidelný denní řád, který znám a vím, co se kdy a kde bude dělat  

- v průběhu dne si hraji a učím se tak, aby mě to bavilo a nebyl jsem unavený 

- mám zdravý a pestrý jídelníček, mám odpovídající množství jídla po celý den  

- po celý den mám k dispozici nápoje  

- každý den mám zajištěný dostatek pohybu (ve třídě, na zahradě, na vycházkách)  

- paní učitelka nedovolí, aby si mě ze školky odvedl někdo neznámý  

Dítě má právo být respektováno jako jedinec ve společnosti (slušné zacházení, i když nemá pravdu, 

právo na přátelství, na respektování jazyka, barvy pleti, rasy či sociální skupiny): 

- děti i paní učitelky mi říkají mým jménem  

- když nemám velký hlad, mohu sníst jen tolik, kolik chci 

 - když mi něco nechutná, nemusím to jíst 

 - říkám, co si myslím, i když se mohu mýlit 

 - mohu si vybrat kamaráda, se kterým si chci hrát 

 - mohu si sám vybrat hračku 
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 - mohu si odpočinout, když potřebuji 

Dítě má právo na emočně kladné prostředí a projevování lásky (právo žít s každým se svých rodičů, 

právo mít někoho, kdo se ho zastane, právo být s lidmi kteří ho mají s rádi, právo na pozornost a 

vedení ze strany dospělých, právo dostávat i projevovat lásku,…). 

 - znám paní učitelky  

- každý den mě paní učitelka přivítá  

- když se o něco snažím, něco se mi podaří, paní učitelka si všimne a ocení to 

- když se mi nedaří, něco mě bolí, paní učitelka mi vždycky pomůže  

- když se mi něco nelíbí, něco nechci, mohu to říct a domluvit se, co s tím budeme dělat  

- znám pravidla, která se musí dodržovat, aby se nám všem ve školce líbilo  

Dítě má právo být respektováno jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu 

(právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez 

ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, 

právo na soukromí,…). 

 - můžu si hrát, cvičit, smát se, abych byl hodně zdravý a veselý  

- dospělí mě mají naučit, chovat se ke všem lidem slušně 

- můžu dělat, co mě baví, co mě zajímá a pro co mám nadání 

- když chci, mohu si hrát sám,  

- ve školce mám svoje místo, svoji židličku a svoji postýlku  

Dítě má právo být respektováno jako individualita, která si tvoří svůj vlastní život (právo ovlivňovat 

rozhodnutí, co se s ním stane, právo na chování přiměřené věku, právo být připravován na svobodu 

jednat a žít svým vlastním způsobem,…). 

- mám možnost samostatně pracovat  

- dospělí se mnou mluví tak, abych tomu rozuměl/a 

- mám dostatek času na dokončení her, obrázků, stavebnic, úkolů, jídla, a jiných činností 

- mám spoustu možností poznávat nové a prožívat nové zážitky  

- mám možnost poznávat svět a věci kolem sebe tak, že si to sám zkusím  

 

    3.4  Organizace 

Kapacita mateřské školy je maximálně 20 dětí. Děti mají dostatek času a prostoru pro 

spontánní a herní aktivity, řízené a spontánní činnosti jsou v rovnováze. Ve třídě probíhá 

předškolní vzdělávání v provozní době od 6,45 hodin do 16,00 hodin.  Provoz mateřské školy 

bývá přerušený v měsíci červenci nebo srpnu, zpravidla na čtyři až pět týdnů. Omezení nebo 

přerušení provozu mateřské školy zveřejní ředitelka školy zřizovateli a zástupcům dítěte 

nejméně dva měsíce předem. Mimořádné přerušení provozu mateřské školy může nastat také 

z technických důvodů - přerušení elektrického proudu apod. V takovýchto mimořádných 
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situacích ředitelka školy vyhlásí ředitelské volno. Omlouvání nepřítomnosti dítěte v mateřské 

škole se děje prostřednictvím mobilu – krátká zpráva nebo telefonická omluva přímo 

učitelkám do třídy nebo telefonická omluva na pevnou linku do školní kuchyně. Předškolní 

děti se omlouvají písemně do Omluvných listů. 

 

Návrhy pro další úpravu podmínek, které jsou potřebné pro zefektivnění vzdělávání: 

- snaha o to, aby nabídka činností a organizace dne byla přizpůsobena možnostem a potřebám 

dětí (do srpna 2027) 

- větší nabídku činností podporující vlastní aktivitu dětí (do srpna 2027) 

- zkvalitňovat vzdělávání a prohloubit školní zralost u dětí s povinným školním vzděláváním 

formou klubu „Předškolák“ (do srpna 2027) 

3.4.1.  Režim dne 

Dopolední blok 6:45 – 12:00 

6:45 – 8:00 – scházení dětí, nabídka činností v hracích koutcích, spontánní nebo řízené 

    činnosti, hry, individuální rozvoj dítěte 

8:00 – 8:10 – přivítání se, určení dne a počasí, cvičení pro správné mluvení, pohybová 

 chvilka,  

8:10 – 8:15   - hygiena 

8:15 – 8:35 - ranní svačina, hygiena 

8:35 – 8:55 - realizace plánovaných činností řízených pedagogem, rozvíjení dětí  

 ve skupinkách 

8:55 – 9:25 - spontánní hra 

9:25  - 11:25 – příprava a pobyt venku,  vycházky do okolí nebo pobyt na školní zahradě 

11:25 - 12:150 – hygiena, příprava na oběd, oběd, příprava na odpočinek 

Odpolední blok 12:00 – 16:00  

12:00 - 13:45 -  čtení pohádek odpočinek s relaxační hudbou, klub Předškolák pro děti  

     s povinnou školní docházkou 

13:00 - vstávání dětí, které nespí a náhradní klidová činnost a hry u stolečku  

13:45 - 14:30 - vstávání spících děti, hygiena, odpolední svačina 

14:30 - 16:00 – tvořivé a zájmové činnosti dětí, individuální rozvoj dětí, podle počasí pobyt 

 na školní zahradě, odchody dětí domů 

V případě potřeby je denní režim pozměněn a přizpůsoben dle potřeb (výlety, divadlo, 

počasí…) 
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3.5  Řízení mateřské školy 

V čele mateřské školy stojí statutární zástupce – ředitelka. Ta jedná ve všech záležitostech 

jménem školy. Schvaluje organizační strukturu školy, plán pracovníků, rozhoduje o 

záležitostech školy vymezených v rámci své pravomoci, odpovídá za plnění úkolů 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plánuje, organizuje, koordinuje a kontroluje úkoly a 

opatření, směřující k zabezpečení činnosti v této oblasti. Rozhoduje o majetku a ostatních 

prostředcích svěřených škole, o hlavních otázkách hospodaření, mzdové politice. Zajišťuje 

účinné hospodaření se státními a finančními prostředky zřizovatele. Ředitelka poskytuje 

zaměstnancům co nejlepší pracovní podmínky, naslouchá, respektuje názory, nachází řešení. 

Vyhodnocuje jejich práci, stanovuje závěry pro další zkvalitnění práce. Rozhoduje o 

informacích, vstupujících do školy, komu budou poskytnuty, kdo je zpracuje, či vyhodnotí. 

Informace opouštějící školu jako její oficiální stanovisko podepisuje. Kompletuje a vydává 

školní vzdělávací program, který zpracovává celý pedagogický tým. S dalšími dokumenty, 

vycházejícími v podobě směrnic, řádů nebo příloh seznamuje zaměstnance předem.  

Ředitelka jmenuje statutární zástupkyni – vedoucí učitelku, která je plně zodpovědná za chod 

mateřské školy. Vedoucí učitelka vytváří příznivé fyzické i psychické pracovní prostředí, 

vede pracovníky k dobré  pracovní kázni, oceňují jejich iniciativy. Vedoucí učitelka se podílí 

zejména na plánování rozvoje školy, realizaci a hodnocení školního roku.  

Pedagogové a ostatní zaměstnanci, dle stanovených kompetencí rovněž jednají jménem školy 

s rodiči dětí. Jejich přístup je loajální, údaje o dětech sdělují jen zákonným zástupcům. 

Mlčenlivost se vztahuje i na informace, které vyplývají ze vzájemného pracovněprávního 

vztahu. 
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Návrhy pro další úpravu podmínek, které jsou potřebné pro zefektivnění vzdělávání: 

- podpora vzájemných hospitací (do srpna 2027) 

- spolupráce všech zaměstnanců v rámci školy (do srpna 2027) 

- zajištění bezproblémového chodu školy (do srpna 2027) 

- podporovat týmovou práci (do srpna 2027) 

 

3. 6   Personální a pedagogické zajištění 

V mateřské škole pracují 2 pedagogické pracovnice, 1 uklízečka, 1 kuchařka a ředitelka. 

Všechny učitelky jsou kvalifikované pro práci v mateřské škole, mají předepsanou odbornou a 

pedagogickou způsobilost. Učitelky mateřské školy se dále vzdělávají pomocí vzdělávacích 

kurzů a studiem odborné literatury. Pedagožky svou práci vykonávají na základě vymezených 

pravidel, vycházejících  z vnitřních předpisů, společně sestavených dokumentů a plánů. Jejich 

denní práce vychází z tvorby ŠVP PV, TVP PV. Za chod mateřské školy je odpovědna 

vedoucí učitelka. Vede záznamy o dětech, diagnostikuje, provádí evaluace, hodnocení. Dále 

řídí společné akce, doplňkové programy, nabídky. 

Vedoucí školní jídelny zajišťuje provoz a organizaci školní jídelny. Další zázemí zabezpečují 

kuchařka, 1 uklízečky a pomocná síla provozu školní jídelny. 

Pedagogové i nepedagogičtí zaměstnanci jsou motivováni k dalšímu vzdělávání formou 

kurzů.  

 

Návrhy pro další úpravu podmínek, které jsou potřebné pro zefektivnění vzdělávání: 

- podpora vzdělávání všech  zaměstnanců (do srpna 2027 

- nadále motivovat pedagogy k dalšímu vzdělávání formou kurzů v návaznosti se záměry 

mateřské školy (do srpna 2027) 

3. 7   Spoluúčast rodičů 

Zákonní zástupci nebo osoby jimi pověřené předávají dítě v mateřské škole učitelce a taktéž 

je přebírají. V případě dohody o individuální délce pobytu dítěte v MŠ je samostatně 

dohodnut i způsob předávání a přebírání s ohledem na vzdělávání. 

Naše mateřská škola spolupracuje s rodinou dětí i s jinými partnery s cílem vyvíjet aktivity a 

organizovat činnost ve prospěch rozvoje dětí a k prohloubení vzájemného výchovného 

působení mateřské školy, rodiny a veřejnosti. 
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Naší snahou je, aby vztah s rodiči byl založen na partnerských vztazích, kde mezi rodiči, 

učitelkami i správními zaměstnanci panuje oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, respekt 

a ochota spolupracovat. Odpovědnost, práva i povinnosti jsou zakotveny ve školním řádu 

mateřské školy. Máme na zřeteli, že informovanost rodičů, jejich ovlivňování a vzájemné 

poznávání jsou důležitým předpokladem vzájemné komunikace a spolupráce. Rodiče 

informujeme o dětech, v případě problémů společně hledáme řešení ve prospěch dítěte. Dle 

potřeby jsou rodičům poskytovány odborné informace a konzultace s odborníky.  

Ve spolupráci s rodiči uskutečňujeme různé aktivity, které napomáhají k dobrému chodu 

školy: 

• neformální rozhovory při denních příležitostních setkáních 

• slavnosti – vánoční besídky, svátek matek…atd. 

• dny otevřených dveří 

• výstavky výtvarných prací dětí 

• tvořivé dílničky 

• třídní schůzky 

• možnost osobních konzultací 

• dostatek informací o životě dětí v MŠ a možnost vyjádřit názor 

O všech aktivitách i dění v naší mateřské škole informujeme rodiče v předstihu písemnou 

formou na nástěnkách nebo na internetových stránkách. 

Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost. Jednají s rodiči ohleduplně, 

taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými informacemi. 

 

Návrhy pro další úpravu podmínek, které jsou potřebné pro zefektivnění vzdělávání: 

- vytvářet cestu důvěry a vzájemné spolupráce (do srpna 2027) 

- neustále zajišťovat dostatečnou informovanost o dění v mateřské škole (do srpna 2027) 

- aktivních spoluúčast rodičů při aktivitách mateřské školy (do srpna 2027) 

 

3.8  Spolupráce se základní školou, zřizovatelem 

Naším hlavním cílem je vytvoření plynulého, přirozeného a nestresujícího přechodu do 

základní školy. Společně s rodiči i se základní školou se snažíme připravit děti na vstup do 

základní školy a na práci v ní. Zajímáme se o pedagogickou práci základní školy, způsob 

výuky i hodnocení žáků, poznáváme prostředí základní školy, spolupracujeme s učitelkami 

http://www.stránkách/
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prvního stupně, vyměňujeme si zkušenosti z individuální práce s dětmi, účastníme se 

programů pořádaných pro děti např. karneval, rej čarodějnic atd. Se základní školou také 

konzultujeme návrhy rodičů na odklad školní docházky. 

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem – Obec Dolní Radechová podle platných 

právních norem i v ostatních vztazích (provozní doba, prázdninový provoz apod.) Spolupráce 

je úzká a na dobré úrovni. 

Je snaha vytvářet společné projektové dny, kdy spolu kooperuje mateřská škola se základní 

školou. 

S ředitelkou školy usilujeme o prohloubení podpory  a pozitivní spolupráce ze strany 

zřizovatele např. revitalizace zahrady. 

 

Návrhy pro další úpravu podmínek, které jsou potřebné pro zefektivnění vzdělávání: 

- projektové dny, kdy spolu kooperuje mateřská škola se základní školou (do srpna 2027) 

- prohloubení podpory  a spolupráce ze strany zřizovatele např. revitalizace zahrady (do srpna 

2027) 

- vzájemné maximální vstřícnosti a porozumění všech účastníků vzdělávání s cílem vytvoření 

co nejlepších podmínek pro osobnostní rozvoj každého dítěte (do srpna 2027) 

 - společně s rodiči preventivně předcházet všem projevům sociálně patologických jevů 

 (do srpna 2027) 

 

3.9  Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami  

Základní koncepcí RVP PV je respektování individuálních potřeb a možností dětí a tak je 

východiskem i pro přípravu vzdělávacích plánů pro děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami potřebují poskytnutí podpůrných 

opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu 

uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola. Podpůrná opatření se 

podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření 

prvního stupně uplatňuje škola, i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě 

plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit 

pouze s doporučením ŠPZ. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou stanovuje 

vyhláška č. 27/20016 Sb. Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro 
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vzdělávání všech dětí společné. Vzdělávání je třeba ale přizpůsobovat tak, aby maximálně 

vyhovovalo dětem, jejich potřebám a možnostem a byly vytvořeny optimální podmínky k 

rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu dosáhnout 

co největší samostatnosti. Rozvoj takových dětí závisí na citlivosti a přiměřenosti působení 

okolí. Proto je nutné navázat úzkou spolupráci s rodiči takových dětí, vhodně a citlivě s nimi 

komunikovat a předávat potřebné informace. 

 

3.10 Podmínky vzdělávání dětí nadaných  

Mateřská škola vytváří podmínky co k největšímu využití potenciálu každého dítěte 

s ohledem na jeho individuální možnosti. Dítě, které vyžaduje známky nadání, musí být dále 

podporováno. Výchova a vzdělání nadaných dětí probíhá takovým způsobem, aby byl 

stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně různých druhů  nadaní a aby se tato nadání mohla 

projevit a pokud možno i uplatnit a dále se rozvíjet. 

Základem úspěšného poskytování podpůrných opatření v oblasti podpory nadaných a 

mimořádně nadaných dětí v předškolním věku je úzká spolupráce mateřské školy se školským 

poradenským zařízením a rodiči. 

IVP mimořádně nadaného dítěte vychází ze ŠVP školky. Je vytvářen na základě doporučení 

školského poradenského zařízení a se souhlasem rodiče dítěte. Škola seznámí s IVP všechny 

pedagogy. Je závazným dokumentem pro předškolní vzdělávání a je součástí dokumentace 

dítěte. 

Cílem pedagogů je: 

- podpora rozvoje nadání  

-zajištění vhodných materiálů k dalšímu vzdělávání pedagogů, věnovat se vhodnému a 

účelnému výběru seminářů, získávání sociálních zkušeností  

- individualizovat vzdělávací nabídku  

- poskytovat možnost uplatnit a rozvíjet své nadání v dané oblasti a naopak v oblastech s 

případným deficitem (sociální interakce) přiměřeně vést a podporovat  

- poskytovat dostatek přiměřeně náročných činností  

- dostatečně stimulovat a rozvíjet vlastní potenciál - cíleně nabízet knihy, encyklopedie, 

konstruktivní stavebnice, pomůcky, hračky a hry rozvíjející tvořivost, kreativitu, logické 

myšlení, čtení, psaní, matematiku a další oblasti  

- poradenství ve vztahu k rodičům, mimoškolní nabídka pro podporu nadání dítěte - 

konzultace a doporučení ŠPZ 
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            3.11  Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let   

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

norem. Ve věku dvou let je dítě zpravidla připraveno tyto aspekty rozeznávat a přijímat. Dítě 

ve věku od dvou do tří let má některé potřeby jiné nebo intenzivnější než děti starší. Potřebuje 

stálý pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, přiměřeně 

podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, srozumitelná pravidla.  Podmínky pro 

vzdělávání dětí od dvou do tří let jsou vyhovující, jestliže:  

- Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a 

pomůcek vhodných pro dvouleté děti 

- Ve věkově heterogenní třídě jsou pro zajištění bezpečnosti jiným způsobem znepřístupněny 

bezpečnost ohrožující předměty. Ve třídě jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro 

používání a ukládání hraček a pomůcek 

- Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, 

umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby 

průběžného odpočinku 

  - Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, 

dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek).  

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

potřebami 

- Učitel uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá.  

- V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné 

důvěře a spolupráci s rodinou  

Cílem pedagogů je: 

- vzdělávání pedagogů v rámci dalšího vzdělávání  

- doplňovat didaktické pomůcky a hračky vhodné pro dětí dvouleté  

-zajistit takové prostředí v mateřské škole tak, aby se děti cítily dobře, spokojeně, jistě a 

bezpečně  

- dostatek emoční podpory a více individuální péče 

- respektovat potřeby dětí vyhovujícím stálým režimem dne a pravidelnými rituály 

- dostatek času na realizaci činností, úprava času na stravování 

- trénování návyků a praktických dovedností 

- důraz na spontánní volné hry a pohybové aktivity 

- učení hrou, nápodobou, situačním učením a vlastním prožitkem 
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- postupně si osvojovat společně vytvořená a pro děti srozumitelná pravidla soužití 

- starší děti vést k pomoci a ohleduplnosti k mladším dětem  

V adaptačním režimu je důležitá provázanost režimu MŠ s režimem v rodině. 

 

 

4. Organizace vzdělávání 

Mateřská škola je jednotřídní. 

Třída mateřské školy je heterogenní (smíšená). 

Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti ve 

věku zpravidla od 3 do 6 let (do 7 let, odklad školní docházky), nejdříve však od 2 let dítěte. 

Souběžné působení dvou učitelek ve třídě probíhá hlavně při pobytu venku, exkurzích a 

výletech. 

Místo a termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro následující 

školní rok stanovuje ředitelka školy ve spolupráci s vedoucí učitelkou a po projednání se 

zřizovatelem. Tato informace je rodičovské zákonným zástupcům zprostředkována formou 

místního tisku, informační schránky školy a našich webových stránek. Zápis je povinný pro 

děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy 

nedocházejí. 

Ředitel mateřské školy rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení 

zkušebního pobytu dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Zkušební pobyt není 

možné dle § 34 odst. 3 školského zákona stanovit dítěti, pro které je předškolní vzdělávání 

povinné. 

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví vedoucí učitelka mateřské školy po dohodě se 

zákonným zástupcem dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku pobytu v těchto 

dnech v mateřské škole. ŠVP pro PV umožňuje vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami (přechodné období do 31. 8. 2018), dětí nadaných i dětí s přiznanými podpůrnými 

opatřeními. V případě potřeby je zákonným zástupcům doporučeno vyšetření dítěte v PPP, 

SCP či u odborného lékaře. Na základě obdrženého posudku MŠ zpracuje individuální plán, 

který je v souladu s přiznanými podpůrnými opatřeními daného stupně a poskytne dítěti 

odpovídající vzdělávání. 

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku. Přijetí v průběhu 

školního roku je možné v případě, že má mateřská škola volné místo. Na uvolněná místa se 

nevyhlašuje v průběhu roku samostatný zápis.  
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Při nástupu dětí do MŠ klademe velký důraz na adaptaci dítěte v novém prostředí  a 

vytváříme podmínky k citlivému začlenění se do dětského kolektivu. Adaptační doba je  

individuální podle potřeb dítěte i uvážení rodičů. 

Paní učitelky si vypracovávají TVP dle ŠVP, který je v souladu s RVP PV. TVP je 

přizpůsoben věku dětí, které třídu navštěvují. 

Učitelky se při plánování inspirují různými metodickými a didaktickými materiály a využívají 

prvků z jiných alternativních programů – Zdravá MŠ – plavání, pobyt v přírodě formou 

baťůžkování. Během roku nabízíme rodičům s dětmi podzimní, vánoční a velikonoční 

dílničku. Pro rodiče i příbuzné připravujeme pravidelně vánoční a jarní besídku. Dvakrát 

ročně se jezdíme na celodenní výlety. Navštěvujeme divadelní představení, knihovnu. 

Nasloucháme besedám o přírodě, o zvířatech. Účastníme se různých projektů týkající se 

přírody nebo zdraví. V posledních měsících školního roku slavíme svátek dětí se spaním ve 

školce a hledáním pokladu.  

Nedílnou součástí předškolní výuky je a nadále i bude gramotnost pro udržitelnost života, 

která se týká environmentální výchovy, našeho vztahu k přírodě a k životu kolem nás. 

Též chceme v dětech postupně rozvíjet informační gramotnost, kdy jsou schopné samostatně 

přemýšlet a vyjádřit svůj názor.  

Podobně zamýšlíme zavést do vzdělání ekonomickou gramotnost, jelikož děti žijí 

v ekonomicko-tržní společnosti, ve které je potřeba umět logicky přemýšlet, používat syntézu 

i analýzu v jednotlivých situacích. 

Postupně budeme dětem odhalovat i občanskou gramotnost, aby věděly, v jaké společnosti 

žijí, jaké má tato společnost pravidla a že je dobré pro klidné vztahy a život nás všech tyto 

pravidla dodržovat. 

Paní učitelky dbají na harmonický rozvoj dítěte, rozvíjejí jeho osobnost, dbají na komunikační 

a sociální dovednosti. Dále individuálně pracují s dětmi, které navštěvují mateřskou školu 

posledním rokem a s dětmi s odloženou školní docházkou, připravují je na vstup do základní 

školy a to formou doplňkové činnosti – Klubu „Předškolák“. 

 

4.1 Kritéria přijetí 

Kriteria jsou zveřejněna na vývěskách základní i mateřské školy a ne webu školy 

Odpovědnou osobností je vedoucí učitelka, která zajišťuje samotný zápis, formu kontroly 

údajů. Rozhodnutí o přijetí vydává ředitel/ka školy. 
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Podoba kritérií se může měnit, ale zpravidla mají tyto pravidla:  

 - děti, které před začátkem daného školního roku dosáhnou pátého roku věku, pro něž je MŠ 

Dolní Radechová spádová a mají trvalý pobyt v Dolní Radechové nebo pro cizince s místem 

pobytu Dolní Radechová (podle věku od nejstaršího po nejmladší) 

 - děti, které před začátkem daného školního roku dosáhnout nejméně čtvrtého věku, pro něž 

je školka spádová, mají trvalý pobyt v Dolní Radechové (podle věku od nejstaršího po 

nejmladší) 

- děti, které před začátkem daného školního roku dosáhnout nejméně třetího věku, pro něž je 

školka spádová, mají trvalý pobyt v Dolní Radechové (podle věku od nejstaršího po 

nejmladší) 

-děti, které před začátkem daného školního roku dosáhnou pátého roku věku, pro něž není 

MŠ Dolní Radechová spádová (podle věku od nejstaršího po nejmladší) 

- děti, jejichž sourozenec se v MŠ nebo ZŠ Dolní Radechová vzdělává, a v daném školním 

roce se dále bude vzdělávat (podle věku od nejstaršího po nejmladší) 

-děti, pro něž není MŠ Dolní Radechová spádová (podle věku od nejstaršího po nejmladší) 

 

4.2 Povinné předškolní vzdělávání (od 01. 09. 2017) 

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje dle § 34a odst. 1 školského zákona na státní 

občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na 

občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle 

než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání vztahuje na jiné cizince, kteří jsou 

oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, 

a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.  

Plnit povinnost předškolního vzdělávání je povinné u dětí, které dosáhly do 31. 8. pěti let, od 

počátku školního roku. 

Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech:  

• 4 souvislé hodiny denně,  

• začátek povinné doby je od 7,45hod., konec povinné doby 11,45hod. 

Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin (tak jako u 

základních a středních škol). Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy, v souladu s 

organizací školního roku. 
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Omlouvání neúčasti dětí ve vzdělávání v posledním ročníku předškolního vzdělávání: Novela 

školského zákona stanoví v § 34a odst. 4 školského zákona podrobnosti omlouvání takto: 

„Podmínky pro uvolňování dětí ze vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve zdělávání je 

stanoven ve školním řádě. Ředitel mateřské školy je oprávněn požadovat doložení důvodů 

nepřítomnosti dítěte; zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte 

nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.“  

 

4.3 Individuální domácí vzdělávání  

Vhodné pro rodiče dítěte, kteří v odůvodněných případech nechtějí nebo nemají možnost 

zajistit pro své dítě pravidelnou docházku do mateřské školy nebo chtějí pokračovat v 

docházce do předškolního zařízení, které není zapsané v rejstříku škol a školských zařízení.  

 

Povinnosti mateřské školy v případě realizace individuálního vzdělávání dítěte: 

Ředitel mateřské školy, který dítě přijal do mateřské školy, doporučí dle § 34b odst. 3 

školského zákona zákonným zástupcům vzdělávací oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. 

Tyto oblasti vycházejí z RVP PV. 

 Ředitel stanoví ve školním řádu mateřské školy termíny, kdy se musí rodič dostavit s dítětem 

do mateřské školy k ověření úrovně dosahování očekávaných výstupů z jednotlivých 

vzdělávacích oblastí. Zároveň stanoví i náhradní termín pro ověření. Škola ověří úroveň 

osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech (doporučených ředitelem před 

realizací individuálního vzdělávání) a případně doporučí zákonnému zástupci další postup při 

vzdělávání. V případě potřeby, na základě pedagogické diagnostiky, také škola může 

doporučit dítěti návštěvu školského poradenského zařízení za účelem posouzení školní 

zralosti či připravenosti.  

Pokud se rodič s dítětem nedostaví v řádném ani náhradním termínu, ukončí ředitel mateřské 

školy individuální vzdělávání dítěte rozhodnutím ve správním řízení dle § 165 odst. 2 písm. k) 

školského zákona. Toto rozhodnutí nemá odkladný účinek a dítě musí po převzetí rozhodnutí 

nastoupit do mateřské školy, kam bylo přijato (§ 34b odst. 5 školského zákona).  

Následně již není možné dle § 34b odst. 6 školského zákona dítě opětovně individuálně 

vzdělávat. V § 34b odst. 7 školského zákona je stanoveno, že výdaje spojené s individuálním 

vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních 

pomůcek podle § 16 odst. 2 písm. d) a výdajů na činnost mateřské školy, do níž bylo dítě 

přijato k předškolnímu vzdělávání.  



 23 

4.3.1 Individuální domácí vzdělávání - okruhy  

 Dítě a jeho tělo 

Záměrem vzdělávání v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a neurosvalový 

vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou a 

zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je 

sebeobslužným dovednostem a vést je zdravým návykům. 

- stoj na jedné noze 

- chůze v prostoru mezi překážkami 

- skoky snožmo 

- vyhazování míče do výšky s chytáním 

- hod na cíl 

- napodobení jednoduchého pohybu dle vzoru 

- samostatné oblékání, obouvání 

- zapínání zipu, knoflíků 

- zavázaní tkaničky 

- správné prostření příboru a jeho používání při jídle 

 

- zazpívání písničky 

- práce s drobným materiálem (navlékání korálků) 

- špetkový úchop psacího náčiní 

- kresba lidské postavy s charakteristickými znaky 

- graficky znázornit obloučky obrácené nahoru, dolů, vlnovky, čáry 

- modelování  

- stříhání dle předlohy 

 

- pojmenování částí lidského těla 

- funkce orgánů 

- rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí 

- dodržovat základní hygienická pravidla 

 

Dítě a jeho psychika 

Záměrem vzdělávání v oblasti psychologické je podporovat dušení pohodu, psychickou 

zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, 

jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, 
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stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším 

rozvoji, poznání a učení. 

- pojmenování předmětů v blízkém okolí 

- přednes krátké básničky 

- vyprávění pohádky (samovolně, popis obrázků) 

- popis situace na obrázku 

- poznání svého napsaného jména (dokázat samo napsat) 

- soustředěné poslouchání 

- určení počáteční hlásky ve slově 

- určení počtu slabik ve slově (vytleskání) 

 

- používání všech smyslů 

- schopnost udržet pozornost na určitou dobu 

- početní řada do deseti 

- porozumění pojmům méně, více, stejně, první, poslední 

- orientace v prostoru (nahoře, dole, vpravo, vlevo, za, pod, apod.) 

- třídění předmětů podle určitého pravidla (barva, velikost, materiál ...) 

 

- schopnost odloučit se na určitou dobu od rodičů 

- umět přijmout pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch 

- schopnost dokončit svou činnost 

- schopnost vyjádřit své prožitky, co cítí, snaha ovládat afektivní chování 

 

Dítě a ten druhý 

Záměrem vzdělávání v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahů dítěte k jinému 

dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a 

zajišťovat pohodu těchto vztahů. 

- umět navázat kontakt s dospělým, s dítětem, překonat stud 

- spolupracovat 

- respektovat dospělého, dítě 

- schopnost rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání 

- využívat neverbální komunikace a rozumět jí (úsměv, gesta, řeč těla ...) 

- schopnost dodržování základních pravidel slušného chování (pozdravit, poprosit, poděkovat 

...) 
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- umět se podělit 

- umět sdělit své přání, potřebu, požádat o pomoc 

 

Dítě a společnost 

Zámětem vzdělávání v oblasti sociálně-kulturní je uvést dítě do společenství ostatních lidí a 

do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i duchovních hodnot, do světa 

kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu 

aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém sociálním prostředí. 

- ovládat základní společenská pravidla - pozdravit, poprosit, poděkovat, 

- chovat se ohleduplně a zdvořile – neskákat do řeči 

- chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla společenských her – pexeso, umět 

prohrávat 

- umět zacházet šetrně s pomůckami, hračkami, knížkami apod. 

- rozlišovat společensky nežádoucí chování – lež, nespravedlnost a odmítat ji. 

- rozpoznat různé společenské role – dítě, dospělý – úcta k dospělým 

- vyjmenovat členy rodiny a funkci jednotlivých členů 

 

- vyjádřit a zhodnotit prožitky, co se líbilo a co ne 

- všímat si kulturních památek kolem sebe - zámek 

 

- vyjádřit své představy pomocí různých výtvarných technik  - kreslení, malování 

          - modelování 

         - konstrukce 

         - tvoření z papíru  

         - tvoření z přírodnin 

                  - tvoření z různých materiálů 

- rozeznat základní i rozšířené barvy 

- zopakování rytmu (tleskání, Orffovy nástroje) 

- znát některá povolání 

- vědět, co za povolání dělá maminka, tatínek 

 

Dítě a svět 

Záměrem vzdělávání v environmentální oblasti je vytvořit u dítěte základní povědomí o 

okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí (počínaje nejbližším okolím a 
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konče globálními problémy celosvětového dosahu) a založit elementární základy pro otevřený 

a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí. 

- vědět, kde bydlí (město, vesnice), schopnost popsat, jak vypadá jeho dům, byt, pokojíček 

- vyjmenování členů rodiny 

- vědět k čemu slouží semafor, přechod pro chodce, dopravní značky 

- dovednost vyjádřit krátký vzkaz 

- pojmenovat některé z rostlin, rozeznat stromy 

- rozlišení zvířat ze statku od volné žijících zvířat (u vody, v lese, na louce) a cizokrajných, 

odkázat některé pojmenovat 

- vyjmenování ročních období a jejich znaků, změny v přírodě 

- popsání aktuálního počasí 

- mít povědomí o vesmíru, hvězdách, planetách 

- schopnost pracovat s knihou 

- vědět, jak chráníme své zdraví, co nám škodí 

- povědět o ochranně životního prostředí (udržování pořádku, třídění odpadu apod.) 

 

4.4 Klub „Předškolák“ 

Klub probíhá ve 3 dnech v týdnu (út – čt) od 12:10 do 12:55 hodin a podle počtu dětí je 

rozdělen na 2 skupiny. 

Klub „Předškolák“ respektuje denní režim mateřské školy, to znamená, že je do režimu 

začleněn, aby nijak nenarušoval program.  

V klubu „Předškolák“ s dětmi pracují paní učitelky. Činnosti v klubu jsou řazeny tak, aby 

byly pro děti zajímavé, různorodé a zároveň zvládnutelné. Činnosti vychází z potřeb dítěte a 

rozvíjí vlastnosti a schopnosti, které jsou důležité pro vstup do školy.  

 

Činnosti jsou zaměřeny na rozvoj: 

GRAFOMOTORIKA – jemná motorika (ruka, správný úchop tužky) a hrubá motorika 

(koordinace pohybu celého těla) 

ŘEČ – schopnost komunikace, výslovnost, slovní zásoba, spojeno s rozvojem myšlení, 

správné dýchání, gymnastika mluvidel 

SLUCH – vnímání rytmu řeči, melodie řeči, rozvoj pozornosti na sluchové vjemy (příprava 

na čtení) 
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ZRAK – vnímání nejen celku, ale i detailů, rozlišování tvarů a barev, zraková paměť 

(příprava na čtení) 

 PRAVOLEVÁ ORIENTACE – velmi důležité pro orientaci v textu, čtení a psaní zleva 

doprava 

PROSTOROVÁ ORIENTACE – první/poslední, menší/větší, vpředu, vzadu, … 

MATEMATICKÉ PŘEDSTAVY – základní geometrické tvary a jejich třídění podle 

určitých pravidel, představit si pod číslem určité množství 

ROZUMOVÉ SCHOPNOSTI A LOGICKÉ MYŠLENÍ – schopnost logiky sdělovat, co si 

myslí 

DOVEDNOSTI – vázání kličky, stříhání, lepení 

ZÁKLADY PRÁCE NA PC – jednou týdně využíváme s dětmi počítačové učebny základní 

školy, kde se děti seznamují s počítači pomocí her a různých didaktických CD-romů, 

internetových stránek a vzdělávacích videí. 

Formou hry se s dětmi učíme i písmenka a čísla – vybarvujeme, stříháme, lepíme. 

 

Desatero „Předškoláka“ 

Umět pozdravit. 

Umět poprosit, poděkovat. 

Umět pomoci kamarádovi. 

Umět dodržovat společná pravidla, nejen ta, co jsme si stanovili ve školce. 

Umět naslouchat kamarádům a všem ostatním. 

Učit se samostatně myslet. 

Umět se soustředit. 

Umět používat pomůcky a slušně s nimi zacházet. 

Umět sdělovat to, co si myslím. 

Umím být pozorný, všímat si věcí a jevů kolem sebe, vnímat je. 

 

 

5. Charakteristika vzdělávacího programu 

Mateřská škola se nachází ve venkovském prostředí.  

Záměrem našeho výchovného působení je vést děti k lásce k domovu a přírodě. Pracujeme ve 

stanovených integrovaných blocích, ve kterých přibližujeme dětem svět v jeho přirozených 

proměnách – ročních dobách.  
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Snažíme se u dětí pěstovat vzájemnou toleranci, pomoc a podporu, ohleduplnost a zdvořilost. 

U každého dítěte podporujeme zdravou sebedůvěru, sebevědomí, schopnost mít svůj názor a 

zároveň umět respektovat druhé. Naším hlavním cílem je umožnit dětem prožít aktivní a 

šťastné dětství v podnětném, tvořivém, laskavém prostředí, plném empatie a uznání. 

Pravidla soužití v naší mateřské škole: 

• pravidlo srdíčkové 

• pravidlo pusinkové 

• pravidlo ručičkové 

• pravidlo ouškové 

• pravidlo nožičkové 

• pravidlo židličkové 

• pravidlo stolečkové 

• pravidlo hračkové 

• pravidlo postýlkové 

• pravidlo dárečkové 

• pravidlo kapičkové 

• pravidlo zahrádkové 

• pravidlo vycházkové 

Všechna pravidla jsou podrobně rozepsána v TVP. 

 

5.1 Dlouhodobé cíle vzdělávaní 

Rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 

Předpokladem je podpora tělesného rozvoje a zdraví, spokojenost dítěte, rozvoj řeči a chápání 

okolního světa, podpora chuti získat nové poznatky, objevovat neznámé, rozvoj poznávacích 

a kreativních poznatků, umění správné reakce na změny a schopnosti vyrovnat se s nimi). 

 

Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 

Předpokladem je možnost poznat takové hodnoty jako je individuální svoboda, rovnost všech 

lidí, solidarita se slabými, péče o druhé a ohled na jiné, možnost přispívat k předávání 

kulturního dědictví, jeho hodnot, tradic, rozvoj schopnosti komunikovat, spolupracovat, 

spolupodílet se na činnostech a rozhodnutích, vedení k sociální soudržnosti, přípravě na život 

ve společnosti, k porozumění její rozdílnosti). 
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Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná 

osobnost působící na své okolí 

Předpokladem je poznání sebe sama a vlastních zájmů, možností a potřeb, získání zdravé 

sebedůvěry a sebevědomí, zájem podílet se na společném životě a činnostech ve škole i 

v rodině, poznat možnost ovlivnit svou životní situaci, možnost jednat svobodně, ale i 

s odpovědností za své činy). 

 

5.2 Metody a formy vzdělávání, které jsou ve školce uplatňovány 

• Hra 

• Pozorování 

• Napodobování 

• Smyslové podněty 

• Kresba 

• Básničky a písničky 

• Experimenty 

• Narativní metoda (vyprávění příběhů) 

• Práce s knihou 

• Exkurze 

• Besedy 

• Dramatická výchova 

• Projektové dny (Slavnosti) 

• Situační a prožitkové učení 

• Kooperativní učení 

 

5.3 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  

Základní koncepcí RVP PV je respektování individuálních potřeb a možností dětí a tak je 

východiskem i pro přípravu vzdělávacích plánů pro děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami potřebují poskytnutí podpůrných 

opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu 
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uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola. Podpůrná opatření se 

podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření 

prvního stupně uplatňuje škola, i bez doporučení školského poradenského zařízení na základě 

plánu pedagogické podpory (PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit 

pouze s doporučením ŠPZ. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou stanovuje 

vyhláška č. 27/20016 Sb. Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro 

vzdělávání všech dětí společné. Vzdělávání je třeba ale přizpůsobovat tak, aby maximálně 

vyhovovalo dětem, jejich potřebám a možnostem a byly vytvořeny optimální podmínky k 

rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu dosáhnout 

co největší samostatnosti. Rozvoj takových dětí závisí na citlivosti a přiměřenosti působení 

okolí. Proto je nutné navázat úzkou spolupráci s rodiči takových dětí, vhodně a citlivě s nimi  

komunikovat a předávat potřebné informace. 

 

5.4 Vzdělávání dětí nadaných  

Mateřská škola je povinna vytvářet podmínky k co největšímu potenciálu každého dítěte s 

ohledem na jeho individuální možnosti a to jak ve školním vzdělávacím programu, tak při 

jeho realizaci. To platí i pro děti nadané. Vzdělávání nadaných dětí je zaměřeno na rozvíjení 

různých druhů nadání, a aby se tato nadání mohla projevit, pokud možno uplatnit a nadále 

rozvíjet. 

  

5.5 Popis zajištění vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, 

dětí nadaných 

5.5.1  Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního 

vzdělávacího plánu (IVP) 

- IVP zpracovává škola, vyžadují-li to speciální vzdělávací potřeby dítěte 

-IVP je závazným dokumentem. Vychází ze školního vzdělávacího programu a je součástí 

dokumentace dítěte ve školní matrice. 

- IVP obsahuje údaje o skladbě druhů a stupňů  podpůrných opatření  

- IVP  je zpracován bez zbytečného odklad, nejpozději však do jednoho měsíce ode dne, kdy  

škola obdržela doporučení a žádost zákonného zástupce dítěte. IVP může být doplňován a 

upravován v průběhu celého školního roku podle potřeb dítěte 
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- škola seznámí s IVP všechny pedagogy a současně zákonného zástupce dítěte, který tuto 

skutečnost potvrdí svým podpisem. Poskytování vzdělávání podle IVP lze pouze na základě 

Cílem pedagogů je: 

- vzdělávání přizpůsobit tak, aby vyhovovalo dětem, jejich potřebám a možnostem 

- vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti  

- vytvořit citlivé okolí 

- navázat úzkou spolupráci s rodiči, vhodně a citlivě s nimi komunikovat a předávat potřebné 

informace  

- minimalizovat důsledky postižení, přispět k maximální samostatnosti, sebeobsluze a 

zvládání základních hygienických návyků v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení 

- přispět k vytvoření důvěry v život a získání pocitu bezpečí  

- napomáhat dítěti dokázat přiměřeným způsobem prožívat MŠ, svoji rodinu, okolní prostředí 

a cítit se v něm dobře 

 

5.5.2  Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické 

podpory (PLPP) 

Postup školy při poskytování podpůrných opatření prvního stupně: 

- před zahájením poskytování podpůrných opatření prvního stupně zpracuje škola plán PLPP 

- PLPP zahrnuje především zejména popis obtíží a speciálním vzdělávacích potřeb dítěte, 

podpůrná opatření prvního stupně, stanovení cílů podpory a způsobu vyhodnocování 

naplňování plánu 

- PLPP škola průběžně aktualizuje v souladu s vývojem speciálním potřeb dítěte 

- poskytování podpůrných opatření prvního stupně škola po třech měsících od zahájení 

poskytování podpůrných opatření vyhodnotí, zda podpůrná opatření vedou k naplnění 

stanovených cílů. 

Do doby zahájení poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně na základě 

doporučení PPP poskytuje škola podpůrná opatření prvního stupně na základě PLPP. 

- s PLPP seznámí škola zákonného zástupce dítěte a všechny pedagogické pracovníky, 

podílející se na provádění tohoto plánu. 

- plán obsahuje podpis osob, které s ním byly seznámeny 
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5.6 Vzdělávání dětí od dvou let  

V mateřské škole lze vzdělávat i děti od dvou let. Je nutné si však uvědomit specifika 

související s obsahovou úrovní ve všech oblastech vývoje. Cíle a záměry pak k tomu 

přizpůsobit. Dvouleté děti potřebují více individuální péče, pravidelný denní režim, emoční 

podporu, pocit bezpečí, podnětné prostředí a srozumitelná pravidla. Nejvíce se učí 

nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. Důležité je, abychom 

těmto dětem nechali co nejvíce prostoru pro volné hry a pohybové aktivity a citlivě 

přizpůsobovali organizaci – střídali nabídkové činností, trénovali návyky a praktické 

dovednosti. 

 

 

 

6. Vzdělávací obsah  

Vzdělávací obsah ŠVP odpovídá specifikům předškolního vzdělávání, jeho integrované 

podobě a činnostní povaze. ŠVP rozpracovávají učitelky do TVP, který obsahuje aktuální 

počet dětí pro daný školní rok a podrobněji popisuje charakteristiku třídy (počty dívek a 

kluků, věkové rozložení). 

Základní vzdělávání dětí doplňují jednotlivé akce a projekty, které vhodnou formou ucelují 

konkrétní vzdělávací témata, znalosti a poznání dětí. Tímto způsobem děti v sobě upevňují 

vztahy a hodnoty, získávají konkrétní zkušenosti skrze všechny své smysly, dostávají 

schopnost projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí. 

Obsah ŠVP PV má název „Od podzima do léta pohádka k nám přilétá“ Je uspořádán do 4 

podtémat: Pohádkový barevný podzim, Pohádková kouzelná zima, Pohádkové veselé jaro a 

Pohádkové sluníčkové léto. 

Od útlého dětství po celý život nás provází pohádky. Nejdříve je dětem vyprávíme, hrajeme, 

předčítáme z knih, sledujeme v televizi, kině či divadle. V naší jednotřídní venkovské 

mateřské škole vytváříme s pomocí pohádek příjemné a útulné prostředí plné pohody a 

radosti.  

Podtémata vzdělávacího obsahu zasahují všechny oblasti vzdělávání a jsou zpracovány pro 

celou věkovou skupinu dětí. Děti získávají potřebné dovednosti, užitečné poznatky, poznávají 

žádoucí hodnoty a získávají samostatné postoje.  
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Podtémata nabízejí mnohostranně pestrou nabídku činností intelektových i praktických. V  

TVP třídy jsou rozpracovány do tematických bloků a obsahují konkrétní dílčí vzdělávací cíle, 

vzdělávací nabídku a hodnocení tematického bloku. Tyto bloky obsahují konkrétní činnosti a 

vzdělávací záměry, kterými bude pedagog plnit naplánované vzdělávací cíle, odpovídající 

věkové skupině a individuálním potřebám dětí.  Při plánování byly dodržovány principy 

předškolního vzdělávání dané RVP PV.  

     Motivace těchto celků vychází z ročního období, přírodních situací, společenských 

událostí a každodenní reality, kterou děti prožívají. Děti tak vnímají okolní skutečnost v 

přirozených souvislostech, což nejlépe odpovídá mentalitě, vzdělávacím potřebám a 

možnostem dětí předškolního věku. Záměrem tohoto vzdělávacího programu je rozvoj 

osobnosti dítěte, jeho individuality, jeho vzdělávacího potenciálu s citovým postojem vůči 

ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, rodině, přírodě, vlastnímu zdraví, 

historii a tradicím.  

 

 

Hlavní priority ve výchově motivované pohádkou: 

Poznávání prostředí, ochrana přírody a světa, prožitkové učení 

Ohleduplnost a tolerance k ostatním  

Hravost - radost ze života  

Aktivní přístup k životu  

Dovednosti - rozvíjení schopností, zručností, nadání  

Kamarádství – navazování a rozvíjení kladných vztahů  

Asertivita- podněcování schopností prosadit svůj názor, myšlenky 

 

6.1 Obsah integrovaných bloků a hlavní smysl integrovaného bloku 

Do vzdělávacího obsahu jsou vybírány pohádky, které tematicky sedí s ročním obdobím a 

vzdělávacím obsahem jednotlivých týdnů. Každý rok se pohádky obměňují, aby jich tak děti 

poznaly co nejvíce. 
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Pohádkový barevný podzim 

Záměr:  

V tomto bloku se děti seznámí s novým prostředím školky a jejího okolí. Poznáme a 

seznámíme se s novými kamarády. Přiměřeným a přitažlivým způsobem vytvoříme společná 

pravidla vzájemných vztahů, chování a komunikace, kterými se budeme řídit v každodenním 

vzájemném styku ve škole i v rodině, seznámíme s bezpečným chováním ve školce i při 

pobytu venku. Formou pohádek přivítáme podzim a budeme pozorovat změny v přírodě. 

Povíme si o svém domově a o tom, na jaké planetě žijeme. Ochutnáme ovoce a zeleninu a  

projdeme se do lesa.  

Pokud bude pořádně foukat, pustíme si draky a brzy potom přivítáme Martina na bílém koni. 

 

Klíčové kompetence:  

- uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení 

- řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně na 

základě nápodoby či opakování (náročnější s oporou a pomocí dospělého) 

- komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými; chápe, že být 

komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

- uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 

- spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe 

potřebu je zachovávat 

 

Očekávané výstupy: 

- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní výkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po 

sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce apod.) 

- pojmenovat většinu, čím je obklopeno 

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

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

- dodržovat dohodnutá a pochopení pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské 

škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla  

- začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, 

schopnosti a dovednosti 

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

mateřské školy, v blízkém okolí 
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Pohádková kouzelná zima  

Záměr:  

V adventním čase se budeme těšit na příchod sv. Mikuláše a společně oslavíme Vánoce. 

Dáme nadílku zvířátkům do krmelce. Přivítáme Tři krále.  

V zimním čase si povíme něco o svém těle a nezapomene se postarat o svoje zdraví. Projdeme 

obdobím masopustu a budeme mít karneval. 

Čím bych chtěl být, až vyrostu? O tom si budeme povídat během týdne s tématem Povolání. 

Pokud bude hodně sněhu, povozíme se na bobech a uděláme pořádnou koulovačku nebo 

postavíme sněhuláky. 
 

Klíčové kompetence: 

- 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. 

- 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 dosavadních zkušeností, 

fantazii a představivost 

- průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s 

okolím 

- projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 

nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost 

- má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje 

odpovědně; váží si práce i úsilí druhých 

 

Očekávané výstupy: 

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

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

jednoduchou dramatickou úlohu apod.) 

- záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

- přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit 

svoje osobní pokroky 

- spolupracovat s ostatními 

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

s penězi apod. 



 36 

- všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

 

Veselé pohádkové jaro  

Záměr:  

Na jaře se podíváme se na zvířátka ze statku i na ta ze ZOO. Odemkneme jaro. Vyneseme 

Moranu. Oslavíme Pašijový týden a Velikonoce.  

S předškoláky se připravíme na zápis do školy. 

Povíme si, jak se dobře postarat o naši Zemi. Nezapomene na tradiční pálení čarodějnic. 

Popřejeme našim maminkám. Uvědomíme si, že to nejlepší, co na světě máme, je naše rodina. 

Půjdeme si na louku přičichnout k jarním květinám a budeme hledat a pozorovat broučky 

v trávě. 

 

Klíčové kompetence: 

- soustředěně pozoruje, zkoumá, objevu, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom 

jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

- rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže 

mezi nimi volit 

- dovede v\užít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 

encyklopedie, počítač atp.) 

- napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém 

okolí 

- ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a 

že je může ovlivnit 

Očekávané výstupy: 

- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní  

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

výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, 

zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.) 

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

- vyvíjet volní úsilí, soustředit sena činnost a její dokončení 

- přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská 

přátelství 

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

- mít povědomí o širším společenské, věcném, přírodním, kulturním i technickém prostředí i 

jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí dítěte 
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Pohádkové sluníčkové léto  

Záměr:  

Na začátku června oslavíme Den dětí.  

Povíme si něco o koloběhu a významu vody. 

Budeme si povídat o tom, kam a čím pojedeme na prázdniny. 

Před prázdninami se rozloučíme s předškoláky formou pasování se zahradní slavností a 

rozjedeme se na prázdniny. 

 
Klíčové kompetence: 

- odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat pokroky druhých 

- chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je 

naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit 

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

(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) 

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

chování i komunikaci, která mu je nepříjemná, umí odmítnout 

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

 

Očekávané výstupy: 

- zachovávat správné držení těla 

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

- řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat "nápady" 

- těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s 

uměním 

-porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

- chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělých i k dětem, bez předsudků, s 

úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

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

poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně. 
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7. Evaluace 

7.1 Systém vnitřní evaluace 

Vnitřní evaluace a hodnocení probíhá na úrovni školy a tříd. Provádí je vedoucí učitelka, 

pedagogický sbor i jednotlivý pedagog. Analyzujeme a vyhodnocujeme podmínky i výsledky 

výchovně vzdělávacího procesu. Hodnotíme, nakolik jsou naplňovány naše vzdělávací cíle, 

sledujeme a zaznamenáváme individuální rozvoj dětí, jejich individuální pokroky učení. 

Vyhodnocujeme celkový vývoj dětí. 

Hodnocení tematického celku 

Hodnocení většího, či menšího tématického celku provádíme po skončení tohoto celku. 

Zamýšlíme se nad tím, zda byl vytyčený specifický cíl naplněn a jaké další cíle byly 

sledovány. Podle získaných výsledků můžeme dál plánovat tématické celky, jejich části 

upravovat, obměňovat, obohacovat o nové náměty a hledat nové prostředky činnosti. Toto 

hodnocení provádí vždy učitelka, která daný tematický celek s dětmi uskutečnila.  

Hodnocení z pohledu celé třídy 

Toto hodnocení činíme zpravidla každý den nebo dle potřeby. Ptáme se dětí, co se jim líbilo a 

naopak a proč. Hodnotíme aktivitu, zájem dětí, jejich náměty, odchýlení od plánu a plnění 

pedagogického záměru. Dále také hodnotíme posun sociálních vztahů mezi dětmi, své 

pedagogické působení i důvody nezdaru. Toto hodnocení provádí učitelka společně s 

hodnocením tématického celku.  

Hodnocení směrem k dětem 

Hodnocení provádíme průběžně během činností. Hodnotíme individuální výsledky dětí, jejich 

pokroky, úspěchy, nezdary. Individuální hodnocení má zvláštní význam i pro počáteční 

sebehodnocení dítěte. S dítětem o pokrocích, kterých dosahuje, vhodným způsobem 

hovoříme.  

Hodnocení provádí učitelka také v komunitních kruzích. 
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7.2 Systém vnější evaluace 

Hodnocení školy rodiči 

Hodnocení školy rodiči prostřednictví dotazníků nebo akcí pořádaných pro rodiče s dětmi, 

osobním rozhovorem. 

Hodnocení základní školou 

Hodnocení společných akcí plánovaných pro mateřskou i základní školu, účast pedagoga MŠ 

při zápisu do 1. třídy ZŠ. 

Řídící a kontrolní činnost - Hodnocení školy ČSI a jinými veřejnými institucemi 

Řídící a kontrolní činnost je zaměřena na sjednocení požadavků nutných pro klidný a 

bezproblémový chod školy, k jednotnému přístupu při výchovném působení na děti a k dobré 

spolupráci všech zaměstnanců školy. 

 

Kontrolní činnost je také zaměřena na plnění hlavních cílů a záměrů směřujících k realizaci 

vzdělávacího programu.  

Kontrolní činnost směrem k učitelkám je zaměřena na sledování rozpracování rámcových i 

specifických cílů do výchovně vzdělávacího programu, dodržování psychohygienických 

podmínek a pedagogických zásad, uplatňování integrovaného vzdělávání, vycházející 

z prostředí dítěte. Dále sleduje vztah a přístup učitelek k dětem (laskavost, cit, oslovování 

dětí, individuální přístup, respektování individuality dítěte, rozvíjení jeho osobnosti), vztah 

dětí k učitelkám (hloubka citů, důvěra), individuální práce s integrovanými dětmi, s dětmi 

s odkladem školní docházky a s problémovými dětmi, spolupráce s rodiči a výsledky všech 

forem spolupráce, konzultace s rodiči. Dále je zaměřena na zodpovědnost učitelek za vlastní 

práci, sebevzdělávání a osobní samostudium, dodržování práva dítěte na hru a volný čas, 

respektování dominantní úlohy dětské hry, respektování zájmu dětí. Sleduje pedagogickou 

autoevaluaci shromažďování informací a jejich analýza a vedení třídní dokumentace, její 

pravidelnost, obsažnost, pečlivost zápisů. 

 

Kontrolní činnost je také zaměřena směrem ke správním zaměstnancům. Zde sleduje plnění a 

dodržování pracovních povinností, dodržování hygienických předpisů a předpisů bezpečnosti 

práce a požární ochrany, spolupráci s učitelkami a rodiči dětí a dodržování a efektivní 

využívání pracovní doby. 
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7.3.  Pedagogická diagnostika 

Pedagogickou diagnostiku zpracovávají všechny učitelky. Učitelky vyhodnocují své 

pozorování, popisují posun dětí v oblasti sebeobsluhy, hry, sociální a citové oblasti, laterality 

a úrovně kresby, pracovních dovedností, jemné a hrubé motoriky, rozumové oblasti, 

gramotnosti (čtenářská, matematická, přírodovědná a počítačová) a verbálního projevu. 

Podkladem pro hodnocení každého dítěte je jeho Portfolio, které obsahuje několik složek. 

První složkou je Pedagogická diagnostika dítěte hodnocení a analýza vedoucí 

k individualizaci vzdělávání. Tato diagnostika se provádí 3x ročně. 

Další složkou je tzv. Vývojová kresba, kdy u všech dětí každý rok porovnáváme posun 

v kresbě. Slouží nám k tomu tzv. „Knížka plná obrázků“, kde dítě každý měsíc nakreslí daný 

obrázek podle daného plánu.  

Poslední složkou v hodnocení dítěte jsou jeho pracovní listy a listy s grafomotorickým 

cvičením. 

U dětí s povinnou školní docházkou nám k pedagogické diagnostice slouží také materiály, 

které získáváme při práci v předškolním klubu „Předškolák“.    

 


