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Mateřská škola Studénka, Komenského 700,
příspěvková organizace
se sídlem Komenského 700, 742 13 Studénka

Odloučené pracoviště Butovická 106
Telefon: 552 302 759
Email: ms.butovicka@seznam.cz

Školní vzdělávací program
Pro předškolní vzdělávání

ZE ŠKOLKY DO SVĚTA

Školní vzdělávací program je přílohou ŠVP PV CESTA DO ŽIVOTA, mateřské školy Studénka,
Komenského 700, příspěvková organizace. Zpracovala Bc. Jana Tomášková spolu s další učitelkou MŠ
Butovická. S obsahem ŠVP jsou seznámeni zákonní zástupci dětí docházejících do mateřské školy.
Aktualizace k 31.8.2017
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1. Identifikační údaje o mateřské škole
Název dokumentu: Školní vzdělávací program pro předškolní vzděláváni
ZE ŠKOLKY DO SVĚTA
Název školy: Mateřská škola Studénka, Komenského 700, příspěvková organizace
se sídlem Komenského 700, Studénka 742 13
Statutární zástupce: ředitelka Mgr. Pavla Honová
Zřizovatel: město Studénka, nám. Republiky 762, 74213 Studénka
Adresa odloučeného pracoviště: MŠ Butovická 106, Studénka
Zpracovatel programu: vedoucí učitelka Bc. Jana Tomášková
Telefon: 552 302 759
Email: ms.butovicka@seznam.cz
Internet: http://www.msstudenka.m-zone.cz/
Číslo jednací: MŠ 417/2017
Platnost dokumentu: září 2017
2. Charakteristika školy
Naše mateřská škola je od roku 1993 jedním z odloučených pracovišť Mateřské školy Studénka,
Komenského 700, příspěvková organizace. Jedná se o patrovou vilku, která se nachází v zástavbě
rodinných domů v bezprostřední blízkosti Butovického potoka. Je spádovou mateřskou školou
převážně pro rodinné domky ve směru na Bílovec a z okolí Butovické návsi. V okolí MŠ se nachází
park, kostel, hasičská zbrojnice a Domov pokojného stáří.
Jsme jednotřídní MŠ s kapacitou 25 dětí, zaměřující se na environmentální vzdělávání. V přízemí
budovy se nachází šatna, sociální zařízení a stabilní ložnice k zajištění spánku a odpočinku dětí.
V prvním patře je jídelna, ve které se děti stravují a třída propojena s hernou. Prostory zdobí práce
dětí. Součástí mateřské školy je prostorná zahrada, která je vybavená pískovištěm, zahradní domkem,
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hracím domkem, houpačkami, průlezkami a mobilními hračkami pro venkovní použití. O děti pečují
dvě učitelky a jedna provozní pracovnice.

3. Podmínky vzdělávání
a) Věcné podmínky
Mateřská škola má dostatečně velké prostory a takové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším
skupinovým i individuálním činnostem dětí. Nábytek, edukační pomůcky, prostory hygienických
zařízení a vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají
počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou estetického vzhledu.
Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je
samostatně brát a uklízet. Hračky a pomůcky jsou vybírány tak, aby splňovaly účel, byly estetické,
dobře udržovatelné, hygienicky nezávadné a žádném případě neohrožovaly děti. Na výzdobě a
úpravě prostředí školy se podílejí děti svými výtvory, které jsou vhodně instalované a tak přístupné
dětem i rodičům. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada, která je vybavena
zahradními prvky tak, aby umožňovala dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Vnitřní i venkovní
prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.
b) Životospráva
Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážena strava dovážena z centrální jídelny při ZŠ T. G.
Masaryka ve Studénce, která je zapojena do projektu Zdravá školní jídelna. Vedoucí školní jídelny
společně s vedoucí kuchařkou sestavují jídelníček, kde postupují dle zásad a doporučení týkající se
správné a zdravé výživy dětí předškolního věku. Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou
dodržovány vhodné intervaly. Samozřejmostí je pitný režim zajištěný během celého dne. Děti nejsou
do jídla nuceny, ale vhodnou motivaci se snažíme, aby alespoň ochutnaly.
Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku, s ohledem na kvalitu ovzduší. Děti mají dostatek
volného pohybu na zahradě i v interiéru mateřské školy. V denním programu je respektována
individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku.
Pedagogové i ostatní zaměstnanci mateřské školy se chovají podle zásad zdravého životního stylu a
poskytují tak dětem přirozený vzor.
c) Psychosociální podmínky
V naší mateřské škole klademe velký důraz na celkové klima, které musí být dítěti vstřícné, příjemné,
bezpečné a dodává mu pocit volnosti, jistoty a spokojenosti. Nově příchozí děti mají možnost se
postupně adaptovat na nové prostředí a situaci. Respektujeme potřeby dítěte – obecně lidské,
vývojové i individuální a napomáháme v jejich uspokojování. Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či
neurotizovány spěchem a chvatem.
Všechny děti mají rovnocenné postavení, žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno.
Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, vyplývajících z nutnosti
dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. Dětem se dostává jasných a
srozumitelných pokynů. Třída je pro děti kamarádským společenstvím, v němž jsou zpravidla rády.
Všichni zaměstnanci mateřské školy přistupují k dětem v rámci pedagogického stylu, který respektuje
osobnost každého dítěte, mají o děti zájem a vyzařují cit pro dítě, kterému se snaží co nejvíce
přiblížit, a dokážou s ním navázat přátelské vztahy. Jsou empatické k dětské potřebě bezpečí, lásky,
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úcty, podporují vztah dítěte k jeho vlastní rodině. Jednají vždy v zájmu dítěte, spolupracují s rodinou a
s ostatními institucemi, které mohou rozvoji dítěte napomáhat. Rodičům poskytují odborné rady, řeší
vzniklé problémy s profesionalitou a citem. Předkládaná vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě
předškolního dítěte a potřebám jeho života.
d) Organizace
Denní řád je pružný. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání, poměr spontánních a
řízených činností je v denním programu vyvážený a jsou do něho pravidelně zařazovány řízené
zdravotně preventivní pohybové aktivity. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje
individuálním vzdělávacím potřebám a možnostem dětí. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby
děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností,
pracovaly svým tempem.
Provoz naší mateřské školy je od 6.00 – 16.00 hodin.
Denní řád
6.00 – 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 11.30
11.30 – 12.00
12.00 – 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 16.00

příchod dětí, spontánní hry a činnosti, individuální i skupinové práce, pohybové
aktivity
hygiena, svačina
plánované vzdělávací aktivity, spontánní činnosti, pobyt venku
hygiena, oběd
spánek, klid na lehátku, klidové a odpočinkové činnosti
hygiena, svačina
hry a činnosti dle zájmu dětí, odchod dětí domů

e) Řízení mateřské školy
Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou vymezeny v organizačním řádu MŠ a dalších
vnitřních předpisech MŠ Studénka. Pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců dětí a pedagogů,
jejich práva a povinnosti jsou upraveny ve školním řádu MŠ Studénka. Zákonní zástupci dětí jsou
seznámeni se školním řádem na začátku školního roku. Celoročně mohou zákonní zástupci dětí
nahlédnout do tištěné podoby školního řádu MŠ, který je vyvěšen na nástěnce a v elektronické
podobě na stránkách MŠ Studénka.
Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a samosprávy. Aktivně
spolupracujeme se ZŠ Butovická a ZUŠ Studénka.
f) Personální a pedagogické zajištění
Všichni pracovníci, kteří pracují v mateřské škole, jako pedagogové, mají předepsanou odbornou
kvalifikaci. Jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem v souladu se společenskými
pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí.
Vedoucí učitelka: Bc. Jana Tomášková – VŠ, obor Učitelství pro mateřské školy
Učitelka: Irena Klečková – Střední pedagogická škola, učitelství pro mateřské školy
Školnice, výdejčí stravy: Pavla Kudelová
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g) Spoluúčast rodičů
Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči usilujeme o oboustrannou důvěru a otevřenost, vstřícnost,
porozumění, respekt a ochotu spolupracovat. Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské
škole, účastnit se různých programů a akcí. Snažíme se o pravidelnou a dostatečnou informovanost
rodičů o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mohou se spolupodílet při plánování
programu mateřské školy. Jsou pravidelně informování o prospívání jejich dítěte i o jeho
individuálních pokrocích v rozvoji i učení. Pedagogové se domlouvají s rodiči na společném postupu
při výchově a vzdělávaní dítěte. Chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených
vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými
informacemi. Nezasahují do života a soukromí rodiny, vyvarují se přílišné horlivosti a poskytování
nevyžádaných rad.
h) Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
Podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se realizuji v souladu s platnou
legislativou (školský zákon a vyhláška č. 27/2016 Sb.). Učitelé zajišťuji tyto podmínky s ohledem na
vývojová a osobnostní specifika dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Při plánování a organizaci
činností, včetně určování obsahu, forem i metod uplatňujeme princip diferenciace a individualizace
vzdělávacího procesu. Realizujeme všechna stanovená podpůrná opatření při vzdělávání dětí.
Umožňujeme dětem osvojit si specifické dovednosti v úrovni odpovídající individuálním potřebám a
možnostem zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky v úrovni
odpovídající věku dítěte a stupni postižení. Zabezpečujeme potřebné snížení počtu dětí ve třídě
v souladu s právními předpisy a přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného
podpůrného opatření.
ch) Podmínky vzdělávání dětí nadaných
Mateřská škola vytváří takové podmínky, aby byl při vzdělávání využit co největší potenciál dítěte
s ohledem na jeho individuální možností. Dítě, které vykazuje známky nadání, je dále podporováno.
Vzdělávání nadaného dítěte probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jeho potenciálu,
včetně různých druhů nadání. Vzdělávání nadaných dětí probíhá v souladu s Vyhláškou č. 27/2016 Sb.

i) Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let
Vzdělávání dětí ve věku od dvou do tří let zastřešuje pro MŠ Studénka, Komenského 700, příspěvková
organizace odloučené pracoviště MŠ Poštovní, které má vytvořené vyhovující podmínky pro
vzdělávání těchto dětí.

4. Organizace vzdělávání
Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitelky mateřské školy, která
nastavuje kritéria pro přijímání dětí. Vzdělávání je založeno na přímých zážitcích dětí, na vyváženosti
spontánních aktivit, řízených činností v menších či větších skupinách nebo individuálně, vychází
z dětské volby, z dětské zvídavosti a potřeby objevovat.
Výchovně vzdělávací práci zajišťují dvě učitelky, které se společně účastní všech akcí s dětmi i rodiči.
Při souběžném překrytí dvou učitelek jsou realizovány řízené činnosti, individuální práce s dětmi dle
jejich potřeb, pobyt venku a polední stravování.
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Mateřská škola je jednotřídní, heterogenní, vzdělává dětí zpravidla ve věku od 3 do 6(7) let a má
kapacitu 25 dětí. Příchod a odchod dětí vychází z potřeb rodičů. Denní řád je flexibilní, vychází
z potřeb dětí a nahodilých situací s respektem zachování intervalů mezi podávanými jídly.
Nabídka akcí pro rodiče a dětí ze strany MŠ
 Třídní schůzky dle potřeby
 Kreativní tvořivé dílny
 Setkání u vánočního stromečku
 Besídka u příležitosti svátku matek
 Ukázková hodina s předškoláky
 Turistické vycházky do okolí
 Den dětí
 Odpoledne s mým tatínkem (dědečkem)
 Rozloučení se školáky

Spolupráce se základní školou
Ve spolupráci se základními školami navazujeme na zkušenosti a tradice z předcházejících let.
Uskutečňujeme vzájemné návštěvy dětí z MŠ v ZŠ a obráceně. Nabízíme rodičům předškoláků
schůzku s učiteli ZŠ. Účastníme se akcí, které pro nás základní školy připraví. Žáci druhého stupně ZŠ
Butovická pravidelně docházejí do MŠ číst dětem před odpočinkem. Zveme zástupce ZŠ na ukázkové
hodiny a besídky v MŠ (především paní učitelku nastávajících prvňáčků).

5. Charakteristika ŠVP
Základ tvoří Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a Školní vzdělávací program
Mateřské školy Studénka, Komenského 700, příspěvková organizace „Cesta do života“.
Záměrem výchovného působení a filosofií naší školy je vytvořit MŠ rodinného typu s úzkými vazbami
na rodiče. Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství tím, že jim vytvoříme pohodové a
přátelské prostředí bez zbytečného spěchu, kde se budou cítit dobře, kde bude kamarádská nálada,
pochopení a láska. Navazujeme na výchovu v rodině a v součinnosti s ní zajišťujeme všestrannou péči.
Respektujeme věkové a individuální zvláštností dětí, připomínky rodičů.
ŠVP vychází z potřeb dítěte a klade důraz na celkový rozvoj, zejména soulad psychiky s tělesným
zdravím.
Cíle a záměry
 Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i
sociální a vést je tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a relativně
samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky života, které jsou na ně v běžném
životě kladeny a zároveň ty, které ho v budoucnu čekají. Samozřejmostí je individuální
posouzení každého dítěte, přizpůsobení se jeho možnostem a vytvoření optimálních
podmínek pro jeho další rozvoj.
 Vytvořit podmínky pro harmonický rozvoj osobnosti každého dítěte, pro jeho pohodu a
zdraví. Poznávat a společně sdílet hodnoty, které jsou srozumitelné a přijatelné pro děti i
jejich rodiče, jako jsou samostatnost, odpovědnost, schopnost spolupracovat, úcta ke všem
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formám života včetně odpovědnosti za svůj život a zdraví, sebeúcta, podpora rodinných
vztahů, vzájemného respektování a ohleduplnosti, úcta k hodnotám uměleckým i
materiálním, včetně majetku svého i ostatních, radost z poznání a touha objevovat,
schopnost rozeznat dobro a zlo, atd.
 Chápat dítě jako osobnost, dokázat se vcítit do jeho myšlení a cítění, neuplatňovat
autoritativní postoj vůči dětem. Utvářet v dětech zdravé sebevědomí, dávat jim prostor pro
rozvoj jejich osobnosti, pocit důležitosti a jedinečnosti. Vytvářet mezi dětmi vřelé přátelské
vztahy, učit je pomáhat druhým a udržovat v kolektivu třídy pohodu a klid bez křiku a
napomínání. Zprostředkovat dětem prožitky, u kterých převažuje kvalita nad kvantitou.
 Vytvářet a prohlubovat u dětí kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí, vést je k ochraně
přírody a prostředí, ve kterém žijí. Umožnit jim poznávat krásu okolního světa.

Vzdělávací oblasti, ze kterých vychází vzdělávací obsah, učivo
Jednotlivé oblasti a jejich obsahy se v praxi vzájemně prolínají, prostupují, ovlivňují a podmiňují. Tím
se stává vzdělávání přirozenější, účinnější a hodnotnější.


Dítě a jeho tělo

Stimulování a podpora růstu a nervosvalového vývoje dítěte, podpora fyzické pohody, zlepšování
tělesné zdatnosti, pohybové a zdravotní kultury, rozvoj pohybových a manipulačních dovedností,
učení sebeobslužným dovednostem, vedení dětí ke zdravým životním návykům a postojům.


Dítě a jeho psychika

Podpora duševní pohody, psychické zdatnosti a odolnosti, rozvoj intelektu, řeči, jazyka, poznávacích
procesů a funkcí, jeho citů i vůle, dále jeho sebepojetí, sebenahlížení, kreativity a sebevyjádření,
stimulace osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzování jeho dalšího rozvoje,
poznávání, učení.


Dítě a ten druhý

Podpora utváření vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilování, kultivování a obohacování
jejich vzájemné komunikace a zajišťování pohody těchto vztahů.


Dítě a společnost

Uvádění dítěte do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění,
pomáhání dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje, přijímat základní všeobecné
uznávání společnosti, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody.
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 Dítě a svět
Založit u dětí elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí
– počínaje nejbližším okolím až po globální problémy celosvětového dosahu, vytvoření základů pro
otevřený a odpovědný postoj dítěte k životnímu prostředí.
Klíčové kompetence
Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence:
1. kompetence k učení
2. kompetence k řešení problémů
3. kompetence komunikativní
4. kompetence sociální a personální
5. kompetence činnostní a občanské
Klíčové kompetence jsou soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a
hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. Představují cílové stavy, k jejichž
naplňování by mělo společně směřovat veškeré vzdělávání. V předškolním období získávají děti
základy klíčových kompetencí na úrovni, které jsou pro ně dosažitelné. Ubíráme se směrem rozvoje a
získávání kompetencí. Vzdělávací nabídka je dětem předkládána v podobě integrovaných bloků
rozvíjejících jejich schopnosti, dovednosti, postoje i hodnoty a rozšiřuje jejich poznání.
Abychom splnili základní východiska pro plnění klíčových kompetencí, dodržujeme při plánování a
tvorbě každého tematického bloku tzv. „Klíčová pravidla“:
1. děti pracují samostatně bez vedení učitelky
2. činnosti jsou založeny na spolupráci dětí
3. činnosti umožňuji dětem zvolit vlastní postup řešení, není určen přesný popis práce
4. děti si k činnosti mohou samy nachystat pomůcky, materiály
Pokud tematické bloky obsahují činnosti naplňující tato pravidla, obsahují i klíčové kompetence.

Zásady vzdělávací práce
V naší mateřské škole uplatňujeme při práci metody prožitkového a kooperativního učení hrou a
činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte. Využíváme pružně situačního učení,
které poskytuje dětem srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo
dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápe jejich smysl. Spontánní
sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby, nás zavazuje poskytovat dětem takové vzory
chování a postojů, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné.
Dbáme na vyváženost spontánních a řízených aktivit, vzájemně provázaných a vyvážených, učitelkami
přímo či nepřímo motivovaných. Náš styl vzdělávání je založen na principu vzdělávací nabídky, na
individuální volbě a aktivní účasti dítěte.
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V naší práci s dětmi uplatňujeme ve vzdělávání integrovaný přístup, jehož realizací dítě nezískává jen
izolované poznatky, ale získaná zkušenost je komplexnější, stává se pro dítě snáze uchopitelnou a
prakticky využitelnou. Obsah vzdělávání v podobě integrovaných tematických bloků vychází ze života
dětí, v přirozených souvislostech, vazbách a vztazích, je smysluplný, zajímavý a užitečný.
Integrované tematické bloky jsou strukturovány flexibilně, jsou řazeny vedle sebe podle témat, která
sdružují. Nejsou míněny jako po sobě jdoucí. Učitelka je využívá tak, jak se to „hodí“ dětem ve třídě.
Vstupuje do nich tehdy, když to situace ve třídě vyžaduje.
Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při
vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí nadaných se jejich naplňování
přizpůsobuje tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám a možnostem. Na základě
podnětů učitelek a po vzájemné konzultaci je rozhodnuto o poskytování podpůrných opatření
prvního stupně bez doporučení školského zařízení. Učitelky zpracovávají plán pedagogické podpory,
ve kterém je upravena organizace a hodnocení vzdělávání dítěte včetně úpravy metod a forem práce.
Pokud po vyhodnocení plánu pedagogické podpory nebudou postačovat podpůrná opatření prvního
stupně, navrhuje vedoucí učitelka další postup ve spolupráci s ředitelkou a se zákonným zástupcem
dítěte za účelem posouzení speciálních vzdělávacích potřeb dítěte. Jsou-li dítěti odborným
poradenským zařízením navržena podpůrná opatření 2. – 5. stupně, mateřská škola zahajuje
bezodkladně jejich poskytování. Učitel zahrnuje do svých vzdělávacích strategií takové vzdělávací
metody a prostředky, které jsou v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními. Při vzdělávání
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a děti nadaných spolupracujeme s dalšími odborníky a
využíváme služeb školských poradenských zařízení.
Děti ve věku od dvou do tří let jsou vzdělávány na odloučeném pracovišti MŠ Poštovní ve třídě
speciálně určené a vybavené pro tuto věkovou kategorii. Tato třída má kormě učitelek i chůvu.
6. Vzdělávací obsah
Následující nabídka integrovaných bloků je volnou nabídkou pro učitelky, ze které mohou vybírat pro
řízené činností dětí. Bloky jsou zpracovány pro všechny věkové skupiny dětí. Je na učitelce a dětech,
které téma vyberou, kolik času kterému tématu věnují a jaké prostředky zvolí pro jeho naplnění.
Bloky zůstávají dostatečně otevřené, učitelky mají možnost je naplňovat a rozvíjet nejrůznějším
způsobem a přizpůsobovat je aktuálním okolnostem a dění. Vyplynou-li se zájmu dětí témata další,
může učitelka tuto nabídku doplnit. Integrované bloky jsou tvořeny tak, aby zasahovaly všechny
vzdělávací oblasti, a vzhledem k nim jsou průřezové.
Jednotlivá témata budou konkretizována v rámci třídního plánování, ve kterém budou učitelky dbát
na vyvážený poměr činností volných a řízených, motorických, kognitivních a estetických, s důrazem
na osobnostně sociální rozvoj a rozvoj morálních a volních vlastností a dovedností.

Integrované bloky
1. To jsem já a moje rodina
Možné tematické části:
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Já a moje rodina – povídání o sobě a rodinných příslušnících, bydlení, rodinných zvycích,
povolání rodičů, využití fotografií, kresby dětí sebe sama, rodiny, znát své jméno, adresu, věk
apod.
Těšíme se na vánoce – radost z obdarovávání druhých, myslet na druhého, pocit
sounáležitostí s rodinou.
Čert a Mikuláš
Velikonoce
Těším se do školy – příprava k zápisu do první třídy, příprava na změnu, zjišťování dosažených
kompetencí.
Den matek – příprava besídky, dárků pro členy rodiny.

Vzdělávací záměr:
Vzdělávacím záměrem je umožnit dětem pochopit fungování rodiny a vztahů, uvědomit si, kam
v tomto společenství patřím, vnímat společné rodinné oslavy a tradice, připravit dítě na změnu
s přechodem do ZŠ.
Okruhy poznatků:
Funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, pravidla vzájemného chování v rodině, pracovní
činnosti a role, povolání, zaměstnání, dodržování tradic a zvyků, příprava na školu, vnímáni sebe
sama.
Klíčové kompetence:
KOMPETENCE K UČENÍ
 Se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si
zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a
pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
 Zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární
matematické souvislosti
 Rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedou k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi
nimi volit
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
 Komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být
komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 Ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořený elementární
předpoklady k učení se cizímu jazyku
SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE
 Napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém
okolí
 Chová se při setkání s neznámými lidmi čí v neznámých situacích obezřetně; nevhodné
chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout
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ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE
 Dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
 Chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také
odpovídá
Dílčí cíle:
DÍTĚ A JEHO TĚLO
 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky,
ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 rozvoj a užívání všech smyslů
 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních
 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o
psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální
 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
 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
 poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě
 získání relativní citové samostatnosti
 rozvoj schopnosti sebeovládání
 rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky
vyjádřit
 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
DÍTĚ A TEN DRUHÝ
 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a
rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem
DÍTĚ A SPOLEČNOST
 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství a vnímat
a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
 rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj
schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se
přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
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DÍTĚ A SVĚT
 seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu
k němu
Předkládané činnosti:
 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním,
materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým
používáním
 smyslové a psychomotorické hry
 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
 společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů,
vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování
slyšeného druhým apod.)
 komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
 samostatný slovní projev na určité téma
 poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních
pohádek a příběhů
 vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo
 přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 prohlížení a „čtení“ knížek
 přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o
výsledku pozorování
 spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty
 hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti
 činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků
 činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů
 činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a
jejich symbolikou
 činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými
proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické posloupnosti dějů,
příběhů, událostí apod.
 činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních
 aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi
 hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
 činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije - rodina (funkce rodiny,
členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat) - mateřská škola
(prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi)
 spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě
 aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance,
spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost
apod.) v jednání lidí
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Očekávané výstupy:
 zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní
návyky
 poznat napsané své jméno
 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film,
užívat telefon
 poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory
 uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
 rozhodovat o svých činnostech
 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.
 uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky)
 přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje
osobní pokroky
 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
 respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné
povinnosti
 uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i
strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí
 navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s
ním vhodným způsobem, respektovat ho
 porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 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.)
 adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho
běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se
jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat,
přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody
 utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je v
souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této představy
chovat
 orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově
mateřské školy, v blízkém okolí)

2. Jsme rádi, že máme kamarády
Možné tematické části:
 Kamarádství, přátelství – hry na posilování vztahů ve třídě, řešení konfliktních situací,
povídání o tom, co se nám na kamarádovi líbí, domlouvání společných pravidel, pociťovat
radost z pomoci druhému, neposmívat se apod.
 Mezinárodní den dětí – oslavy, hry, radost z pocitu sounáležitostí s vrstevníky
 Ahoj školko – loučení se školáky
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Společné slavnosti v mateřské škole
Karneval
Rej čarodějnic

Vzdělávací záměr:
Vzdělávacím záměrem je umožnit dětem pochopit, že jsou součástí společenství, že mohou mít
kamarády, s kterými tráví čas, hrají si, sdílí pocity, řeší problémy, komunikují a společně objevují.
Okruhy poznatků:
Kamarádství, přátelství, dorozumívání mezi lidmi, mateřská škola a její prostředí, vztahy mezi dětmi a
dospělými, pravidla vzájemného chování, společenské role, spolupráce, lidové zvyky a tradice
Klíčové kompetence:
KOMPETENCE K UČENÍ
 Uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
 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
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
 Dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými,
výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 Ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE
 Uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky
 Dokáže se 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
ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOPETENCE
 Odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a
přizpůsobovat se daným okolnostem
 Spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe
potřebu je zachovávat
Dílčí cíle:
DÍTĚ A JEHO TĚLO
 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky,
ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 rozvoj a užívání všech smyslů
 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
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DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních
 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o
psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální
 rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného
myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od
bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 rozvoj tvořivosti
 rozvoj schopnosti sebeovládání
 rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
DÍTĚ A TEN DRUHÝ
 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a
rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem
 vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti
apod.)
 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 rozvoj kooperativních dovedností
 ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
DÍTĚ A SPOLEČNOST
 poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného
sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým
v tomto prostředí
 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství a vnímat
a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
 rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj
schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se
přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
DÍTĚ A SVĚT
 poznávání jiných kultur
Předkládané činnosti:
 lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové
činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika,
sezónní činnosti, míčové hry apod.)
 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním,
materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým
používáním
15
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hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
− jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání,
úklidu, úpravy prostředí apod.
artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů,
vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování
slyšeného druhým apod.)
komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
samostatný slovní projev na určité téma
přednes, recitace, dramatizace, zpěv
spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty
námětové hry a činnosti
hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii
činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
cvičení organizačních dovedností
cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště emocí
záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.)
činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních
aktivity podporující sbližování dětí
aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi
hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, tolerance,
spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost, otevřenost
apod.) v jednání lidí

Očekávané výstupy:
 koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
 vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i
obsah, ptát se)
 domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve
správných větách)
 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle
potřeby je prakticky využívat
 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
 vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících,
nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných
činnostech apod.
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respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné
povinnosti
zorganizovat hru
přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská
přátelství
odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat
je
chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak
se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou
přirozené
spolupracovat s ostatními
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské
škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol
s jiným dítětem apod.
bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.
pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle
které je třeba se chovat
začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti,
schopnosti a dovednosti
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)

3. Objevujeme svět kolem nás
Možné tematické části:
 Pohádky – využití knih, příběhů, vyprávění, dramatizace, návštěva knihovny, autoři ilustrátoři,
veršování, písemná forma apod.
 Vlastností věcí – barva, tvar, množství, velikost, rozlišování, určování, třídění apod.
 Časové pojmy – využití řazení dle posloupnosti, pojmy včera, dnes, zítra, ráno, poledne,
večer, běh ročních období, dny v týdnu apod.
 Povolání a řemesla – námětové hry, pohybové ztvárnění, seznámení se v reálu s některým
zaměstnáním apod.
 Různé druhy materiálů a jejich vlastností.

Vzdělávací záměr:
Vzdělávacím záměrem je ukázat dětem různorodost a pestrost našeho světa. Vést je k získávání
poznatků o okolním světě a k zájmu o další vzdělávání v této oblasti.
Okruhy poznatků:
Elementární poznatky o okolním světě a prostředí, které nás obklopuje, rozmanitost lidského světa,
přírodní děje a jevy, časové pojmy a souvislosti, rozmanitosti přírody i světa a jeho řád, předměty a
jejich vlastnosti
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Klíčové kompetence:
KOPETENCE K UČENÍ
 Soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 Má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho
rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu dění v prostředí, v kterém žije
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
 Užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i
empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá
je v dalších situacích
 Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
 Ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky,
sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 Dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky,
encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE
 Spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti;
dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim
ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE
 Má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně;
váží si práce i úsilí druhých
 Má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a
normami i co je v rozporu, a snaží se podle toho chovat

Dílčí cíle:
DÍTĚ A JEHO TĚLO
 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky,
ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 rozvoj a užívání všech smyslů
 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních
 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o
psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální
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rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného
myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od
bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
rozvoj tvořivosti
posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o
učení
osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
vytváření základů pro práci s informacemi
rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky
vyjádřit
rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání

DÍTĚ A TEN DRUHÝ
 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 rozvoj kooperativních dovedností
DÍTĚ A SPOLEČNOST
 poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného
sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým
v tomto prostředí
 seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v
němž dítě žije
 vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
DÍTĚ A SVĚT
 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o
jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 poznávání jiných kultur
 osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o
okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho
nebezpečnými vlivy
Předkládané činnosti:
 lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové
činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika,
sezónní činnosti, míčové hry apod.)
 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním,
materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým
používáním
 smyslové a psychomotorické hry
 konstruktivní a grafické činnosti
 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
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společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů,
vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování
slyšeného druhým apod.)
samostatný slovní projev na určité téma
poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních
pohádek a příběhů
vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo
přednes, recitace, dramatizace, zpěv
grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
prohlížení a „čtení“ knížek
hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy,
knihy, audiovizuální technika)
přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o
výsledku pozorování
záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich vlastností
(velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich charakteristických znaků a
funkcí
motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností
konkrétní operace s materiálem
spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty
smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a
sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii
řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant
činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů
hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině
činnosti zaměřené k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a
jejich symbolikou
činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, vyjadřování,
obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení
přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i
technických objektů, vycházky do okolí, výlety
kognitivní činnosti
využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k
seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice

Očekávané výstupy:






vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů
ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji,
sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými
hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami
pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
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vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně
zformulovaných větách
porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve
správných větách)
učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma
rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení
nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
poznat některá písmena a číslice, popř. slova
poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle
potřeby je prakticky využívat
dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair
zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s
penězi apod.
zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných
dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a
vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)
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

4. Poznáváme, co je pro nás zdravé
Možné tematické části:
 Zdraví, které chutná – zdravý jídelníček, jednoduché společné vaření, kultura stolování apod.
 Já a moje tělo – využití encyklopedií, pojmenovávání části těla, smyslové orgány, různé druhy
oblečení a vhodnost dle počasí a prostředí, hygiena.
 Doktora se nebojíme – nám. Hry na lékaře, rozhovory o nemocech, úrazech, předcházení
úrazům apod.
 Hrajeme si bezpečně – využití výletu, jízdy na kolech, dopravní výchova, spolupráce
s městskou policií apod.

Vzdělávací záměr:
Vzdělávacím záměrem je seznámit děti se zdravým životním stylem a předcházení nesprávným
návykům a s bezpečností a její prevenci.
Okruhy poznatků:
Elementární poznatky o lidském těle a jeho fungování, zdravém životním stylu, sportu a pohybu, péče
o zdraví, prevence onemocnění, úrazy
Klíčové kompetence:
KOMPETENCE K UČENÍ
 Odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
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Učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
 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
KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
 Domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci
SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE
 Samostatně se rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 Projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná
nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE
 Učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 Zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění
Dílčí cíle:
DÍTĚ A JEHO TĚLO
 uvědomění si vlastního těla
 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky,
ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 rozvoj a užívání všech smyslů
 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i
pohody prostředí
 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních
 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o
psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební,
pohybové, dramatické)
 rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného
myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od
bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o
učení
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vytváření základů pro práci s informacemi
poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity,
získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
rozvoj schopnosti sebeovládání
rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

DÍTĚ A TEN DRUHÝ
 vytváření prosociálních postojů rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností
verbálních i neverbálních
 rozvoj kooperativních dovedností
DÍTĚ A SPOLEČNOST
 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění,
rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
DÍTĚ A SVĚT
 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Předkládané činnosti:
 lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové
činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika,
sezónní činnosti, míčové hry apod.)
 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním,
materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým
používáním
 zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační
cvičení)
 smyslové a psychomotorické hry
 konstruktivní a grafické činnosti
 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 − jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání,
úklidu, úpravy prostředí apod.
 činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí
 příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých
životních návyků
 činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí
 příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, pohybových činnostech a
dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k prevenci nemoci, nezdravých návyků a
závislostí
 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
 společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů,
vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování
slyšeného druhým apod.)
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komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
samostatný slovní projev na určité téma
poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních
pohádek a příběhů
vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo
přednes, recitace, dramatizace, zpěv
prohlížení a „čtení“ knížek
hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, časopisy,
knihy, audiovizuální technika)
přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o
výsledku pozorování
motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností
spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty
smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a
sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant
činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů
hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině
činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem, v
nichž může být dítě úspěšné
příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit
hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých
se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších situacích,
které mohou nastat
kognitivní činnosti

Očekávané výstupy:
 zachovávat správné držení těla
 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v
různém prostředí
 koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
 zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní
návyky
 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
 rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a
jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé
výživy
24

ŠVP Cesta do života













č.j. 471/2017

Příloha č.2

mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v
případě potřeby hledat pomoc
správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení
nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
sledovat očima zleva doprava
vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si
záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
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)
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.
uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak
se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o
pomoc)

5. Chráníme naši přírodu
Možné tematické části:
 Roční období – znaky jednotlivých období, počasí, změny v přírodě, výlety do přírody apod.
 Třídění odpadu – využití odpadového materiálu, recyklace, návštěva sběrného dvora
 Péče o přírodu v jednotlivých obdobích – v návaznosti na roční období, živá/neživá příroda,
koloběh vody, základní podmínky života, péče o ptáky v zimě, péče o květiny ve třídě

Vzdělávací záměr:
Vzdělávacím záměrem je vést děti k pochopení nutnosti chránit a pečovat o přírodu. Ukázat jim, jak
je pro nás důležitá a nasměrovat je k dalšímu vzdělávání v této oblasti.
Okruhy poznatků:
Živá a neživá příroda, přírodní děje a jevy, pozorování změn v přírodě v průběhu roku. Ochrana
životního prostředí, vliv člověka, třídění odpadů
Klíčové kompetence:
KOMPETENCE K UČENÍ
 Klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně se všímá, co se kolem 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
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
 Všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších
problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem
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Nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE
 Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ KOMPETENCE
 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
ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE
 Ví, že není jedno, v jaké prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že
je může ovlivnit
 Dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a
bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

Dílčí cíle:
DÍTĚ A JEHO TĚLO
 rozvoj a užívání všech smyslů
 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i
pohody prostředí
 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA
 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních
 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o
psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální
 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
 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 vytváření základů pro práci s informacemi
DÍTĚ A TEN DRUHÝ
 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 rozvoj kooperativních dovedností
DÍTĚ A SPOLEČNOST
 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění,
rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
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DÍTĚ A SVĚT
 seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu
k němu
 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o
jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale
také poškozovat a ničit
 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi,
společností, planetou Zemí
Předkládané činnosti:
 lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové
činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní gymnastika, turistika,
sezónní činnosti, míčové hry apod.)
 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním,
materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým
používáním
 smyslové a psychomotorické hry
 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti
 příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých
životních návyků
 artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti
 společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů,
vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování
slyšeného druhým apod.)
 samostatný slovní projev na určité téma
 poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a divadelních
pohádek a příběhů
 vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo
 přednes, recitace, dramatizace, zpěv
 grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen
 prohlížení a „čtení“ knížek
 hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest
 přímé pozorování přírodních, kulturních i technických objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o
výsledku pozorování
 motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností
 spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty
 smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a
sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.
 hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii
 hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině
 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i
technických objektů, vycházky do okolí, výlety
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poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit
ekologicky motivované aktivity
smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti,
pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu
a blízké okolí

Očekávané výstupy:
 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony
 rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení
nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film,
užívat telefon
 poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním
 zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných
dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a
vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)
 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
 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.)
 všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 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
 mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, uvědomovat
si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní
prostředí
 rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou
poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně
 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným
způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu v
okolí, živé tvory apod.)

Dílčí projekty
Adaptační program pro nové děti – Těšíme se do školky
Pro nově příchozí děti máme vytvořený adaptační projekt, ve kterém pomocí her a činností
umožňujeme novým dětem snadnější začlenění do kolektivu. Vhodnou formou se děti seznamují
s prostředím a okolím MŠ, s režimem a organizaci dne, s dětmi a také s personálem MŠ.
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Prevence sociálně patologických jevů
Výchovně vzdělávací působení na děti je zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního
vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem
pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti,
alkoholismu, kouření, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim
vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.
V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí sledují pedagogičtí pracovníci vztahy
s cílem řešit případné odchylky ve vztazích mezi dětmi a jejich počátcích a to ve spolupráci s rodiči,
popř. PPP.
Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi
navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými
zástupci dětí.
Logopedická prevence
V rámci logopedické prevence zařazujeme pravidelně činnosti, které rozvíjejí sluchovou diferenciaci,
fonematickou diferenciaci, fonologické a fonematické uvědomování, zrakové vnímání, motoriku
včetně pohyblivosti artikulačních orgánů, dýchání, péči o hlas dodržováním zásad hlasové hygieny.
Realizujeme hudební a dramatickou výchovu, která u děti rozvíjí vnímání rytmu, tempa, melodie,
harmonie, dynamiky apod., pomáhá upevňovat výslovnostní návyky, při sporovém zpěvu a kolektivní
recitaci uvolňuje a zlepšuje koordinaci mluvidel.
Environmentální výchova
Ekohrátky ze zahrádky
Do vzdělávací nabídky jsou pravidelně zařazovány činnosti (pokusy, pozorování, experimenty,
výtvarné činnosti, pohybové hry, apod.), které jsou realizovány především venku a umožní tak dětem
kontakt s okolní přírodou. Děti se budou postupně pomocí činností uvedených v projektu blíže
seznamovat s rozmanitostmi přírody a utvářet si tak k ní kladný vztah. Uvědomí si, že příroda
poskytuje prostředí pro hry a zábavu. Získáním nových poznatků bude rovněž obohacena slovní
zásoba o nové pojmy. Diskusí nad výsledky pokusů si děti budou rozvíjet komunikativní dovednosti a
kritické myšlení.

7. Evaluační systém
Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu mateřské školy. Poskytují škole
informace o fungování vzdělávacího programu, kvalitě vzdělávací práce a umožňuji proměnu,
zkvalitňování a další příznivý rozvoj školy. Pro pedagogy jsou evaluační činnosti na úrovni školy i třídy
samozřejmou, smysluplnou a funkční součástí jejich vzdělávací práce.
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Plán evaluace
Předmět evaluace
Naplňování cílů ŠVP

Pedagogický styl a
klíma školy
Materiální, technické,
hygienické,
bezpečnostní a
organizační podmínky
Práce pedagogů

Výsledky vzdělávání

Spolupráce s rodinami

Techniky a metody
Porady, diskuse,
rozhovory, analýzy
plánů
Porady, diskuse,
rozhovory, analýzy
plánů
Porady, diskuse,
rozhovory, analýzy
plánů

Časový plán
2x ročně pedagogická
porada

Odpovědnost
Všichni pedagogové a
zaměstnanci

Průběžně během roku,
2x ročně pedagogická
porada
Průběžně během roku,
2x ročně pedagogická
porada

Všichni pedagogové a
zaměstnanci

Porady, diskuse,
rozhovory, analýzy
plánů, hospitace
Portfolia dětí, přehled
o rozvoji dítěte,
poznámky, nástěnky
Diskuse a rozhovory
s dětmi a rodiči, zpětná
vazby, anketa

Průběžně během roku

Všichni pedagogové

Průběžně během roku,
2x ročně pedagogická
porada
Průběžně během roku

Všichni pedagogové
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Všichni pedagogové a
zaměstnanci

Všichni pedagogové

