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Motto školy: 

 
 

„ Všechny děti na světě jsou nevinné, zranitelné a závislé. 
Jsou také zvídavé a plné naděje“ 

 
Světová deklarace o přežití, ochraně a rozvoji dětí.   1990 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOMEČEK POZNÁNÍ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Zpracování programu: 
 
Na zpracování školního vzdělávacího programu se podílely všechny pedagogické pracovnice.  



 4 

1. Identifikační údaje 
Školní vzdělávací program pro mateřskou školu 

 
Domeček poznání 
Předkladatel: 
Základní škola a Mateřská škola Ždírec nad Doubravou 
Chrudimská 77 
582 63  Ždírec nad Doubravou 
 
IČO: 70909709 
DIČ: CZ70909709 
RED – IZO: 600086992 
IZO: 102006598 
 
Ředitel ZŠ a MŠ:   Mgr. Ota Benc  – statutární zástupce 
Vedoucí učitelka MŠ:  Jiřina Novotná 
Hlavní koordinátor ŠVP:  Jiřina Novotná  tel. 723 409 399 
 
Telefon: 
569 694 482  ředitelna 
569 694 011  hospodářka 
569 694 415  mateřská škola 
569 694 618  školní jídelna 
 
Fax: 569 694 482 
 
zszdirec@seznam.cz 
www.mszdirecnd.stranky1.cz 

mszdirec@seznam.cz   
 
Zřizovatel:  Město Ždírec nad Doubravou 

Školní 500 
582 63 Ždírec nad Doubravou 

Telefon a fax: 569 694 533 
 
Platnost dokumentu: 1.9.2012 
 
Verze číslo 4 
 
Podpis ředitele:  Mgr. Ota Benc  razítko  
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2. Charakteristika školy 
2.1. MŠ Ždírec nad Doubravou 

Mateřská škola je součástí budovy základní školy. Je umístěna na křižovatce 
dopravních cest s dobrou dopravní obslužností.  

Velká výstavba a rozvoj města zvýšil počet mladých rodin s dětmi a tím i nedostatek 
kapacity v mateřské škole. Proto se na jaře 2011 zastupitelé města rozhodli o nástavbě 
jednoho pavilonu. Nová  MŠ  byla slavnostně otevřena 5. 12.2011.  

Mateřská škola má nyní 7 tříd – 3 v přízemí budovy  a  4 v I.patře. V přízemí byla též 
vybudována  jídelna  pro děti MŠ a výdejna jídla. Nachází se zde ještě kancelář a šatna 
učitelek. 
Celková kapacita je 151 dětí. 
MŠ v Horním Studenci,  která byla odloučeným pracovištěm, se k 31.8.2012 zrušila.   
2.2. Informace o škole  
     Škola provádí svou činnost v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, řídí 
se ve své činnosti předpisy MŠMT a obecně platnými předpisy. 
     Základním posláním mateřské školy je podporovat zdravý tělesný, psychický a sociální 
vývoj dítěte a vytvářet optimální podmínky pro jeho individuální osobnostní rozvoj, 
v návaznosti na jeho výchovu v rodině a v úzké součinnosti s rodinou. 
 
3.  Podmínky a organizace předškolního vzdělávání 
3.1. Věcné podmínky 

Jednotlivé třídy jsou prostorné, světlé, okna jsou vybavena žaluziemi. Vybavení 
místností nábytkem je účelné. Židličky a dětské stolky jsou ve třech velikostech tak, aby 
odpovídaly velikosti dětí. Místnosti, které děti využívají, poskytují svojí velikostí i prostorem 
široké možnosti k všestranným hrám i činnostem dětí a rozvoji jejich osobnosti. Pro sportovní 
vyžití využíváme tělocvičnu ZŠ. 

Vybavení hračkami, pomůckami, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich 
věku a je průběžně, podle možností, doplňováno a obnovováno. Hračky a doplňky jsou 
umístěny tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly 
i v jejich uložení. 
Estetická úroveň mateřské školy je velmi dobrá. 

Po dokončení přístavby byla zrenovována i zahrada. Jsou zde nové herní prvky – 
vydlážděný okruh pro jízdu na tříkolkách a koloběžkách, pergola s lavicemi a stolky, 
klouzačka, průlezka, kolotoč, zakryté pískoviště, dřevěný domeček, vláček, autobus, kladina, 
pružinové houpadlo, a sklad hraček.  Hrací sestavy jsou vyrobeny ze dřeva a kovu. Nově byl  
vybudován umělý kopec a zasazeny stromy a keře. Zahrada je využívána hlavně 
v dopoledních hodinách. Navštěvujeme též dětské hřiště a hřiště u základní školy. Využíváme 
tělocvičnu ZŠ. 
Stravování je zajišťováno jídelnou základní školy.  
Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní i hygienické normy 
dle platných předpisů týkajících se čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, osvětlení, hlučnosti 
apod. 
 Ve vzdělávání upřednostňujeme prožitkové učení – učit se děláním, experimentováním, 

vlastním prožitím, umožnit dítěti rozvinout vlastní potenciál, věci zažít, vyzkoušet si v praxi. 

Dát dítěti dostatek času, aby si vytvořilo dovednost a schopnost, učit dítě rozhodnout se a nést 

odpovědnost. Úzce spolupracujeme s Pedagogicko-psychologickou poradnou , se Základní 

školou místně příslušnou, s pediatrem, klinickým logopedem a pedagogickými školami, 

jejichž studentky u nás praktikují. 

Pracujeme podle nového Rámcového programu předškolního vzdělávání, nabízíme 

kvalifikované učitelky s praxí,  které vedle standardní péče zajišťují i nadstandardní aktivity 

pro všechny děti z  mateřské školy. Výuka cizího jazyka je součástí vzdělávacího programu 

MŠ. 
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Dítě tráví v mateřské škole většinu dne a je proto důležité, jak a kde tuto důležitou životní 

etapu prožije. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy proto směřuje  k tomu, aby zde bylo 

dítě maximálně šťastné, svobodné a spokojené. 

Provoz mateřské školy je na přání rodičů od 6.30 – 16.30 hodin. Rodiče mají možnost, 
s ohledem na své zaměstnání, přivádět i odvádět své děti kdykoliv v průběhu dne.  
 
3.2. Životospráva 

 poskytujeme dětem plnohodnotnou a vyváženou stravu 
 nenutíme děti do jídla, ale snažíme se, aby všechno alespoň ochutnaly, a naučily se tak  

zdravému způsobu stravování 
 dodržujeme pitný režim v průběhu celého dne 

Rizika a vize do dalšího období. 
- Oblast životosprávy je v plně v souladu s RRVP pro předškolní vzdělávání. 

 
3.3.Psychosociální podmínky 
Psychohygiena 

 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 

 dáváme dětem možnost přicházet do mateřské školy kdykoliv v průběhu dne, 
doporučujeme ale do 8.00 hod., aby nepřicházely o nabízené aktivity 

 umožňujeme dětem, při vhodných povětrnostních podmínkách, v dopoledních 
hodinách pobývat dostatečně dlouho venku, v letních měsících pobývat na zahradě 
v odpoledních hodinách 

 nenutíme děti při odpoledním odpočinku spát, nabízíme jim zájmové aktivity a jiné 
činnosti ve třídě 

 všichni zaměstnanci respektují individuální potřeby dětí, vhodně na ně reagují              
a v rámci možností se je snaží uspokojovat 

 děti jsou zatěžovány přiměřeně věku, mají možnost si kdykoliv odpočinout 
 nově příchozím dětem nabízíme individuální režim ve spolupráci s rodinou 

Psychosociální podmínky 
 vytváříme dětem takové prostředí, aby se cítily spokojené, bezpečné, jisté 
 každé dítě má stejná práva, možnosti, povinnosti, nikdo není zvýhodňován či 

znevýhodňován 
 je respektována osobní svoboda a volnost dětí, i když je podřízena stanovenému řádu 

chování a norem 
 při všech činnostech počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte, snažíme se o nenásilnou 

komunikaci, která je dětem příjemná, navozuje vzájemný pocit důvěry a spolupráce 
 podporujeme důvěru dítěte v sebe sama, převažuje pozitivní hodnocení 
 rozvíjíme v dětech citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, 

vzájemnou pomoc a podporu ve vztahu k ostatním 
 
Rizika a vize do dalšího období. 

- Každá třída má jasně stanovená pravidla v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání, 
která jsou dodržována 

- Rizikem bývají změny pedagogického sboru z důvodů absencí. 
 

3.4. Organizace předškolního vzdělávání 
3.4.1.  Údaje o dětech 

Děti v jednotlivých odděleních jsou rozděleny do skupin zcela podle přání rodičů. Skupiny 
dětí jsou zčásti věkově smíšené. Nejstarší děti jsou v samostatné skupině z důvodů přípravy 
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na vstup do základní školy. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrovány v 
běžné třídě. 

3.4.2. Zaměření jednotlivých tříd 
1.třída – Medvídci adaptační program, rozvoj řeči, prvky sociální a estetické, 

  environmentální výchova 
2.třída – Krtečci adaptační program, rozvoj řeči, prvky sociální a estetické, 

  environmentální výchova 
3. třída – Zajíčci adaptační program, rozvoj řeči, prvky sociální a estetické, 

  environmentální výchova 
4. třída – Koťátka adaptační program, rozvoj řeči, prvky sociální a estetické, 

  environmentální výchova, plavání, hra na zobcovou flétnu 
5. třída – Veverky     předškolní program, prosocionální dovednosti, logopedická  

            péče, plavání, hra na zobcovou flétnu 
6. třída -  Sovičky      předškolní program, prosocionální dovednosti, logopedická 

            péče, plavání, hra na zobcovou flétnu 
7. třída -  Myšky       adaptační program, rozvoj řeči, prvky sociální a estetické, 

           environmentální výchova 
 

3.4.3. Režim dne 
     Režim dne je společný pro všechny oddělení, stanovený s ohledem na psychohygienické 
podmínky. Jeho uspořádání dává možnost učitelkám pružně reagovat na individuální potřeby 
aktivity i odpočinku u jednotlivých dětí a věkové zvláštnosti jednotlivých tříd. 
     6.30 – 10.00     -    zájmové hry, pohybové chvilky, řízené činnosti, hygiena, dopolední       
                                    svačina 
    10.00 – 12.00    -     pobyt venku – činnosti jsou přizpůsobovány kvalitě ovzduší 
    12.00 – 14.30    -     oběd, hygiena, klid na lůžku, klidové činnosti  
    14.30 – 16.30    -     hygiena, pohybové činnosti, odpolední svačina podle počasí venku  
                                    nebo ve třídě, hry, zájmové činnosti, individuální péče 

-   6.30 – 7.00 se děti schází v přízemí ve třídě Medvídků 

-   7.00 – 7.15 děti odchází do svých kmenových tříd 

-   v pondělí probíhá individuálně výuka flétny  

-   v úterý a ve čtvrtek – výuka angličtiny třídy Soviček 

-   ve středu a v pátek – výuka angličtiny třídy Veverek 

-   ve středu odpoledne probíhá taneční kroužek  
Od 15.30 přechází děti z horních tříd do přízemí. 
U mladších dětí je prioritou postupná a nenásilná adaptace, rozvoj a upevňování pracovních 
návyků a sebeobsluhy se zásadou „nedělat za dítě to, co je schopno si udělat samo“. 
U předškolních dětí je hlavním cílem dosažení všestranné zralosti a usnadnění přechodu dětí 
z MŠ do ZŠ. Je dbáno na dodržování společenského chování ve styku s ostatními dětmi a 
s dospělými. 
Rizika a vize do dalšího období. 

- Učitelky respektují potřeby dětí – obecně lidské, vývojové a individuální – reagují na 
ně a napomáhají v jejich uspokojování 

- Jednají nenásilně přirozeně a citlivě, navozují situace pohody a klidu, relaxace apod.  

- Děti nejsou neúměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem. 
 
3.5. Provoz mateřské školy 
 Provoz Mateřské školy ve Ždírci nad Doubravou je od 6.30 do 16.30 hod. 
Rodiče mají možnost, s ohledem na své zaměstnání, přivádět i odvádět děti kdykoliv během 
dne. 
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3.6. Režim dne 
Režim dne je společný pro všechna oddělení, stanovený s ohledem na 

psychohygienické podmínky. Jeho uspořádání dává možnost pružně reagovat na individuální 
potřeby aktivity i odpočinku u jednotlivých tříd. 
6.30   – 9.30  zájmové hry, pohybové chvilky, řízené činnosti, hygiena, dopolední 

svačina 
9.30  –  11.30  pobyt venku (činnosti jsou přizpůsobovány kvalitě ovzduší) 
11.30 – 14.30  oběd, hygiena, klid na lůžku, klidové činnosti ve třídě předškolních dětí 
14.30 –  16.30  hygiena, pohybové činnosti, odpolední svačina ( podle počasí venku ), 

hry, zájmové činnosti, individuální péče 

Specifika předškolního vzdělávání, metody a formy práce 
 v dostatečné míře využíváme a uplatňujeme prožitkové a  kooperační, situační a 

didakticky cílené vzdělávání formou her a činností, které jsou spontánní i záměrné, 
individuální, skupinové i frontální 

 propojujeme již získané zkušenosti s novým poznáním 
 využíváme informace, realitu, fantazii, prožitky, myšlení, citové projevy dětí a to 

metodami založenými na prožitku, vzoru, na hře, pohybu, manipulaci, experimentu, 
komunikaci, tvoření, fantazii, myšlenkových operacích, poznávání 

 
3.7. Přijímání dětí 

 Do naší MŠ jsou zpravidla přijímány děti od 3 do 6 let, podle zákona č.564/1992 Sb., 
o předškolním vzdělávání. Může být dohodnuta  zkušební doba tři měsíce. V případě volné 
kapacity jsou přijímány i děti mladší 3 let. 
 Zápis do naší mateřské školy je rozdělen do tří setkání, na kterých si rodiče se svými 
dětmi i učitelkami v průběhu dne mohou pohrát. Pro tato setkání využíváme třídy nejmladších 
dětí. První setkání se uskutečňuje před zápisem, druhé a třetí v průběhu dalších dvou měsíců. 
Cílem těchto setkání je poznání prostředí do kterého děti půjdou, hraček, se kterými si budou 
hrát i učitelek, které je budou v září přijímat. Naší snahou je posílení pocitu jistoty a bezpečí   
a bezproblémového nástupu do mateřské školy na začátku školního roku. 
 Při nástupu do mateřské školy klademe velký důraz na adaptaci dětí. Rodiče mohou 
své dítě přivádět i odvádět tak, jak jim rodinné i pracovní podmínky dovolí a zcela dle jejich 
přání. Rodičům doporučujeme využít adaptační dobu, kdy mohou se svými dětmi pobývat ve 
třídách. Po překlenutí počátečních problémů, mají děti možnost přinést si hračku z domova. 
Mohou si ji kdykoliv vzít a hrát si s ní, berou si ji na lehátko při odpočinku. Adaptační doba   
a způsob adaptace je u každého dítěte zcela individuální podle potřeb dítěte a vždy po dohodě 
rodičů s učitelkami. 

Všechny pracovnice školy neustále usilují o vytváření partnerských vztahů mezi 
školou a rodinou. Chovají se a jednají profesionálním způsobem – v souladu se 
společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání 
předškolních dětí. 

Naším cílem je vytvářet dětem sociální klima, které se zakládá na vzájemné důvěře 
a úctě. Úzce spolupracujeme s rodinou, rodinnou výchovu podporujeme a pomáháme rodičům 
v péči o dítě. Máme na zřeteli, že předškolní věk je z hlediska socializace dítěte a jeho 
společenské adaptace klíčovým obdobím 
 
3.8.  Řízení mateřské školy   
Je zaměřeno na plnění hlavních cílů a záměrů směřující k realizaci školního vzdělávacího 
programu. Řízení mateřské školy je v souladu se závazným dokumentem. Povinnosti, 
pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. 
 
Struktura a organizace: 

    Ředitel  školy   
    Vedoucí organizace -   
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statutární orgán 

    

    

        

  PEDAGOGICKÝ ÚTVAR  
     

    

 Zástupce ředitele školy pro 
výchovně vzdělávací proces  

    

 Statutární zástupce vedoucího 
organizace  

     

  MATEŘSKÁ  ZÁKLADNÍ  ŠKOLNÍ 
  ŠKOLA ŠKOLA DRUŽINA 
        
  Vedoucí učitelka MŠ I.STUPEŇ Vedoucí vychovatelka 
   zástupce učitelů  

  Učitelky MŠ Učitelé ZŠ   
  

 

II.STUPEŇ Vychovatelky ŠD 
  zástupce učitelů  

  Učitelé ZŠ 
 

Pozn. S platností od 3.2. 2014 vykonává funkci vedoucí učitelky MŠ a vedoucí vychovatelky ŠD  
paní Jiřina Novotná 
 
Vedoucí učitelka mateřské školy vypracovává ŠvP společně s ostatními zaměstnanci školy. 
Vymezuje úkoly a pravomoci  zaměstnanců, tak aby byly smysluplné, funkční a užitečné.Z 
výsledků kontrol a evaluační činnosti vyvozuje  závěry pro další práci. 
     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 v součinnosti se zřizovatelem a dalšími orgány státní 
správy a samosprávy, se základní školou i jinými organizacemi. 
      Vytváří s učitelkami a rodiči dětí tým, který vede k rozvoji dítěte. 
    Rizika a vize do dalšího období. 

- Je třeba celkově zefektivnit hospitační činnost. 

- Je třeba důsledně zdůrazňovat všem zaměstnancům dodržování ochrany osobních 
údajů a soukromí rodiny, v neposlední řadě i dodržování profesního tajemství a cti 

 
3.9 Personální a pedagogické zajištění. 
Kolektiv školy je stmelený a stabilní. Všechny pracovnice mají předepsanou odbornou 
způsobilost. Jejich pracovní doba a služby u dětí jsou organizovány takovým způsobem, aby 
byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální péče. 
Pedagogické pracovnice :  
                                                                  9 učitelek                            pracovní úvazek celý 
                                                                  1 učitelka                            pracovní úvazek 0.36  
 
Pedagogické pracovnice mají zájem o svůj odborný růst, soustavně se dále vzdělávají..  
Ředitel i vedoucí učitelka podporují profesionalizaci pracovníků a vytváří podmínky pro 
jejich systematické vzdělávání.. 
 
3.10 Spoluúčast rodičů. 
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 a povinnosti jsou zakotveny ve školním řádu školy. Máme na 
zřeteli, že informovanost rodičů, jejich ovlivňování a vzájemné poznávání jsou důležitým 
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předpokladem vzájemné komunikace a spolupráce a že vztahy mateřské školy s rodiči dětí 
ovlivňují výsledek pedagogické práce. 
 Ve spolupráci s rodiči uskutečňujeme různé aktivity, které napomáhají k dobrému 
chodu školy: 
neformální rozhovory při denních příležitostních setkáních 

 učitelka si může s rodiči sdělovat informace o dětech (doporučení k logopedovi, do 
poradny, kázeňské problémy,…) 

v září schůzka pro rodiče 

 rodiče budou seznámeni s ŠVP, TVP, projekty, školním řádem, režimem dne, 
akcemi,…  

 rodiče se mohou spolupodílet na plánování různých programů – slavnosti, trhy, tvořivá 
odpoledne… 

slavnosti 
 Drakiáda – pomoc rodičů při přípravě, dodání dřeva a brambor 

na ohýnek 
 mikulášská nadílka (rodiče se zapojují do dění převleky za 

Mikuláše a čerty, sponzorskými dary,…) 
 vánoční a velikonoční trhy – rodiče pomáhají při výrobě dárků 
 masopust – společná oslava se spoustou soutěží pro děti a rodiče 
 besídky pro rodiče – vánoční a ke Dni matek 
 koncerty – vánoční koncert v místním kině 
 ukázka výuky flétny 
 závěrečné rozloučení s předškoláky 

tvořivá odpoledne pro rodiče a děti 
 rodiče se svými dětmi (i sourozenci, kteří do MŠ 

ještě nedocházejí) mohou v příjemné atmosféře s občerstvením vyzkoušet různé 
tvoření, nejvíce je zajímá keramika, ale i drátkování, práce s přírodninami, výrobky 
z papíru, malování vajíček, apod., děti mohou tvořit, nebo si hrát. 

dny otevřených dveří 
 ukázka činností v jednotlivých třídách 

výstavky výtvarných prací 
 v MŠ, na MÚ, v knihovně a informačním centru, na poště,… 

plavání a výlety 
 pomoc rodičů při organizaci 

informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků 
 koná se na závěr školního roku s budoucími učitelkami ZŠ. Ty rodiče seznámí 

s metodami výuky (analyticko – syntetická x genetická), s požadavky na vstup dítěte 
do 1. třídy (základní hygienické návyky, uvolňování ruky,…), požadavky na 
pomůcky, požadavky na rodiče 

konzultace s vedoucí učitelkou školy a učitelkami  

- kdykoliv dle potřeby rodičů 
 O všech aktivitách i dění v naší mateřské škole informujeme rodiče prostřednictvím 
nástěnek v šatnách, na webových stránkách školy a ostatní veřejnost měsíčními články 
v Našich novinách 
    Rizika a vize do dalšího období. 

- Oblast spolupráce s rodiči má zlepšující se tendenci, nemalou měrou se ale negativně 
projevuje vysoké pracovní nasazení rodičů a v důsledku toho nedostatek času. 

- Zaměřit se na poradenské servis pro rodiče, podle potřeb dětí. 

- Důsledně ochraňovat soukromí. 

-  

4. Organizace vzdělávání 
4.1. Hlavní pedagogický záměr 
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 Hlavní pedagogický záměr je orientován směrem k dítěti a směřuje k tomu, aby děti 
získaly dobré základy do života a pro další vzdělávání a aby byly schopny s uspokojením 
zvládat životní a vzdělávací etapy. Vychází z osobnostně orientované výchovy. 

- usilujeme o osobní rozvoj každého dítěte s ohledem na jeho nadání, potřeby, zájmy 
a schopnosti, se zřetelem na celkový rozvoj osobnosti v úzké součinnosti s rodinou   

- každé dítě vnímáme jako jedinečnou osobnost, která má své individuální 
specifické potřeby a možnosti a jejich aktivitám vytváříme potřebné podmínky – 
možnost svobodné volby 

- vycházíme ze znalostí dětí, jejich aktuálního rozvojového stavu i konkrétní životní 
a sociální situace – každé dítě má právo být jiné, má jiné potřeby 

- dáváme dětem možnost spoluúčasti na volbě i tvorbě programu, respektujeme 
právo dítěte na neúčasti nabízené činnosti – právo být pouze pozorovatelem 

- respektujeme pedagogické zásady, povzbuzujeme děti nesmělé, posilujeme 
sebevědomí a pozitivně hodnotíme každého, kdo pracuje na úrovni svého osobního 
maxima, podporujeme u dětí iniciativu, tvořivost a vlastní fantazii 

- posilujeme rozvoj pohybových schopností a zdokonalujeme pohybové dovednosti, 
vytváříme návyk správného držení těla v průběhu celého dne 

- připravujeme děti na budoucí roli školáka, získávání pocitu jistoty a sebedůvěry 
v spolupráci s rodinou 

- intenzivní péči věnujeme dětem s odkladem školní docházky v návaznosti na vstup 
do základní školy – v úzké spolupráci s rodinou, se základní školou                        
a pedagogicko- psychologickou poradnou 

- věnujeme zvýšenou pozornost a péči zdravotně znevýhodněným dětem, 
problémovým dětem ve spolupráci s rodinou, pediatrem a pedagogicko-
psychologickou poradnou 

4.2. Hlavní pedagogické cíle 
1. Rozvoj tělesné a pohybové zdatnosti, vedení dětí ke zdravým návykům a postojům. 
2. Rozvoj psychické zdatnosti, sociální samostatnosti, osobní spokojenosti, intelektu. 
3. Rozvoj prožitkového učení a komunikace. 
4. Vedení dětí  k soudržnosti, přátelství, toleranci. 
5. Vytvářet u dětí základy pro odpovědný postoj k životnímu prostředí - spolupráce 

s rodiči. 
Za plnění pedagogického záměru školy odpovídají všechny pedagogické pracovnice. 
Výstupem všech pedagogických cílů je v budovat v dětech klíčové kompetence. 

 
Domeček poznání 

Osobnostně orientovaný program přístupu k dítěti a jeho vzdělávání založený na 
integrovaném vzdělávání hrou, činnostmi a prožitky dětí a umožňuje pracovat s tématickými 
celky srozumitelným dětem, jejichž realizace spočívá nejen v řízených činnostech dětí. 
Využíváme běžné životní situace i nahodile vzniklé okolnosti a příležitosti. 
 Nabídka tématických bloků je široká a učitelky si mohou vybrat podle svých 
konkrétních potřeb. 
 
 Ze školního projektu vychází celoroční motivace pro třídní vzdělávací program, který 
učitelky společně zpracovávají pro svou třídu a to tak, aby vycházel ze školního programu      
a aby se požadavky a pravidla platící pro celou školu aplikovaly v konkrétních podmínkách 
třídy a skupiny dětí. 
 Při přípravě vzdělávacího programu bereme v úvahu všechny souvislosti, vzájemné 
vztahy, ustavičnou proměnlivost a vývoj i tu skutečnost, že každému dítěti vytváříme takové 
podmínky, aby si v průběhu předškolního vzdělávání rozvíjelo svůj všestranný potenciál. 
 Při výběru činností se řídíme věkem a stupněm rozvoje dětí, jejich potřebami, zájmem 
a pedagogickým záměrem. Dbáme na kvalitu psychohygienických podmínek, dodržujeme 
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pedagogické zásady, metodické postupy a tvůrčím způsobem uplatňujeme moderní metody    
a formy práce. Bereme v úvahu, že každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby a rozvíjet se 
svým tempem. 
 
4.3. Vzdělávací oblasti 
Dítě a jeho tělo (oblast biologická) 

V této oblasti vedeme děti k získávání poznatků o sobě, k zlepšování tělesné zdatnosti 
a fyzické pohody, rozvíjíme pohybové a manipulační dovednosti, pobytem na zdravém 
vzduchu posilujeme a otužujeme zdraví dětí.  
Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje) 

- poznávání svého těla 
- rozvíjení pohybových dovedností (základních, sebeobslužných, zdravotně 

zaměřených, tvořivých, uvolňovacích, hudebně pohybových, sezónních apod.) 
- rozvíjení pohybových dovedností s využitím všech smyslů s ohledem na věk 
- rozvíjení tělesné a duševní rovnováhy a zájmu o pohybovou činnost 
- získávání dovedností v nejrůznějších činnostech – pohybových, praktických                

a pochopení smyslu konané činnosti  
- osvojování poznatků o jednotlivých částech těla, prospěch aktivního pohybu 
- osvojování poznatků a vytváření dovedností k ochraně zdraví 
- osvojování zdravých životních návyků 

Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí) 
- pohybové činnosti – správné držení těla, chůze, běh, skoky a poskoky, lezení, chůze 

po schodech, změny poloh a pohybů těla na místě – sedy, lehy, zapojení do 
sportovních činností – atletika, sportovní hry, turistika, plavání, bobování, míčové hry 
zapojení do zdravotních cvičení 

- činnosti s používáním jednoduchých předmětů, pomůcek, materiálů  
- činnosti podporující zdraví dítěte – oddechová cvičení, protahovací, uvolňovací           

a relaxační cvičení 
- hry na procvičení smyslového vnímání, psychomotorické hry 
- hry se stavebnicemi, cviky pro uvolnění ruky a zápěstí 
- hudebně pohybové hry  
- jednoduché činnosti týkající se péče o své tělo – oblékání, stravovací návyky, vedení  

k pořádku 
- činnosti zaměřené k poznávání lidského těla  – didaktické hry, pohybové hry, 

obrazový materiál 
- činnosti a hry, kterým se  děti učí chránit své zdraví – otužování, pobyt na čerstvém 

vzduchu, zdravá výživa, činnosti týkající se osobního bezpečí – pravidla chování 
v kolektivu, mezi cizími lidmi, v silničním provozu,… 

- odpočinkové a relaxační činnosti – spánek, klidové hry 
- programy zaměřené na prevenci úrazů – návštěva policie v MŠ – Medvídkovy 

příběhy-  drogy, neznámé osoby, zvířata, tenký led,…, návštěva hasičů – zápalky, 
pálení trávy,… 

Očekávané výstupy (co dítě  na konci předškolního období zpravidla dokáže) 
 přiměřeně svému věku rovně sedět u stolu, správně držet tělo při chůzi 
 zvládnout základní pohyby v různém prostředí: orientovat se v prostoru – přelézat           

a podlézat nářadí,  prolézat tunelem 
 hry s míčem 
 hry a činnosti s náčiním 
 ve skupině – dodržovat pravidla při pohybových hrách 
 v terénu – překonávat přírodní překážky (klády, sníh, led, vodu, písek,…) 
 zvládat různé polohy a pohyby těla – dokáže vnímat hudbu a pohybovat   

se v jejím rytmu 
 napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a pokynů 
 zvládnout jednoduchá dechová cvičení – střídání napětí s uvolněním (nádech výdech), 
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 napodobovat pohyb se zpěvem – hudebně pohybové hry 
 pomocí smyslů rozlišovat zvuky, tóny, tvary, barvy, vůně, chutě,  

orientovat se v prostoru, 
 sladit pohyby rukou a očí – psaní, kreslení,… 
 zvládat jednoduché pohyby rukou – zacházet s předměty, pomůckami, materiálem 

(např. tužkou, barvou, nůžkami, papírem, modelínou, rytmickými hudebními 
nástroji,…) 

 zvládnout sebeobsluhu (oblékání, svlékání, použití kapesníku,…)základní hygienické 
návyky ( samostatné použití WC, čištění zubů, mytí rukou,… ), stravovací návyky 
(používat příbor, pitný režim,…) 

 zvládnout  jednoduché pracovní úkony - dodržovat pořádek,uklízet  hračky a pomůcky 
- jednoduché práce na zahradě (hrabat listí,…) 

 pojmenovat základní orgány v těle a znát jejich funkci,  pochopit vývoj od narození po 
stáří. Rozlišovat, co prospívá zdraví – pohyb a sport 

 rozlišit zdravé a nezdravé druhy potravin, škodlivost alkoholu, nikotinu, drog,... 
 pochopit, že osobní hygiena předchází infekčním onemocněním, znát prospěšnost 

vitamínů v potravě a prospěšnost aktivního pohybu 
 rozeznat blízké a cizí osoby a chování k nim, přivolat pomoc v případě nebezpečí 
 používat běžné předměty, hračky,… 

Rizika 
 nejednotné působení učitelek při poskytování volných pohybových aktivit (zahrada) – děti 

neprocvičí obratnost a pud sebezáchovy 
 

Dítě a jeho psychika (oblast psychologická) 
V této oblasti vedeme děti k rozvoji řeči a jazyka, paměťového učení, pozornosti, 

citového vnímání, k rozvoji  tvořivosti, k umění, vyjádřit své prožitky, k řešení problémů, 
schopnosti sebeovládání, zvídavosti, k zájmu o učení. 
 
Jazyk a řeč 
Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje) 

- rozvoj řeči a jazykových dovedností nasloucháním, vnímáním, porozuměním, tvořivý 
rozvoj výslovnosti mluveného projevu a správné vyjadřování 

- rozvoj komunikativních dovedností – slovních a mimoslovních a podporuje snahu               
o dosažení odpovídající úrovně spisovného projevu 

- dovednosti předcházející čtení a psaní, zájem o jazyk ve všech jeho formách 
(výtvarné, písemné, hudební, pohybové, dramatické) 

Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí) 
- rozvoj správné výslovnosti – říkanky, básničky, písničky, logopedické říkanky 
- rozvoj slovní zásoby – pojmenování předmětů a jevů, určování obsahu slov, krátké 

vypravování, zapojení do rozhovoru s ostatními v komunitním kruhu 
- rozvoj rytmických a sluchových her – vytleskávání rytmu, rozeznávání stupňů síly 

zvuků, reakce na různé zvuky 
- hry se slovy – slova opačného významu, stejného významu, slova znějící podobně, 
- slovní hádanky 
- vyprávění o svých zážitcích a dojmech,vyřizování jednoduchých vzkazů jiným dětem 

a dospělým 
- vyjádření kratšího dějového celku na určité téma 
- poslech pohádek a příběhů, návštěvu kina, návštěvu divadelních představení 
- různé podnětné zážitky, které děti vedou k převyprávění svých postřehů 
- přednes říkanek, recitace básní, dramatizace pohádek, zpěv z písní z pohádek 
- napodobování jednoduchých symbolů, tvarů čísel, písmen dle předlohy 
- poznávání obrázkových seriálů (dětské časopisy), pohádkových knih a orientace 

v nich 
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- dovednosti zaměřené na rozlišování hudebních i jiných zvuků, užívání pohybů, 
mimiky, (pantomima) 

- činnosti nabízející dětem seznámení se sdělovacími prostředky – časopisy, knihy, 
počítače, video,… 

Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 
1. vyslovovat všechny hlásky, správně dýchat, mluvit přiměřeným tempem, rozlišovat 

výšku hlasu v řeči 
2. pojmenovat to, co ho obklopuje 
3. smysluplně vyjádřit své myšlenky, pocity, nápady, názory a vhodně je vyjádřit ve 

větách 
4. při rozhovoru naslouchat druhému, nechat ho dokončit myšlenku a poté se teprve ptát 
5. domluvit se svými slovy i pohyby a přirozeně se projevit 
6. pochopit hlavní myšlenku příběhu a děj správně převyprávět, posoudit projev druhých 
7. klást otázky a odpovědět na ně  
8. zeptat se na slova, kterým nerozumí, a nová slova již používá 
9. zvládnout zpaměti krátké říkanky, písničky, pohádky, předvádění děje příběhu,... 
10. soustředěně poslouchat a sledovat děj pohádky, příběhu a po té jej převyprávět 
11. podle obrázku nebo skutečnosti popsat děj příběhu, pohádky  
12. pochopit žertovné a vtipné situace 
13. sluchem rozeznat slabiky a hlásky na začátku a na konci slov 
14. tvořit jednoduché rýmy 
15. vymyslet slova stejného významu, slova stejně znějící, ale různého významu a slova 

opačného významu. 
16. rozlišit určité obrázky, které něco znázorňují (WC, restaurace, nemocnice,...), 

nebezpečí (signál „hoří“, ambulance,…), orientační (šipky, dům, voda,…), dopravní 
značky a chápat jejich význam 

17. rozlišit levou a pravou stranu 
18. určit některá písmena a číslice 
19. napsat své jméno 
20. mít zájem o knížky, poslouchat čtený text a hudbu, sledovat divadlo a film, umět 

použít telefon 
 

Rizika 
 dávání přednosti audio techniky před čteným a mluveným slovem 
 špatný jazykový vzor  
 psychické zábrany dítěte při vlastním vyjádření 
 
Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 
Dílčí vzdělávací cíle ( co pedagog u dítěte podporuje) 

- rozvíjení a zpřesňování smyslového vnímání, přechod od názorného myšlení 
k myšlení rozumovému, 

- rozvíjení paměti a pozornosti, 
- rozvíjení představivosti a fantazie 
- rozvíjení tvořivého myšlení, snahu o řešení problémů, sebevyjádření pomocí tvořivosti 
- rozvoj zvídavosti a zájmu, radost z nově objeveného 
- rozvíjení kladného vztahu a zvyšování zájmu o rozumové činnosti a učení 
- rozvíjení základních poznatků o písmenech a číslech 
- schopnost vytvořit si základy pro práci s informacemi 

Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí) 
- pozorování změn v přírodě během celého roku, poznávání významných budov ve 

městě a míst důležitých pro správný chod města (sběrný dvůr, čistička,…), a jevů 
(údržba trávníků, čištění města,…) a následný rozhovor zhlédnutém 

- pozorování objektů a předmětů s určováním jejich vlastností, znaků (velikost, barva, 
tvar,…) a jejich funkce 
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- zkoumání předmětů a jejich vlastností hravou formou 
- konkrétní  práci s materiálem – třídění, přiřazování,…. 
- zkoumání předmětů, materiálů a pokusy s nimi při volných hrách 
- hry zaměřené na rozvoj smyslů, postřehu, vnímání, procvičování zrakové a sluchové 

paměti a soustředěné pozornosti 
- hry a činnosti na určitá témata 
- hry zaměřené na rozvoj tvořivosti, představivosti a fantazie a činnosti zaměřené 

výtvarně, hudebně, dramaticky,… 
- různé možnosti při řešení myšlenkových i praktických problémů 
- hry a činnosti potřebné k procvičení  paměti – bezmyšlenkovité, promyšlené, obrazné 

a pojmové 
- činnosti, které vedou k pochopení a osvojení poznatků (odpovědi na otázky, 

vysvětlování, práce s knihou, obrázky, médii,…) 
- činnosti zaměřené k poznávání písmen, číslic, znaků, obrazců,… 
- procvičování orientace v prostoru i rovině formou praktických her 
- činnosti zaměřené k seznamování s číselnou řadou, číslicemi, geometrickými tvary, 

množstvím,… a jejich využití v praxi 
- činnosti, které vedou k chápaní časových pojmů a vztahů souvisejících s denním 

řádem a jejich proměnami (ráno, poledne, večer, den, noc, jaro, léto,...), vývojem        
a posloupností dějů (semínko-rostlina, dítě-dospělý, …), příběhů a událostí 

Očekávané výstupy ( co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 
1. aktivně používat všechny smysly, všímat si nového, chybějícího, změněného 
2. soustředit se na určitou činnost a udržet pozornost 
3. poznat a pojmenovat to, čím je obklopeno 
4. vyjádřit slovy, o čem přemýšlí a uvažuje 
5. rozpoznat  podstatné znaky a vlastnosti předmětů (podobu, rozdíl,...) a vzájemné 

souvislosti mezi nimi 
6. zajímat se o nové věci a využívat získané zkušenosti k učení 
7. dbát pokynů a instrukcí 
8. pochopit číselné a matematické pojmy a prakticky je využít (porovnat, uspořádat, 

a třídit podle určitých pravidel) 
9. orientovat se v prostorových a časových pojmech 
10. zvládnout nazpaměť krátký text a vybavit si ho 
11. vyřešit problém, úkol tvořivě a nápaditě 
12. najít nové či podobné řešení problému   
13. využít své fantazie při tvořivých činnostech a slovně ji vyjádřit 

Rizika 
 pozdní příchod dětem neumožňuje dostatečné rozvíjení spontánní hry 
 pozor na frontální metody práce a ocenění snahy dítěte 
 
Sebepojetí, city, vůle 
Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje) 

- uvědomění si sebe sama, získávání sebevědomí, sebedůvěry a spokojenosti ve vztahu 
k sobě – mít rád sám sebe 

- rozvíjení citové samostatnosti (odpoutání se od matky a jiných členů rodiny, přátel,…) 
- umění se ovládat 
- rozvíjení schopností vytvářet citové vztahy a naplno je prožívat  
- rozvíjení schopností vyjádřit pocity a dojmy z prožitého 
- zdokonalování se v oblasti cítění a prožívání – rozvíjení vnímání pocitů a dojmů 

z uměleckých a přírodních výtvorů, rozvíjení mravního cítění 
- vědomé řízení svého chování v situacích, v nichž se nachází 

Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí) 
- neřízenou, volnou hru podle svého výběru 
- činnosti, které jsou dětem příjemné, navozují vzájemný pocit důvěry a spolupráce 
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- činnosti, při kterých má dítě radost, že je zvládne a dokáže je dotáhnout do konce 
- činnosti, při kterých se dítě dokáže samostatně projevit, vyjádřit, vysvětlit vlastní 

názor, dokáže se rozhodnout a zhodnotit se 
- hry a činnosti, při kterých dítě rozvíjí svou vůli, výdrž a sebeovládání 
- dovednosti vedoucí k organizačním schopnostem 
- činnosti vedoucí k tvořivosti a uměleckému cítění – dramatické, výtvarné, pohybové, 

hudební,… 
- sledování pohádek a příběhů, které na děti působí kladně v oblasti citového rozvíjení 
- činnosti, při kterých se dítě učí ovládat své city a zároveň je kontrolovat (radost, hněv, 

úzkost,…) 
- tematické hry - rodina, kamarádství, chování v různých situacích,… 
- výlety, branné vycházky, kulturní akce (vynášení paní Zimy, za bledulemi, karneval, 

MDD,…) 
- činnosti, při kterých dítě poznává rozmanitost lidských vlastností (hodný - zlý, smutný 

- veselý,…), poznávání fyzických rozdílů mezi lidmi (výška, muž - žena, mladý - 
starý, národnost, rasa,…) 

- činnosti, při kterých může dítě dramaticky vyjádřit chování v různých situacích 
(smích, pláč, hněv, vážnost, veselost,…) 

- činnosti vedoucí k poznání vlastního já a odlišností od ostatních 
Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního vzdělávání zpravidla zvládne) 

1. věnovat se činnostem v kolektivu bez přítomnosti svých blízkých z rodiny 
2. vyjadřovat své postoje a názory, uvědomovat si svou samostatnost 
3. rozhodnout se pro určitou činnost 
4. správně se zachovat v dobře známých situacích a přizpůsobit své chování 
5. umět souhlasit i odmítnout, zejména v situacích, jejichž okolnosti to vyžadují 

(odmítnutí nedovolené činnosti, nebezpečné situace,…) 
6. umět odhadnout své možnosti (co dokáže a co ne) 
7. přijmout své výhry i prohry, kladně i záporně se zhodnotit 
8. radovat se z úspěchu a poznání 
9. plně se soustředit na činnosti a jejich dokončení 
10. uznávat a dodržovat předem vyjasněná a pochopená pravidla a povinnosti 
11. mít při hře organizační schopnosti 
12. rozlišit dobře známé i neznámé prostředí a zároveň si uvědomit příjemné a nepříjemné 

citové prožitky (strach, smutek, radost, odmítání…) 
13. přiměřeně projevovat city a ovládat své citové rozrušení, umět se uklidnit, zmírnit 

vztek, agresivitu,… 
14. cítit lásku ke všemu živému i neživému, přírodě, věcem,… 
15. mít radost z příjemných věcí a zážitků, radovat se  z umění, kultury, přírody… 
16. uvědomovat si své prožitky a umět je vyjádřit pomocí všech činností – výtvarných, 

pohybových, hudebních, dramatických,… 
Rizika 

 nevlídné domácí prostředí dítěte 

 nedostatek možnosti dokončit činnost svým tempem 

 nevhodné chování některých dětí v kolektivu 
 
Dítě a ten druhý (oblast interpersonální) 

V této oblasti vedeme děti k utváření vztahů dítěte k jiným dětem či dospělým 
a posilujeme jejich vzájemnou komunikaci. 
Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje) 

- dodržování pravidel chování ve vztahu k druhým 
- pochopení důležitých poznatků, schopností a dovedností pro navazování a rozvíjení 

vztahů k druhým 
- zlepšování chování k ostatním lidem, kamarádům,… 
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- rozvíjení citlivosti pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost 
- rozvíjení komunikace a spolupráce mezi sebou navzájem  
- rozvíjení vzájemné pomoci mezi sebou a podpory ostatním 
- rozvíjení soukromí a bezpečí ve vztahu k druhým dětem i dospělým 

Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí) 
- slovní i mimoslovní činnosti dětí s druhými dětmi i dospělými 
- vzájemné hry a činnosti vedoucí ke spolupráci – dramatické, hudebně pohybové,  
- výtvarné, etudy 
- společné aktivity a hry různého zaměření 
- vzájemné činnosti ve dvojicích či skupinkách 
- činnosti, při kterých si děti vzájemně sdělují prožitky a učí se naslouchat druhým 
- činnosti, při kterých se děti vzájemně sbližují 
- činnosti, které podporují vztahy mezi lidmi – přátelství, kamarádství, úcta ke stáří,… 
- přirozené činnosti i navozené situace vedoucí k přijímání a respektování druhého 
- činnosti, které vedou k porozumění určitých pravidel soužití a podílet se na nich 
- činnosti vedoucí k ohleduplnosti k druhým – rozdělit se, půjčit hračku, střídat se, 

pomoct si, řešit spory,… 
- činnosti, zaměřené na prostředí, ve kterém dítě žije – rodina, mateřská škola, a jejich 

funkce a vztahy 
- činnosti a hry, ve kterých se dítě učí chránit si soukromí a bezpečí své i druhých 
- pohádky, příběhy s mravoučným obsahem a poučením 

Očekávané výstupy  (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 
 navázat vzájemný kontakt s pedagogem, komunikovat s ním a respektovat ho 
 porozumět různým projevům emocí a nálad – spoluprožívat radost z výkonu kamaráda 

a ocenit ji i vycítit psychický stav jiného dítěte,… 
 přirozeně komunikovat s druhými dětmi a udržovat navázaná přátelství 
 odmítnout nepříjemnou komunikaci 
 uvědomit si svá práva, přiznat je i druhým a respektovat je 
 chápat, že všichni mají stejnou hodnotu, i když jsou jiní (vzhled, chování, 

schopnosti,…), a že je to naprosto přirozené 
 obhájit své potřeby, přání a práva vůči ostatním, ale respektovat názor druhých, řešit 

konflikt dohodou a vzájemnými ústupky 
 spolupracovat s ostatními 
 dodržovat předem dohodnutá a pochopená pravidla soužití doma, v mateřské škole,  

na veřejnosti 
 dělit se s ostatními dětmi o hračky, pomůcky, úkoly, pamlsky,    
 chovat se ohleduplně k slabším či postiženým, nabídnout pomoc kamarádovi 
 bránit se násilí, ubližování a ponižování jiných dětí 
 při setkání s neznámými dětmi, lidmi vycítit nebezpečí a požádat o pomoc druhé (jak 

pro sebe, tak pro jiné dítě) 
Rizika 

 chválení dětí bez opodstatnění 

 podporování nezdravé soutěživosti 

 nedodržování přijatých pravidel 

 nedostatečná pozornost, kdy děti řeší problémy mezi sebou 

 časté vystupování pedagoga v roli soudce 
 
Dítě a společnost (oblast sociálně kulturní) 

V této oblasti vedeme děti k začlenění do společnosti ostatních lidí a do pravidel 
soužití s nimi. Vedeme je k získávání potřebných dovedností, návyků a postojů ve svém 
sociálním prostředí a aktivnímu podílu na nich. 
Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje) 



 18 

- porozumění základním pravidlům společného soužití a jejich spoluvytváření 
- schopnost žít ve společnosti druhých a přijímat hodnoty v tomto společenství 

uznávané (rodina, třída, děti,…) 
- rozvíjení základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností – chovat se 

přirozeně, přizpůsobit se prostředí a zvládnout změny 
- získávání povědomí o morálních a mezilidských hodnotách 
- osvojování si základních poznatků o prostředí, ve kterém dítě žije, a seznamování 

s lidmi, kulturou a uměním 
- vytváření povědomí o jiných národnostech a kulturách 
- vytváření pozitivních vztahů ke kultuře a umění a vyjádření těchto vztahů a postojů 
- rozvíjení společenského a estetického vkusu 

Vzdělávací nabídka (co pedagog dítěti nabízí) 
- každodenní pozitivní vzory vztahů a chování 
- činnosti vhodné pro přizpůsobení se prostředí mateřské školy 
- smysluplná pravidla pro soužití ve třídě a jejich spoluvytváření 
- činnosti a hry, které umožní dětem spolupodílet se na průběhu a výsledcích 

(konstruktivní, výtvarné, dramatické,…) 
- podílet se na přípravách a realizaci oslav, slavností, sportovních akcí,…, v rámci 

zvyků a tradic 
- činnosti, které podněcují tvořivost, nápaditost a estetické vnímání – slovesné, literární, 

výtvarné, hudební,… 
- vnímání slovesných, literárních, výtvarných či dramatických činností (pohádky, 

příběhy, verše, hudební skladby a písně, divadelní a dramatické scénky,…) 
- návštěvy kulturních a uměleckých míst vhodných pro předškolní dítě 
- činnosti a hry, při kterých dítě rozlišuje různé společenské role, a osvojení si role, do 

které se dítě dostane 
- činnosti, při nichž se dítě učí zdvořilosti, ohleduplnosti, toleranci, spolupráci               

a morálním hodnotám jako je dobro, zlo, pravda, spravedlnost,… 
- činnosti uvádějící dítě do světa lidí a jejich práce – druhy zaměstnání, řemesel             

a povolání, různé pracovní činnosti a předměty, praktické manipulace s předměty        
a nástroji,… 

- návštěvy divadelních a filmových představení, zapojení se do výtvarných, hudebních  
a sportovních aktivit v prostředí, ve kterém žije 

Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 
 ve styku s dospělými i dětmi uplatňuje návyky společenského chování – umí zdravit, 

rozloučit se, poprosit, poděkovat, nechat domluvit druhé, požádat o pomoc, 
uposlechnout pokyn,… 

 dokáže pochopit, že každý člověk je důležitý, jak v rodině, ve třídě či  skupině, a že 
každý má  svou roli, podle které by se měl chovat 

 jednat podle vlastního uvážení a snažit se brát ohled na druhé 
 zapojit se do kolektivu, komunikovat s vrstevníky, brát ohled na to, že každý jsme jiný 

(vzhled, vlastnosti, šikovnost,…) 
 pochopit, že každý své city, prožitky a nálady projevuje jinak (mimikou, slovně,…) 
 přizpůsobit se životu v MŠ, zvládnout požadavky, které z prostředí školy vyplynou 

(základní pravidla ve skupině, podílet se na nich, řídit se jimi,…) a tím přispívat          
k celkové pohodě 

 domluvit se s dětmi i s dospělými na společném řešení  
 chovat se podle pravidel přiměřených svému věku a v určitých situacích podle nich 

jednat (v MŠ, doma i na veřejnosti) 
 vážit si druhých lidí, jejich práce a úsilí, chovat se k nim zdvořile a s úctou 
 při činnostech a hrách dodržovat pravidla, jednat spravedlivě 
 rozeznat nevhodné chování a nedodržování pravidel u druhých a před tímto chováním 

se v rámci svých možností chránit a vyhýbat se jim (nespravedlnost, ubližování,…) 
 chovat se šetrně k hračkám, pomůckám, knížkám,… jak svým, tak cizím 
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 soustředit se při sledování různých představení (divadlo, film,…) a po té je zhodnotit 
 ve výtvarných dovednostech a různých technikách zachytit skutečnost a vyjádřit ji 

(práce s papírem, přírodninami, kresbou,…) 
 zvládnout základní hudební dovednosti  (zazpívat píseň, používat jednoduché hudební 

nástroje, rytmizovat,…) 
Rizika 
 špatný vzor v okolí (nezdvořilé a hrubé chování dospělých, agresivní chování, nevhodné 

filmy…) 
 mnoho pravidel ve skupině a jejich nedodržování 
 zvýhodňování některých dětí ve skupině 
 přehlížení nevhodné komunikace chování mezi dětmi, nedostatečné zjišťování příčin 

konfliktu 
 

Dítě a svět (oblast environmentální) 
V této oblasti vedeme děti k povědomí o okolním světě a jeho dění. Rozvíjíme základy 

vlivu člověka na životní prostředí a jeho odpovědný přístup. 
Dílčí vzdělávací cíle (co pedagog u dítěte podporuje) 

- seznamování s místem a prostředím, ve kterém žijeme, a vytvoření vztahu k tomuto 
místu 

- vytvoření si přirozeného úsudku o přírodním, kulturním, technickém prostředí a o jeho 
vývoji, rozmanitosti a proměnách 

- seznamování s jinými kulturami 
- pochopení, že prostředí můžeme chránit a vylepšovat, ale naopak poškozovat a ničit 
- osvojení si poznatků a dovedností při jednoduchých činnostech v péči o okolí, 

vytváření zdravého prostředí a jeho chrana před nebezpečnými vlivy 
- projev úcty k životu ve všech jeho formách 
- přizpůsobení se podmínkám prostředí a jeho změnám 
- vytvoření si povědomí o sounáležitosti se světem (s živou i neživou přírodou, lidmi, 

společností, planetou,…) 
Vzdělávací nabídka ( co pedagog dítěti nabízí) 

- pozorování nejbližšího okolí a života v něm (příroda, kulturní a technické objekty,…) 

- získávání praktické orientace ve městě (ulice, obchody, důležité budovy a objekty,…) 

- sledování zajímavých událostí a akcí ve městě a účast na nich 

- důležitá poučení o nebezpečných situacích a ochraně před nimi (dopravní situace, 
manipulace s nebezpečnými předměty, kontakt se zvířaty, chemické látky, léky,…), 
poučení o přírodních jevech (požár, povětrnostní jevy,…), praktické ukázky 

- činnosti a hry s dopravní tematikou, praktický nácvik situací, které mohou nastat 

- vyzkoušení si technické přístrojů, hraček a předmětů se kterými se děti setkávají 

- přirozené i zprostředkované poznávání přírodního prostředí v okolí a sledování jeho 
změn (živá i neživá příroda, přírodní jevy, živočichové, podnebí, roční období, 
ovzduší,…) 

- využití obrazového materiálu, knih a encyklopedií, médií a práce s nimi 

- poznávací činnosti, při kterých děti kladou otázky a hledají na ně odpovědi, objevují   
a diskutují o problému 

- získávání zkušeností s vlastnostmi různých přírodních i umělých látek a materiálů        
a jejich zkoumání při pokusech  

- využívání praktických ukázek a situací v životě a okolí dítěte a srozumitelné 
seznámení se skutečnostmi naší republiky 

- povědomí o stavu životního prostředí, o jeho ekosystému (přírodním, umělém) 

- činnosti a hry s ekologickou tematikou 
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- činnosti a hry, které vedou k ochraně životního prostředí – pěstitelské chovatelské, 
péče o školní prostředí, zahradu, okolí… 

Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 
1. znát známé prostředí a život v něm (rodina, škola, okolí) 
2. chovat se přiměřeně a bezpečně jak doma, v MŠ tak na veřejnosti (v obchodě, 

u lékaře…) a zvládnout požadavky na něj kladené 
3. uvědomit si nebezpečí, vědět, jak se mu vyhnout, a v případě potřeby přivolat pomoc 
4. uvědomit si, co je pro něj v okolním prostředí blízké, zajímavé, přínosné a umí toho 

využít   
5. uvědomit si poznatky ze společenského, věcného, přírodního, kulturního či 

technického prostředí v rozsahu praktických ukázek 
6. uvědomit si, že svět je rozmanitý, pozoruhodný, pestrý a má svůj řád (svět přírody,  
7. lidí, kultur, vesmíru,…) 
8. uvědomit si změny v nejbližším okolí a jeho dění 
9. pochopit, že změny jsou přirozené a musíme s nimi počítat a přizpůsobit se jim 
10. pochopit, že svým chováním dítě dokáže ovlivnit životní prostředí i vlastní zdraví 
11. rozlišit, čím zdraví okolního prostředí podpoří a naopak, čím je poškozuje a dokáže na 

ně upozornit (nepořádek, chování,…) 
12. pomoci při péči o životní prostředí (třídění odpadu, starost o rostliny, pohoda 

prostředí,…) 
Rizika 

 nepřiměřené  či nedostatečné informace na otázky dětí 

 nabídka témat, která jsou pro děti příliš vzdálená jejich chápání 

 předávání hotových poznatků 

 špatný příklad dospělých, lhostejnost a neochota 
 
4.4. Klíčové kompetence 
Kompetence k učení 
Dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

- soustředí se při pozorování, zkoumání a objevování, zkouší nové věci, přičemž užívá 
jednoduché pojmy, znaky a symboly 

- uplatňuje zkušenosti, které získá v reálném životě 
- má základní poznatky o světě, lidech, přírodě, kultuře, technice a jejich proměnách, 

orientuje se v prostředí, ve kterém žije a které ho obklopuje 
- všímá si všeho, co se kolem něj děje, hledá odpovědi na otázky, má radost z úspěchů  
- soustředí se na činnost, zapamatuje si ji a práci dle pokynů dokončí 
- odhadne svoje síly, hodnotí sebe i ostatní 
- s chutí se učí, pokud je chváleno a uznáváno  

Kompetence k řešení problému 
Dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

- všímá si problémů kolem sebe, nechá se motivovat k jejich řešení, je pro něj důležitá 
pozitivní odezva a aktivní zájem 

- řeší samostatně jednoduché problémy, náročnější s pomocí dospělého 
- při řešení problému postupuje cestou pokusu a omylu, snaží se o nová řešení               

a originální nápady 
- využívá jednoduchých postupů, prohlubuje si zkušenosti 
- užívá základních číselných pojmů, početních znalostí 
- zvolí vhodný postup 
- chápe důležitost řešení problému a uvědomuje si, že svojí aktivitou se na řešení podílí  
- nebojí se chybovat 

Komunikativní kompetence 
Dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

- mluví ve větách, tvoří otázky a odpovědi, dokáže vést rozhovor  
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- zapamatuje si, co prožilo, vidělo, slyšelo a je schopno vyjádřit se různými prostředky 
(výtvarné, hudební,…) 

- dává přednost slovnímu projevu před posunky, rozumí znakům a symbolům které mají 
reálnou podobu   

- s dětmi i dospělými komunikuje přirozeně, nestydí se 

- zná některá písmena a číslice, chápe základní matematické a prostorové pojmy, 
správně drží tužku   

- pojmenuje většinu toho, čím je obklopeno, a dokáže o tom hovořit 

- využívá informace získané z různých zdrojů (knížky, počítač,...) 

- má základní poznatky o světě a životě jiných lidí a jejich dorozumívání a uvědomuje 
si, že naučit se cizímu jazyku je výhodou 

Sociální a personální kompetence 
Dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

- má svůj názor a umí vyjádřit souhlas i nesouhlas 
- chápe, že za nevhodné chování a činy ponese přiměřený trest 
- je citlivé k živým bytostem, k přírodě i věcem, projevuje radost i soucit, náklonnost, 

ohleduplnost, upozorní na nevhodné chování a ubližování   
- respektuje předem domluvená pravidla, přijímá zdůvodněné povinnosti, spolupracuje 

ve dvojicích i ve skupině 
- napodobuje správné chování a mezilidské vztahy 
- při společných rozhodnutích ovládá svoje city a přizpůsobí jim své chování 
- uvědomuje si nejrůznější možná nebezpečí a ví, jak se před nimi chránit   
- pochopí, že každý jsme jiný 
- brání se projevům násilí a konflikty řeší dohodou 

Činnostní a občanské kompetence 
Dítě ukončující předškolní vzdělávání: 

- svou hru a činnost si naplánuje, dokončí a při hodnocení si umí vzít ponaučení  
- důvěřuje si a případný neúspěch nemá vliv na jeho příští činnosti 
- vypořádá se s případným neúspěchem svého nápadu a přizpůsobí se jinému řešení 
- svobodně se rozhoduje, ví co je správné 
- spolupracuje s ostatními ve hře, při práci i učení a umí ocenit jejich snahu a úsilí 
- zajímá se o vše, co se kolem něho děje 
- aktivně poznává okolí, nemá problémy se změnami   
- chová se podle základních lidských hodnot a norem a přizpůsobí se jim 
- podílí se na tvorbě pravidel, přijatá pravidla se snaží plnit 
- chápe, že všichni lidé jsou si rovni a že každý má nějaká práva a povinnosti  
- cítí odpovědnost za své okolí, svým chováním ho spoluvytváří a ovlivňuje  
- má představu o zdravých životních návycích, váží si svého zdraví i zdraví jiných a dbá 

o něj 
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4.5. Tématické bloky 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOMEČEK POZNÁNÍ 

září – říjen 
 
VŠICHNI PO JEDNOU 

STŘECHOU 

listopad – prosinec 
 

KOUZELNÝ SVĚT 
BAREV A TRADIC 

leden – únor 
 

ZIMNÍ  POHÁDKA 

březen – duben 
 
JARO KLEPE NA DVEŘE 

květen – červen 
 

HRANÍ 
DĚTSKÉ RADOVÁNÍ 
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4.6. integrované bloky. 
 

VŠICHNI POD JEDNOU STŘECHOU 
ZÁŘÍ – ŘÍJEN 

Prostřednictvím situací a plánovaných činností se dítě učí základní hygienické, 
společenské a zdvořilostní návyky, poznat samo sebe, žít spolu, vytvářet pravidla soužití        
a osvojit si základní pravidla komunikace. 

Volitelná podtémata 
Vítáme tě ve školce   Školka, to je plno překvapení 
Máme se všichni rádi   Loučení s létem   
Poznávám sám sebe   Já a moji kamarádi 
Čas vůně jablíček   Letem, ptačím světem 
Malíř příroda    Co vše viděl drak 
Běží myška po poli   Malované počasí 
Podzimní zahrada   Podzim s veverkou Čiperkou 
Tanec větru    Věci kolem mě 
Jak chutná podzim   Stromy a keře 
Počítáme    Co si oblékneme 
 

Dítě a jeho tělo 
Cíle: 

 poznávání svého těla 
 osvojování zdravých životních návyků 

Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 
 pohybové činnosti – správné držení těla, chůze, běh, lezení,  
 chůze po schodech 
 změny poloh a pohybů těla na místě – sedy, lehy 
 činnosti s používáním jednoduchých předmětů, pomůcek, materiálů 
 zdravotní cvičení 
 činnosti podporující zdraví dítěte – oddechová cvičení, protahovací, uvolňovací          

a relaxační cvičení 
 hry se stavebnicemi, cviky pro uvolnění zápěstí 
 činnosti zaměřené k poznávání lidského těla, didaktické hry, pohybové hry,  
 obrazový materiál 

Očekávané výstupy: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 
8.   napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a pokynů 

     11. dokáže rozlišovat barvy, vůně, chutě pomocí smyslů 
     14. zvládnout sebeobsluhu (oblékání, svlékání, použití kapesníku,…), základní hygienické   

      návyky (samostatné použití WC, mytí rukou,…), stravovací návyky (používat příbor,  
      pitný režim,…) 
15. zvládnout jednoduché pracovní úkony – dodržovat pořádek, uklízet hračky                  

a pomůcky, jednoduché práce na zahradě (hrabat listí,…)  
20. používat běžné předměty, hračky, 

 
Dítě a jeho psychika 
Jazyk a řeč 
Cíle: 

 rozvoj řeči a jazykových dovedností nasloucháním, vnímáním, porozuměním 
 rozvoj komunikativních dovedností – slovních i mimoslovních a podpora snahy 

o dosažení odpovídající úrovně spisovného projevu 
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Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 
 rozvoj slovní zásoby – pojmenování předmětů a jevů, krátké vypravování,  
 zapojení se do rozhovoru s ostatními v komunitním kruhu 
 vyprávění o svých zážitcích a dojmech, vyřizování jednoduchých vzkazů jiným dětem 

i dospělým 
 poslech pohádek a příběhů, návštěva kina, návštěva divadelních představení 
 postřehy dítěte z různých zážitků a převyprávění děje 

Očekávané výstupy: ( co dítě na konci předškolního věku zpravidla dokáže) 
 1. mluvit přiměřeným tempem 
 2. pojmenovat, co ho obklopuje 
 3. smysluplně vyjádřit své myšlenky, pocity, nápady, názory  
 5. domluvit se svými slovy i pohyby a přirozeně se projevit 
 8. zeptat se na slova, kterým nerozumí 

     10. soustředěně poslouchat a sledovat děj pohádky, příběhu 
 
Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 
Cíle: 

 rozvíjení a zpřesňování smyslového vnímání, přechod od názorného myšlení 
k myšlení rozumovému 

 rozvoj zvídavosti a zájmu, radost z nově objeveného 
Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 

 pozorování změn v přírodě, poznávání významných budov ve městě 
 zkoumání předmětů a jejich vlastností hravou formou 
 konkrétní práce s materiálem - třídění 
 hry a činnosti na určité téma 
 činnosti, které vedou k pochopení a osvojení poznatků (odpovědi na otázky, 

vysvětlování, práce s knihou, obrázky, médii,…) 
Očekávané výstupy: ( co dítě na konci předškolního období zpravidla zvládne) 

2. soustředit se na určitou činnost 
3. poznat a pojmenovat to, čím je obklopeno 
4. vyjádřit slovy o čem přemýšlí a uvažuje 
6. zajímat se o nové věci 
7. dbát pokynů a instrukcí 

Sebepojetí a, city, vůle 
Cíle: 

 uvědomění si sebe sama, získávání sebevědomí, sebedůvěry 
 rozvíjení citové samostatnosti (odpoutání se od matky a jiných členů rodiny, přátel,…) 
 rozvíjení schopností vyjádřit pocity a dojmy z prožitého 

Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 
 neřízenou, volnou hru podle svého výběru 
 činnosti, které jsou dětem příjemné, navozují vzájemný pocit důvěry                  

a spolupráce 
 činnosti, při kterých se dítě dokáže samostatně projevit, vyjádřit 
 sledování pohádek a příběhů, které na děti působí kladně v oblasti citového rozvíjení  
 tematické hry – rodina, kamarádství, chování v různých situacích 

Očekávané výstupy: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 
1. věnovat se činnostem v kolektivu bez přítomnosti svých blízkých z rodiny 
3. rozhodnout se pro určitou činnost 
6. umět odhadnout své možnosti (co dokáže a co ne) 

    15. mít radost z příjemných věcí a zážitků, radovat se z umění, kultury, přírody,… 
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Dítě a ten druhý 
Cíle: 

 dodržování pravidel chování ve vztahu k druhým 
 zlepšování chování k ostatním lidem, kamarádům,… 
 rozvíjení komunikace a spolupráce mezi sebou navzájem 

Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 
 společné aktivity a hry různého zaměření 
 činnosti, při kterých si děti vzájemně sdělují prožitky a učí se naslouchat druhým 
 činnosti, při kterých se děti vzájemně sbližují 
 činnosti, které vedou k porozumění určitých pravidel soužití, a podílet se na nich 
 činnosti vedoucí k ohleduplnosti k druhým – rozdělit se, půjčit si hračku, střídat se 
 činnosti, zaměřené na prostředí, ve kterém dítě žije – rodina, mateřská škola 

Očekávané výstupy: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 
    1. navázat vzájemný kontakt s pedagogem, komunikovat s ním a respektovat ho 
    3. přirozeně komunikovat s druhými dětmi a navázaná přátelství udržovat 
    8. spolupracovat s ostatními 
  10. s ostatními dětmi se dělit o hračky, pomůcky, úkoly, pamlsky 
 

Dítě a společnost 
Cíle: 

 porozumění základním pravidlům společného soužití a jejich spoluvytváření 
 schopnost žít ve společnosti druhých a přijímat hodnoty v tomto společenství 

uznávané (rodina, třída, děti,…) 
 rozvíjení základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností – chovat se 

přirozeně, přizpůsobit se prostředí 
 osvojování si základních poznatků o prostředí, ve kterém dítě žije 

Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 
 každodenní pozitivní vzory vztahů a chování 
 činnosti vhodné pro přizpůsobení se prostředí mateřské školy 
 smysluplná pravidla pro soužití ve třídě a jejich spoluvytváření 
 činnosti, které podporují tvořivost, nápaditost a estetické vnímání- slovesné, literární, 

výtvarné 
 návštěvy divadelních a filmových představení 

Očekávané výstupy: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 
        1. ve styku s dětmi i dospělými uplatnit návyky společenského chování – umět zdravit,   
            rozloučit se, poprosit, poděkovat, uposlechnout pokyn 

  4. zapojit se do kolektivu, komunikovat s vrstevníky, brát ohled na to, že každý jsme jiný  
      -  vzhled, vlastnosti, šikovnost,… 
  6. přizpůsobit se životu v mateřské škole, zvládnout požadavky, které z prostředí školy  
      vyplynou (základní pravidla ve skupině, podílet se na nich, řídit se jimi,..) a tím  
      přispívat k celkové pohodě 
12. chovat se šetrně k hračkám, pomůckám, knížkám, jak svým, tak cizím  
14. vyjádřit se ve výtvarných dovednostech a jiných technikách  

 
 

Dítě a svět 
Cíle: 

 seznamování se s místem a prostředím, ve kterém žijeme, a vytvoření vztahu k tomuto 
místu 

 přizpůsobení se podmínkám prostředí a jeho změnám 
Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 

 pozorování nejbližšího okolí a života v něm (příroda, kulturní a technické objekty,…) 
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 získávání praktické orientace ve městě  
 vyzkoušení si technických přístrojů, hraček a předmětů, se kterými se setkávají 
 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního prostředí v okolí a sledování jeho 

změn (přírodní jevy, živočichové, roční období) 
 využití obrazového materiálu, knih a encyklopedií, médií a práce s nimi 
 činnosti a hry, které vedou k ochraně životního prostředí – péče o školní prostředí, 

zahradu, okolí) 
Očekávané výstupy: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 
      1. znát známé prostředí a život v něm (rodina, škola, okolí) 
      2. chovat se přiměřeně a bezpečně doma, v MŠ 

7. uvědomit si změny v nejbližším okolí a jeho dění 
8. pochopit, že změny jsou přirozené a musíme s nimi počítat a přizpůsobit se jim 

 
 

Klíčové kompetence 
Dítě ukončující předškolní vzdělávání: 
Kompetence k učení: 

 má základní poznatky o světě, lidech, přírodě, kultuře, technice a jejich proměnách, 
orientuje se v prostředí, ve kterém žije a které ho obklopuje 

 všímá si všeho, co se kolem něj děje, hledá odpovědi na otázky, má radost z úspěchů 
 s chutí se učí, pokud je chváleno a uznáváno 

Kompetence k řešení problému: 
 všímá si problémů kolem sebe, nechá se motivovat k jejich řešení, je pro něj důležitá 

pozitivní odezva a aktivní zájem 
 řeší samostatně jednoduché problémy, náročnější s pomocí dospělého 
 využívá jednoduchých postupů, prohlubuje si zkušenosti 
 nebojí se chybovat 

Komunikativní kompetence: 
 zapamatuje si, co prožilo, vidělo, slyšelo, a je schopno vyjádřit se různými prostředky 
 s dětmi i dospělými komunikuje přirozeně, nestydí se 
 pojmenuje většinu toho, čím je obklopeno, a dokáže o tom hovořit 

Sociální a personální kompetence: 
 má svůj názor a dokáže vyjádřit svůj souhlas i nesouhlas 
 respektuje předem domluvená pravidla, přijímá zdůvodněné povinnosti 
 napodobuje správné chování a mezilidské vztahy 
 pochopí, že každý jsme jiný 

Činnostní a občanské kompetence: 

 důvěřuje si a případný neúspěch nemá vliv na jeho příští činnosti 

 zajímá se o vše, co se kolem něj děje 

 aktivně poznává okolí, nemá problémy se změnami 

 podílí se na tvorbě pravidel, přijatá pravidla se snaží plnit 
 

KOUZELNÝ SVĚT BAREV A TRADIC 

LISTOPAD – PROSINEC 
Prostřednictvím situací a prožitků a plánovaných činností se děti učí chápat změny 

kolem sebe, jejich příčiny a souvislosti, učí se nebýt lhostejní vůči svému okolí, poznávat 
tradice, poznávat lidské tělo, před nebezpečnými vlivy chránit zdraví své i zdraví ostatních. 
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Volitelná podtémata 

To jsem celý já   Zvířátka se připravují na zimu 
Zavoláme doktora   S bacily zatočíme 
Čertoviny    Co to dupe za vraty 
Čas tajemných přání   Bude zima, bude mráz 
Vánoční cinkání   Čas bílých vloček 
Dárek pro moje nejmilejší  Pomáháme ptáčkům v zimě 
Kdo bydlí u nás doma   Oblečeme kožíšky 
 

Dítě a jeho tělo 
Cíle: 

 rozvíjení základních dovedností (základních, sebeobslužných, zdravotně zaměřených, 
tvořivých, uvolňovacích, hudebně pohybových, sezónních) 

 získávání dovedností v nejrůznějších činnostech – pohybových, praktických 
 osvojování poznatků o jednotlivých částech těla 
 osvojování poznatků a vytváření dovedností k ochraně zdraví 

Vzdělávací nabídka: ( co pedagog dítěti nabízí) 
 pohybové činnosti – běh, skoky a poskoky, zapojení do sportovních činností -  

turistika, míčové hry,  bobování, zapojení do zdravotního cvičení 
 činnosti s používáním jednoduchých předmětů, pomůcek, materiálů 
 činnosti podporující zdraví dítěte – oddechová cvičení, protahovací, uvolňovací 

a relaxační cviky 
 hry se stavebnicemi, cviky pro uvolnění ruky a zápěstí 
 hudebně pohybové hry 
 jednoduché činnosti týkající se péče o své tělo – oblékání, stravovací návyky, vedení 

k pořádku 
 činnosti zaměřené k poznávání lidského těla – didaktické hry, pohybové hry, obrazový 

materiál 
Očekávané výstupy: ( co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 

1. přiměřeně svému věku rovně sedět u stolu, správně držet tělo při chůzi,  
2. zvládnout základní pohyby v různém prostředí, orientovat se v prostoru, přelézat a 

podlézat nářadí, prolézat tunelem, zvládnout hru s míčem, s náčiním, ve skupině 
v terénu, překonávat přírodní překážky – klády, sníh, led,… 

 zvládat různé polohy a pohyby těla – vnímat hudbu a pohybovat se v jejím rytmu 
9. zvládnout jednoduchá dechová cvičení – střídání napětí s uvolněním (nádech, výdech) 

    13. zvládat jednoduché pohyby rukou – zacházet s předměty, pomůckami (tužkou, barvou,  
    papírem,…) 

    14. zvládnout sebeobsluhu (oblékání, svlékání, použití kapesníku,…), základní hygienické  
          návyky (samostatné použití WC, mytí rukou, čištění zubů,…), stravovací návyky  
          (používat příbor, pitný režim,…) 
    16. pojmenovat základní orgány v těle 
    18. pochopit, že osobní hygiena předchází infekčním onemocněním, znát prospěšnost  
          aktivního pohybu 
    20. používat běžné předměty a hračky 
 

Dítě a jeho psychika 
Jazyk a řeč 
Cíle: 

 rozvoj řeči a jazykových dovedností nasloucháním, vnímáním, porozuměním, tvořivý 
rozvoj výslovnosti mluveného projevu a správné vyjadřování 

 rozvoj komunikativních dovedností - slovních, mimoslovních a podpora snahy 
o dosažení odpovídající úrovně spisovného projevu 
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Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 

 rozvoj správné výslovnosti – říkanky, básničky, písničky, logopedické říkanky 
 rozvoj slovní zásoby – pojmenování předmětů a jevů, určování obsahu slov, 
 rozvoj rytmických sluchových her – vytleskávání rytmu 
 vyjádření kratšího dějového celku na určité téma 
 poslech pohádek a příběhů, návštěva kina, návštěva divadelních představení 
 postřehy dítěte z různých zážitků a převyprávění děje 
 přednes říkanek, recitace básní, dramatizace pohádek 
 poznávání obrázkových seriálů (dětské časopisy), pohádkových knih a orientace 

v nich 
 činnosti nabízející dětem seznámení se sdělovacími prostředky – časopisy, knihy, 

počítače, video,… 
Očekávané výstupy: ( co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 

  1. vyslovovat všechny hlásky, správně dýchat, mluvit přiměřeným tempem, rozlišovat  
     výšku hlasu v řeči 
  4. při rozhovoru naslouchat druhému, nechat ho dokončit myšlenku a poté se teprve ptát 
  6. pochopit hlavní myšlenku příběhu a děj správně převyprávět 
  7. klást otázky a odpovědět na ně 
  8. zeptat se na slova, kterým nerozumí, a používat nová slova 
  9. zvládnout z paměti krátké říkanky, písničky, pohádky, předvedení děje příběhu 
10. soustředěně poslouchat  a sledovat děj pohádky, příběhu a poté ho převyprávět 
13. sluchem rozeznat slabiku, hlásku na začátku slov 
16. rozlišit určité obrázky, které něco znázorňují (WC, restaurace, nemocnice,…) 
20. mít zájem o knížky, poslouchat čtený text a hudbu, sledovat divadlo a film 

 
Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 
Cíle: 

 rozvíjení a zpřesňování smyslového vnímání, přechod od názorného myšlení 
k myšlení rozumovému, rozvíjení paměti a pozornosti 

 rozvoj zvídavosti a zájmu, radost z nově objeveného 
 rozvoj kladného vztahu a zvyšování zájmu o rozumové činnosti a učení 
 schopnost vytvořit si základy pro práci s informacemi 

Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 
 pozorování změn v přírodě během celého roku, poznávání významných budov ve 

městě a míst důležitých pro správný chod města (sběrný dvůr, čistička) a jevů (údržba 
komunikací) a následný rozhovor o zhlédnutém 

 pozorování objektů a předmětů s určováním jejich vlastností, znaků (velikost, barva, 
tvar,…) a jejich funkce 

 konkrétní práci s materiálem – třídění, přiřazování,… 
 zkoumání předmětů, materiálů a pokusy s nimi při volných hrách 
 hry zaměřené na rozvoj tvořivosti, představivosti a fantazie a činnosti zaměřené 

výtvarně, hudebně, dramaticky,… 
 činnosti, které vedou k pochopení a osvojení poznatků (odpovědi na otázky, 

vysvětlování, práce s knihou, médii,…) 
 
Očekávané výstupy: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 
  aktivně používat všechny smysly, všímat si nového, chybějícího, změněného 
  vyjádřit slovy, o čem přemýšlí a uvažuje 
   rozpoznat podstatné znaky a vlastnosti předmětů (podobu, rozdíl,…) a vzájemné  
   souvislosti mezi nimi 
   zajímat se o nové věci a využívat získané zkušenosti k učení 
   zvládnout nazpaměť krátký text a vybavit si ho 
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  využít své fantazie při tvořivých činnostech a slovně ji vyjádřit 
 
Sebepojetí a vůle 
Cíle: 

 uvědomění si sebe sama, získávání sebevědomí, sebedůvěry a spokojenosti ve vztahu 
k sobě – mít rád sám sebe 

 rozvíjení schopností vytvářet citové vztahy a naplno je prožívat 
 rozvíjení schopností vyjádřit pocity a dojmy z prožitého 
 zdokonalování v oblasti cítění a prožívání – rozvíjení vnímání pocitů a dojmů 

Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 
 činnosti, které jsou dětem příjemné, navozují vzájemný pocit důvěry a spolupráce 
 činnosti vedoucí k tvořivosti a uměleckému cítění – dramatické, výtvarné, pohybové, 

hudební 
 sledování pohádek a příběhů, které na děti působí kladně v oblasti citového rozvíjení 
 tematické hry – chování v různých situacích 
 výlety, branné vycházky, kulturní akce  

Očekávané výstupy: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 
  4. správně se zachovat v dobře známých situacích a přizpůsobit své chování 
  8. radovat se z úspěchu a poznání 
10. uznávat a dodržovat předem vyjasněná  a pochopená pravidla a povinnosti 
12. rozlišit dobře známé i neznámé prostředí a zároveň si uvědomit příjemné a nepříjemné 

citové prožitky (strach, smutek, radost, odmítání,…) 
15. mít radost z příjemných věcí a zážitků, radovat se z umění, kultury, přírody,… 
16. uvědomovat si své prožitky a umět je vyjádřit pomocí všech činností -  výtvarných, 

pohybových, hudebních, dramatických,… 
 

Dítě a ten druhý 
Cíle: 

 dodržování pravidel ve vztahu k druhým 
 pochopení důležitých poznatků, schopností a dovedností pro navazování a rozvíjení 

vztahů k druhým 
 rozvíjení citlivosti pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost 

Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 
 slovní i mimoslovní činnosti dětí s druhými dětmi i dospělými 
 vzájemné hry a činnosti vedoucí ke spolupráci – dramatické, hudebně pohybové, 

výtvarné 
 společné aktivity a hry různého zaměření 
 vzájemné činnosti ve dvojicích či skupinkách 
 činnosti, při kterých si děti vzájemně sdělují prožitky a učí se naslouchat druhým 
 činnosti, které podporují vztahy mezi lidmi – přátelství, kamarádství 
 pohádky, příběhy s mravoučným obsahem a poučením 

Očekávané výstupy: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 
 2. porozumět různým projevům emocí a nálad – spoluprožívat radost z výkonu kamaráda  
     a ocenit ji 
 4. odmítnout nepříjemnou komunikaci  
 6. pochopit, že všichni mají stejnou hodnotu, i když jsou jiní (vzhled, chování,  
     schopnosti,…), a že je to naprosto přirozené 
8.  spolupracovat s ostatními 

      9. dodržovat předem dohodnutá a pochopená pravidla soužití doma, v mateřské škole, či  
          na veřejnosti 
    10. dělit se s ostatními dětmi o hračky, pomůcky, úkoly, pamlsky 
    11. chovat se ohleduplně k slabším či postiženým, nabídnout pomoc kamarádovi 
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Dítě a společnost 
Cíle: 

 rozvíjení základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností, přirozené 
chování, přizpůsobení se prostředí a zvládnutí změn 

 osvojování si základních poznatků o prostředí, ve kterém dítě žije, a seznamování 
s lidmi, kulturou a uměním 

 rozvíjení společenského a estetického vkusu 
Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 

 každodenní pozitivní vzory vztahů a chování 
 činnosti a hry, které umožní dětem spolupodílet se na průběhu a výsledcích 

(konstruktivní, výtvarné, dramatické,…) 
 v rámci zvyků a tradic podílení se na přípravách a realizaci oslav, slavností 
 činnosti, které podněcují tvořivost, nápaditost a estetické vnímání – slovesné, literární, 

výtvarné, hudební,… 
 vnímání slovesných, literárních, výtvarných či dramatických činností (pohádky, 

příběhy a písně) 
 návštěvy kulturních a uměleckých míst vhodných pro předškolní dítě 
 činnosti, při nichž se dítě učí zdvořilosti, ohleduplnosti, toleranci, spolupráci 

a morálním hodnotám, jako je dobro, zlo 
 návštěvy divadelních a filmových představení, zapojení do výtvarných a hudebních 

aktivit v prostředí, ve kterém žije 
Očekávané výstupy: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 

1. ve styku s dospělými i dětmi uplatnit návyky společenského chování – umět zdravit,  
    rozloučit se, poprosit, poděkovat, nechat domluvit druhé, požádat o pomoc 
2. pochopit, že každý člověk je důležitý, jak v rodině, ve třídě či skupině a že každý má  
    svou roli, podle které by se měl chovat 
5. pochopit, že každý své city, prožitky a nálady projevuje jinak (mimikou, slovně,..) 

      7. domluvit se s dětmi i s dospělými na společném řešení 
      8. chovat se podle pravidel přiměřených svému věku a v určitých situacích 
    10. při činnostech a hrách dodržovat pravidla, jednat spravedlivě 
    13. soustředit se při sledování různých představení (divadlo, film,…) a poté je dokáže  
          zhodnotit 
    14. zachytit skutečnost ve výtvarných dovednostech a různých technikách dokáže ji  
          vyjádřit (práce s papírem, přírodninami, kresbou,…) 
 

Dítě a svět 
Cíle: 

 pochopit, že prostředí můžeme chránit a vylepšovat, ale naopak i poškozovat a ničit 
 vytvořit si povědomí o sounáležitosti se světem (s živou i neživou přírodou, lidmi, 

společností) 
Vzdělávací nabídka:  (co pedagog dítěti nabízí) 

 získávání praktické orientace ve městě (ulice, obchody, důležité budovy  a objekty) 
 sledování zajímavých událostí a akcí ve městě a účast na nich 
 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního prostředí v okolí a sledování jejich 

změn, změny (živá i neživá příroda, přírodní jevy, živočichové, roční období, 
ovzduší,…) 

 využití obrazového materiálu, knih, encyklopedií, médií a práce s nimi 
 poznávací činnosti, při kterých děti kladou otázky a hledají na ně odpovědi, objevují 

a diskutují o problému 
 získávání zkušeností s vlastnostmi různých přírodních i umělých látek a materiálů 

a jejich zkoumání při pokusech 
 povědomí o stavu životního prostředí 



 31 

 činnosti a hry, které vedou k ochraně životního prostředí – péče o školní prostředí 
Očekávané výstupy: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 
     2. chovat se přiměřeně a bezpečně jak doma, v MŠ, tak na veřejnosti (v obchodě,  
         u lékaře,…) a zvládnout požadavky na něj kladené 
     4. uvědomit si, co je pro něj v okolním prostředí blízké, zajímavé, přínosné  
     5. uvědomit si poznatky ze společenského, věcného, přírodního, kulturního prostředí  
         v rozsahu praktických ukázek 
     6. uvědomit si, že svět je rozmanitý, pozoruhodný, pestrý a má svůj řád (svět přírody, lidí) 
     8. pochopit, že změny jsou přirozené a musíme s nimi počítat a přizpůsobit se jim 
     9. pochopit, že svým chováním dokáže ovlivnit životní prostředí i vlastní zdraví 
   11. pomoci při péči o životní prostředí (třídění odpadu, pohoda prostředí) 
 
 

Klíčové kompetence 
Dítě ukončující předškolní vzdělávání: 
Kompetence k učení: 

 soustředí se při pozorování, zkoumání a objevování, zkouší nové věci 
 má základní poznatky o světě, lidech, přírodě, kultuře, technice a jeho proměnách, 

orientuje se v prostředí, ve kterém žije a které ho obklopuje 
 všímá si všeho, co se kolem něj děje, hledá odpovědi na otázky, má radost z úspěchů 
 odhaduje svoje síly, hodnotí sebe i ostatní 
 s chutí se učí, pokud je chváleno a uznáváno 

Kompetence k řešení problémů: 
 všímá si problémů kolem sebe, nechá se motivovat k jejich řešení, je pro něj důležitá 

pozitivní odezva a aktivní zájem 
 řeší samostatně jednoduché problémy, náročnější s pomocí dospělého 
 při řešení problému postupuje cestou pokusu a omylu 
 využívá jednoduchých postupů, prohlubuje si zkušenosti 
 chápe důležitost řešení problému 

Komunikativní kompetence: 
 zapamatuje si, co prožilo, vidělo, slyšelo, a je schopno vyjádřit se různými prostředky 

(výtvarné, hudební,…) 
 s dětmi i s dospělými komunikuje přirozeně, nestydí se 
 pojmenuje většinu toho, čím je obklopeno, a dokáže o tom hovořit 
 využívá informace, získané z různých zdrojů (knížky, počítač,…) 

Sociální a personální kompetence: 

 má svůj názor a umí vyjádřit souhlas i nesouhlas 

 chápe, že za nevhodné chování a činy ponese přiměřený trest 

 při společných rozhodnutích ovládá svoje city a přizpůsobí jim své chování 
Činnostní a občanské kompetence: 

 naplánuje si svou hru a činnost   

 vypořádá se s případným neúspěchem svého nápadu 

 spolupracuje s ostatními ve hře, při práci, učení umí ocenit jejich snahu a úsilí 

 zajímá se o vše, co se kolem něj děje 

 aktivně poznává okolí, nemá problémy se změnami 

 chápe, že všichni lidé jsou si rovni 

 má představu o zdravých životních návycích, váží si svého zdraví i zdraví jiných a dbá 
o něj 
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ZIMNÍ POHÁDKA 

LEDEN – ÚNOR 
Prostřednictvím situací, plánovaných činností, experimentováním a praktickou 

činností se zapojením všech smyslů se snaží děti rozvíjet poznatky o živé i neživé přírodě, 
chápat změny kolem sebe, jejich příčiny a souvislosti, vlastnosti sněhu a ledu. Prostřednictvím 
zimních sportů vést děti k poznání, že pohyb je důležitý pro naše zdraví a prostřednictvím 
pohádkových příběhů podněcovat jejich představivost, fantazii, vyjadřování, řeč. Probouzet 
u dětí cit pro spravedlnost, pravdu, soucit, schopnost vcítit se do pocitů a nálad jiných. 

 
Volitelná podtémata 

Vichřice a fujavice    Tajemství zamrzlého rybníku 
Stopy ve sněhu    Čaroděj mráz 
Zimní hry a radovánky   Pojďte s námi do pohádky 
Tiše, tiše, ježek spí    Smysly – naši pomocníci 
Masopust držíme    Jdeme k zápisu 
Čisté ruce, zdravé – zdravé bříško  Holduj tanci, pohybu 
Já chodím do MŠ, rodiče do práce  Každá věc má svůj tvar 
Pomáháme zvířatům v zimě 
Dítě a jeho tělo 
Cíle: 

 rozvíjení pohybových dovedností zdravotně zaměřených, hudebně pohybových, 
sezónních 

 rozvíjení pohybových dovedností s využitím všech smyslů s ohledem na věk 
 rozvíjení tělesné a duševní rovnováhy a zájem o pohybovou činnost 
 získávání dovedností v nejrůznějších činnostech – pohybových, praktických 

a pochopení smyslu konané činnosti 
 osvojování poznatků o jednotlivých částech těla, prospěch aktivního pohybu 
 osvojování poznatků a vytváření dovedností k ochraně zdraví 

Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 
 pohybové činnosti – chůze, běh, skoky, poskoky, lezení, zapojení do sportovních 

činností – turistika, bobování, zapojení do zdravotních činností 
 činnosti s používáním jednoduchých předmětů 
 činnosti podporující zdraví – oddechová cvičení, protahovací, uvolňovací a relaxační 

cvičení 
 hry na procvičení smyslového vnímání, psychomotorické hry 
 jednoduché činnosti týkající se péče o své tělo – oblékání, stravovací návyky, vedení 

k pořádku 
 činnosti a hry, kterým se děti učí chránit své zdraví – otužování, pobyt na čerstvém 

vzduchu, zdravá výživa 
 odpočinkové a relaxační činnosti – spánek, klidové hry 

Očekávané výstupy: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 
1. přiměřeně svému věku rovně sedět u stolu, správně držet tělo při chůzi 
2. zvládnout základní pohyby v různém prostředí - s míčem, s náčiním, ve skupině  

          dodržovat pravidla při pohybových hrách, v terénu překonávat přírodní překážky 
7. zvládat různé polohy a pohyby těla – vnímat hudbu a pohybovat se v jejím rytmu 
9. zvládnout jednoduchá dechová cvičení – střídání napětí s uvolněním (nádech , výdech) 

    12. sladit pohyby rukou a očí – psaní, kreslení,… 
    15. zvládnout jednoduché pracovní úkony – dodržovat pořádek, uklízet hračky a pomůcky 
    16. pojmenovat základní orgány v těle a znát jejich funkci, rozlišovat, co prospívá zdraví  -  
          pohyb, sport 
    18. pochopit prospěšnost vitamínů v potravě 
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    19. rozeznat blízké a cizí osoby a chování k nim 
Dítě a jeho psychika 
Jazyk a řeč 
Cíle: 

 rozvoj řeči a jazykových dovedností nasloucháním, vnímáním, porozuměním 
 tvořivý rozvoj výslovnosti mluveného projevu, správné vyjadřování 
 dovednosti předcházející čtení a psaní 

Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 
 rozvoj správné výslovnosti – říkanky, básničky, písničky, logopedické říkanky 
 rozvoj slovní zásoby – určování obsahu slov, krátké vypravování, zapojení do 

rozhovoru s ostatními  
 rozvoj rytmických a sluchových her – rozeznávání stupňů síly zvuků, hry se slovy – 

slova opačného významu, stejného významu, slovní hádanky 
 vyjádření kratšího dějového celku na určité téma 
 poslech pohádek a příběhů, návštěva kina, divadelních představení 
 postřehy dítěte z různých zážitků a převyprávění děje 
 dramatizace pohádek, zpěv písní z pohádek 
 napodobování jednoduchých symbolů, písmen dle předlohy 

Očekávané výstupy: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 
  1. vyslovovat všechny hlásky, správně dýchat, mluvit přiměřeným tempem, rozlišovat  
      výšku hlasu v řeči 
  3. smysluplně vyjádřit své myšlenky, pocity, názory, nápady a vhodně je vyjádřit ve  
      větách 
  5. domluvit se svými slovy i pohyby a přirozeně se projevit 
  6. pochopit hlavní myšlenku příběhu a děj správně převyprávět 
  9. zvládnout předvádění děje příběhu 

      11. podle obrázku, či skutečnosti popsat děj příběhu, pohádky 
20. mít zájem o knížky, poslouchat čtený text a hudbu 

Poznávací schopnost a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 
Cíle: 

 rozvíjení představivosti a fantazie 
 rozvíjení kladného vztahu a zvyšování zájmu o rozumové činnosti a učení 
 schopnost vytvořit si základy pro práci s informacemi 

Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 
 pozorování změn v přírodě během celého roku 
 pozorování objektů a předmětů s určováním jejich vlastností (velikost, barva, tvar,…) 

a jejich funkce 
 zkoumání předmětů, materiálů a pokusy s nimi 
 hry zaměřené na rozvoj smyslů, postřehu, vnímání, procvičování zrakové a sluchové 

paměti a soustředěné pozornosti 
 hry zaměřené na určitá témata 
 činnosti zaměřené k poznávání písmen, znaků 
 procvičování orientace v prostoru i rovině formou praktických her, 
 činnosti zaměřené k seznamování s číselnou řadou, geometrickými tvary, množstvím 
 činnosti, které vedou k chápání časových pojmů a vztahů souvisejícími s denním 

řádem a jejich proměnami (podzim, zima, ráno, poledne, večer, den, noc,…) 
Očekávané výstupy: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 

 aktivně používat všechny smysly, všímat si nového, chybějícího, změněného 
2. soustředit se na určitou činnost a udržet pozornost 
5. rozpoznat podstatné znaky a vlastnosti předmětů (podobu, rozdíl,…) a vzájemné 

souvislosti mezi nimi 
8. pochopit číselné a matematické pojmy a prakticky je využít (porovnat, uspořádat         

a třídit podle určitých pravidel) 
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10. zvládnout nazpaměť určitý text a vybavit si ho 
Sebepojetí a vůle 
Cíle: 

 rozvíjení schopností vytvářet citové vztahy a naplno je prožívat 
 rozvíjení schopností vyjádřit pocity a dojmy z prožitého    

Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 
 činnosti, které jsou dětem příjemné, navozují vzájemný pocit důvěry a  spolupráce 
 činnosti, při kterých se dítě dokáže samostatně projevit, vyjádřit, vysvětlit vlastní 

názor, dokáže se rozhodnout a zhodnotit se 
 hry a činnosti, při kterých dítě rozvíjí svou vůli, výdrž, sebeovládání 
 sledování pohádek a příběhů, které na děti působí kladně v oblasti citového rozvíjení 
 branné vycházky a kulturní akce (/karneval) 

Očekávané výstupy: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 
 vyjadřovat své postoje a názory, uvědomovat si svou samostatnost 
6. umět odhadnout své možnosti (co dokáže a  co ne) 
9.   plně se soustředit na činnosti a jejich dokončení 
13. přiměřeně projevovat city a ovládat své citové rozrušení, umět se uklidnit, zmírnit 

vztek, agresivitu,… 
16. uvědomovat si své prožitky a umět je vyjádřit pomocí všech činností – výtvarných, 

pohybových, hudebních, dramatických,… 
 

Dítě a ten druhý 
Cíle: 

 dodržování pravidel chování ve vztahu k druhým 
 rozvíjení komunikace mezi sebou navzájem 
 rozvíjení vzájemné pomoci mezi sebou a podpora ostatním 

Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 
 vzájemné hry a činnosti vedoucí ke spolupráci 
 vzájemné činnosti ve dvojicích či skupinkách 
 činnosti, které podporují vztahy mezi lidmi – přátelství, úcta ke stáří 
 činnosti vedoucí k ohleduplnosti k druhým – umět pomoci, řešení sporů,… 
 pohádky, příběhy s mravoučným obsahem a poučením 

Očekávané výstupy: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 
      2.porozumět různým projevům emocí a nálad – vycítit psychický stav jiného dítěte 
      3.udržovat navázaná přátelství  

 4.odmítnout nepříjemnou komunikaci  
    12.bránit se násilí, ubližování a ponižování jiných dětí 
Dítě a společnost 
Cíle: 

 získávání povědomí o morálních a mezilidských hodnotách 
 osvojování si základních poznatků o prostředí, ve kterém dítě žije a seznamování 

s lidmi, kulturou, uměním 
 vytváření pozitivních vztahů ke kultuře a umění a vyjádření těchto vztahů a postojů 

Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 
 činnosti a hry, které umožní dětem spolupodílet se na průběhu a výsledcích 

(konstruktivní, výtvarné, dramatické,…) 
 podílení se na přípravách a realizaci oslav, slavností (Masopust) v rámci zvyků  

a tradic  
 vnímání slovesných, literárních, výtvarných, či dramatických činností – verše, hudební 

skladby a písně, divadelní a dramatické scénky,… 
 činnosti, při nichž se dítě učí morálním hodnotám jako je dobro, zlo, pravda, 

spravedlnost,… 
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 činnosti uvádějící dítě do světa lidí a jejich práce – druhy zaměstnání, řemesel 
a povolání, různé pracovní činnosti s předměty, praktické manipulace s předměty 
a nástroji,… 

 zapojení se do výtvarných, hudebních aktivit v prostředí, ve kterém žije 
Očekávané výstupy: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 

  1. ve styku s dospělými i dětmi uplatňovat návyky společenského chování – nechat  
      domluvit druhé, požádat o pomoc, uposlechnout pokyn 
  7. domluvit se s dětmi i s dospělými na společném řešení 
  9. vážit si druhých lidí, jejich práce a úsilí, chovat se k nim zdvořile a s úctou 
10. při činnostech a hrách jednat spravedlivě 
11. rozeznat nevhodné chování a nedodržování pravidel u druhých a před tímto chováním 

se v rámci svých možností chránit a vyhýbat se jim (nespravedlnost, ubližování,…) 
15. zvládnout základní hudební dovednosti (zazpívat píseň, užívat jednoduché hudební 

nástroje, rytmizovat,…) 
Dítě a svět 
Cíle: 

 vytvoření si přirozeného úsudku o přírodním, kulturním, technickém prostředí a o jeho 
vývoji, rozmanitosti a proměnách 

 seznamování s jinými kulturami 
 osvojení si poznatků a dovedností při jednoduchých činnostech v péči o okolí,  
 vytváření zdravého prostředí a jeho ochrana před nebezpečnými vlivy 
 přizpůsobení se podmínkám prostředí a jeho změnám 

Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 
 důležitá poučení o nebezpečných situacích a jak se před nimi chránit (dopravní 

situace, praktické ukázky 
 vyzkoušení si technických přístrojů, hraček, a předmětů, se kterými se setkávají 
 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního prostředí v okolí a sledování jeho 

změn (živá i neživá příroda, přírodní jevy, podnebí, roční období, ovzduší,…) 
 využití obrazového materiálu, knih a encyklopedií, médií a práce s nimi 
 poznávací činnosti, při kterých děti kladou otázky a hledají na ně odpovědi, objevují    

a diskutují o problému 
 získávání zkušeností s vlastnostmi různých přírodních i umělých látek a jejich 

zkoumání při pokusech 
Očekávané kompetence: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 

2. chovat se přiměřeně a bezpečně na veřejnosti (v obchodě, u lékaře,…) a zvládnout 
požadavky na něj kladené 

5.  uvědomit si poznatky ze společenského, věcného, přírodního, kulturního či  
      technického prostředí v rozsahu praktických ukázek 
7. uvědomit si změny v nejbližším okolí a jeho dění 
8. pochopit, že změny jsou přirozené a musíme s nimi počítat a přizpůsobit se jim 

 

Klíčové kompetence 
Dítě ukončující předškolní vzdělávání: 
Kompetence k učení: 

 soustředí se při pozorování, zkoumání, objevování, zkouší nové věci, při čemž užívá 
jednoduché pojmy, znaky a symboly 

 uplatňuje zkušenosti, které získá v reálném životě 
 má základní poznatky o světě, lidech, přírodě, kultuře, technice a jejich proměnách, 

orientuje se v prostředí, ve kterém žije a které ho obklopuje 
 odhaduje svoje síly, hodnotí sebe i ostatní 

Kompetence k řešení problému: 
 všímá si problémů kolem sebe, nechá se motivovat k jejich řešení 
 řeší samostatně jednoduché problémy, náročnější s pomocí dospělého 
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 při řešení problému postupuje cestou pokusu a omylu, snaží se o nová řešení               
a originální nápady 

 užívá základních početních pojmů, početních znalostí 
Komunikativní kompetence: 

 mluví ve větách, tvoří otázky a odpovědi 
 zapamatuje si co prožilo, vidělo, slyšelo a je schopno vyjádřit se různými prostředky 

(výtvarné, hudební,…) 
 dává přednost slovnímu projevu před posunky, rozumí znakům a symbolům, které 

mají reálnou podobu 
 zná některá písmena a číslice, chápe základní matematické a prostorové pojmy, 

správně drží tužku 
 využívá informace, získané z různých zdrojů (knížky, počítač,…) 
 má základní poznatky o světě a životě jiných lidí 

Sociální a personální kompetence: 
 má svůj názor a umí vyjádřit souhlas i nesouhlas 
 je citlivé k živým bytostem, k přírodě i věcem, projevuje radost i soucit, náklonnost, 

ohleduplnost 
 respektuje předem domluvená pravidla, přijímá zdůvodněné povinnosti, spolupracuje 

ve dvojicích i ve skupině 
 při společných rozhodnutích ovládá svoje city a přizpůsobí jim své chování 

Činnostní a občanské kompetence: 
 svou hru a činnost si naplánuje a dokončí 
 důvěřuje si a případný neúspěch nemá vliv na jeho příští činnosti 
 spolupracuje s ostatními ve hře, při práci i učení, umí ocenit jejich snahu a úsilí 
 chápe, že všichni lidé jsou si rovni a že každý má nějaká práva a povinnosti 
 má představu o zdravých životních návycích, váží si svého zdraví i zdraví jiných a dbá 

o něj 
 

JARO KLEPE NA DVEŘE 
BŘEZEN – DUBEN 

Prostřednictvím plánovaných činností, experimentováním a praktickou činností 
vedeme děti se zapojením všech smyslů rozvíjet poznatky o živé i neživé přírodě, chápat 
změny kolem sebe, jejich příčiny a souvislosti – charakteristické znaky jara. Rozvíjíme 
logické myšlení, grafomotorické schopnosti, prostorovou orientaci a prohlubujeme základní 
pravidla komunikace, 
 

Volitelná podtémata 
Přírodo vstávej     Den Země   
Stopy v blátě     Jarní zahrádka 
Kouzelné paprsky sluníčka   Přiletěly vlaštovičky 
Moje oblíbená knížka    Svátky jara 
Pomlázka se čepejří    Narodilo se koťátko 
Cestujeme do pravěku   Vynášení paní Zimy 
Bez práce nejsou koláče   Čím cestujeme 
Slet čarodějnic    Papírky a bonbonky (ekologie) 
Jedeme na výlet    Cestujeme do vesmíru 

 
Dítě a jeho tělo 
Cíle: 

 rozvíjení pohybových dovedností 
 rozvíjení tělesné a duševní rovnováhy a zájem o pohybovou činnost 
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 získávání dovedností v nejrůznějších činnostech – pohybových praktických 
a pochopení smyslu konané činnosti 

 osvojování zdravých životních návyků 
Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 

 pohybové činnosti, změny poloh a pohybů těla na místě, zapojení do sportovních  
činností, míčové hry 

 činnosti s používáním jednoduchých předmětů, pomůcek, materiálů 
 hry na procvičení smyslového vnímání, psychomotorické hry 
 cviky pro uvolnění ruky a zápěstí 
 hudebně pohybové hry 
 činnosti a hry, kterým se děti učí chránit své zdraví – pobyt na čerstvém vzduchu, 

činnosti týkající se osobního bezpečí – pravidla chování v kolektivu, v silničním 
provozu 

Očekávané výstupy: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 
2. zvládnout základní pohyby v různém prostředí – orientace v prostoru, s míčem,  
    s náčiním, ve skupině, v terénu 
  7. zvládat různé polohy a pohyby těla – vnímat hudbu a pohybovat se v jejím rytmu 

      10. napodobovat pohyb se zpěvem – hudebně pohybové hry 
12. sladit pohyby rukou a očí – psaní, kreslení, zvládnout jednoduché pohyby rukou –  
      zacházet s předměty, pomůckami, materiálem   ( tužkou, barvou, nůžkami, papírem,  
      modelínou, rytmickými hudebními nástroji,…) 
15. zvládnout jednoduché pracovní úkony – práce na zahradě 
16. pojmenovat základní orgány v těle, znát jejich funkci, pochopit vývoj  od   narození po  
      stáří, rozliší, co prospívá zdraví – pohyb, sport 

Dítě a psychika 
Jazyk a řeč 
Cíle: 

 tvořivý rozvoj výslovnosti mluveného projevu a správné vyjadřování 
 rozvoj komunikativních dovedností – snaha o dosažení odpovídajícího stupně 

spisovného projevu 
 dovednosti předcházející čtení a psaní 

Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 
 rozvoj správné výslovnosti – říkanky, básničky, písničky, logopedické říkanky 
 rozvoj slovní zásoby – pojmenování předmětů a jevů, určování obsahu slov 
 rozvoj sluchových her – slova opačného významu, stejného významu, slova znějící 

podobně, slovní hádanky 
 vyprávění o svých zážitcích a dojmech 
 poslech pohádek a příběhů, návštěva kina, divadelních představení 
 napodobování písmen podle předlohy 
 dovednosti zaměřené na rozlišování hudebních i jiných zvuků, užívání pohybů, 

mimiky (pantomima) 
Očekávané výstupy: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 

  3. smysluplně vyjádřit své myšlenky, pocity, nápady, názory a vhodně je vyjádřit  ve 
větách 

  4. při rozhovoru naslouchat druhému, nechat ho dokončit myšlenku a poté se teprve ptát 
  7. klást otázky a odpovědět na ně 
10. soustředěně poslouchat a sledovat děj pohádky, příběhu a poté je převyprávět podle 

obrázku nebo skutečnosti popsat děj příběhu, pohádky 
12. pochopit žertovné a vtipné situace 
13. sluchem rozeznat hlásku na začátku slova 
15. vymyslet slova stejného významu, slova stejně znějící, ale i slova opačného významu     
18. určit některá písmena a číslice 
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Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 
Cíle: 

 rozvíjení představivosti a fantazie 
 rozvíjení tvořivého myšlení, sebevyjádření pomocí tvořivosti 
 radost z nově objeveného 
 rozvíjení základních poznatků o písmenech a číslech 

Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 
 pozorování změn v přírodě, pozorování údržby trávníků, čištění města a následný 

rozhovor o shlédnutém 
 zkoumání předmětů a jejich vlastností hravou formou 
 konkrétní práce s materiálem – třídění, přiřazování,… 
 zkoumání předmětů, materiálů a pokusy s nimi 
 pamětní a soustředěné pozornosti 
 hry a činnosti na určité téma 
 hry zaměřené na rozvoj tvořivosti, představivosti a fantazie a činnosti zaměřené 

výtvarně, hudebně, dramaticky,… 
 hry a činnosti zaměřené k procvičení paměti – promyšlené, obrazné a pojmové 
 činnosti zaměřené k poznávání písmen, znaků, obrazců 
 procvičování orientace v prostoru i rovině formou praktických her 
 činnosti, které vedou k chápání časových pojmů a vztahů souvisejícím s denním řádem 

a jejich proměnami (zima - jaro,…), vývojem a posloupností dějů (semínko – rostlina, 
dítě – dospělý,…) příběhů a událostí 

Očekávané výstupy: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 
  1. aktivně používat všechny smysly, všímat si nového, chybějícího, změněného 
  2. soustředit se na určitou činnost a udržet pozornost 
  5. rozpoznat podstatné znaky a vlastnosti předmětů a vzájemné souvislosti mezi nimi 
  6. zajímat se o nové věci a využívat získané zkušenosti k učení 
  9. orientovat se v prostorových a časových pojmech 
11. vyřešit problém, úkol je tvořivě a nápaditě 
13. využít své fantazie při tvořivých činnostech a slovně je vyjádřit 

Sebepojetí, city, vůle 
Cíle: 

 získávání sebevědomí, sebedůvěru a spokojenosti ve vztahu k sobě – mít rád sám sebe 
 umět se ovládat 
 zdokonalování v oblasti cítění a prožívání – z uměleckých a přírodních výtvorů, 

rozvíjení mravního cítění 
Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 

 volnou neřízenou hru podle svého výběru 
 činnosti, při kterých má radost, že je zvládne a dokáže je dotáhnout do konce 
 dovednosti vedoucí k organizačním schopnostem 
 činnosti vedoucí k tvořivosti a uměleckému cítění – dramatické, výtvarné, pohybové, 

hudební,… 
 činnosti, při kterých se učí ovládat své city a zároveň je kontrolovat (radost, hněv, 

úzkost,…) 
 tematické hry – chování v různých situacích,… 
 výlety, branné vycházky, kulturní akce (vynášení paní Zimy, za bledulemi,…) 
 činnosti, při kterých může dítě vyjádřit chování v různých situacích (smích, pláč, 

hněv, vážnost, veselost,…) 
Očekávané výstupy: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 

  5. umět souhlasit i odmítnout, zejména v situacích, jejichž okolnosti to vyžadují 
(odmítnutí nedovolené činnosti, nebezpečné situace,…) 

  7. přijmout své výhry i prohry, kladně i záporně se zhodnotit 
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  9. plně se soustředit na činnosti a jejich dokončení 
12. uvědomit si příjemné i nepříjemné citové prožitky ( strach, smutek, radost,  
      odmítání,…) 
13. umět se uklidnit, zmírnit vztek a agresivitu cítit lásku ke všemu živému i neživému,  
      přírodě, věcem,… 
16. uvědomovat si své prožitky a umět je vyjádřit pomocí všech činností – výtvarných, 

pohybových, hudebních, dramatických,… 
 

 Dítě a ten druhý 
Cíle: 

 pochopení důležitých poznatků, schopností a dovedností pro rozvíjení vztahu 
k druhým 

 rozvíjení citlivosti pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost 
 rozvíjení soukromí a bezpečí ve vztahu k druhým dětem i dospělým 

Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 
 vzájemné hry a činnosti vedoucí ke spolupráci – dramatické, hudebně pohybové, 

výtvarné, etudy 
 společné aktivity a hry různého zaměření 
 vzájemné činnosti ve dvojicích či skupinách 
 činnosti, které podporují vztahy mezi lidmi – přátelství, kamarádství, úcta ke stáří,… 
 činnosti vedoucí k ohleduplnosti k druhým – nabídnout pomoc, řešení sporů 
 činnosti a hry, ve kterých se učí chránit si soukromí a bezpečí své i druhých 

Očekávané výstupy: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 
2. spoluprožívat radost z výkonu kamaráda a ocenit ji, vycítit psychický stav jiného dítěte 
4. odmítnout nepříjemnou komunikaci 
5. uvědomit si svá práva a přiznat je i druhým 
7. obhájit své potřeby, přání, práva vůči ostatním, ale respektovat názor druhých 
8. spolupracovat s ostatními 

    13. vycítit nebezpečí při setkání s neznámými dětmi, lidmi  
 
Dítě a společnost 
Cíle: 

 získávání povědomí o morálních a mezilidských hodnotách 
 vytváření pozitivních vztahů ke kultuře a umění a tyto vztahy a vyjádření těchto 

vztahů a postojů 
 rozvíjení společenského a estetického vkusu 

 
Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 

 činnosti a hry, které umožní dětem spolupodílet se na průběhu a výsledcích 
 podílení se na přípravách a realizaci oslav, slavností, sportovních akcí,… v rámci 

zvyků a tradic 
 činnosti, které podporují tvořivost, nápaditost a estetické vnímání – slovesné, literární, 

výtvarné, hudební,… 
 návštěvy kulturních a uměleckých míst vhodných pro předškolní dítě 
 činnosti a hry, při kterých dítě rozlišuje různé společenské role a osvojení si role, do 

níž se dítě dostane 
 činnosti uvádějící dítě do světa lidí a jejich práce 
 návštěvy divadelních a filmových představení, zapojení se do výtvarných, hudebních 

a sportovních aktivit v prostředí, ve kterém žije 
Očekávané výstupy: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 

2. pochopit, že každý člověk je důležitý a že každý má svou roli, podle které by se měl 
chovat 

3. jednat podle vlastního uvážení a snažit se brát ohled na druhé 
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7. domluvit se s dětmi i s dospělými na společném řešení 
    10. při činnostech a hrách jednat spravedlivě 
    14. ve výtvarných dovednostech a různých  technikách zachytit skutečnost a vyjádřit ji 
 

Dítě a svět 
Cíle: 

 vytvoření si přirozeného úsudku o přírodním, kulturním, technickém prostředí a o jeho 
vývoji, rozmanitosti a proměnách 

 pochopit, že prostředí můžeme chránit a vylepšovat, ale naopak poškozovat a ničit 
 osvojit si poznatky a dovednosti při jednoduchých činnostech v péči o okolí, vytvářet 

zdravé prostředí a chránit před nebezpečnými vlivy 
 vytvářet si povědomí o sounáležitosti se světem (s živou i  neživou přírodou, lidmi, 

společností) 
Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 

 pozorování nejbližšího okolí a život v něm (příroda, kultura, technické objekty) 
 sledování zajímavých událostí ve městě a akcí ve městě a účast na nich 
 důležitá poučení o nebezpečných situacích a jak se před nimi chránit (dopravní 

situace, manipulace s nebezpečnými předměty, kontakt se zvířaty, chemické látky, 
léky,…) 

 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního prostředí v okolí a sledování jeho 
změn (žívá i neživá příroda, přírodní jevy, živočichové, podnebí, roční období, 
ovzduší,…) 

 poznávací činnosti, při kterých děti kladou otázky a hledají na ně odpovědi, objevují 
a diskutují o problému 

 získávání zkušeností s vlastnostmi různých přírodních látek a materiálů a jejich 
zkoumání při pokusech 

 využívání praktických ukázek a situací v životě a okolí dítěte a srozumitelné 
seznámení se skutečnostmi naší republiky 

 povědomí o stavu životního prostředí, o jeho ekosystému (přírodním, umělém) 
Očekávané výstupy: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 

  2. chovat se přiměřeně a bezpečně a zvládat požadavky na něj kladené 
  3. uvědomit si nebezpečí, vědět jak se mu vyhnout  
  7. uvědomit si změny v nejbližším okolí a jeho dění 
10. rozlišit, čím zdraví okolního prostředí podpořit a naopak, čím je poškodit a umět na  
      ně upozornit (nepořádek, chování,…) 
11. pomoci při péči o životní prostředí (třídění odpadu, starost o rostliny, pohoda  
      prostředí,…) 

 

Klíčové kompetence 
Dítě ukončující předškolní vzdělávání: 
Kompetence k učení: 

 soustředí se při pozorování, zkoumání, objevování, zkouší nové věci, přičemž užívá 
jednoduché pojmy, znaky, symboly 

 uplatňuje zkušenosti, které získá v reálném životě 
 všímá si všeho, co se kolem něho děje, hledá odpovědi na otázky, má radost z úspěchu 
 odhadne svoje síly, hodnotí sebe i ostatní 

Kompetence k řešení problému: 
 při řešení problému postupuje cestou pokusu a omylu, snaží se o nová řešení 

a originální nápady 
 užívá základních číselných pojmů, početních znalostí 
 zvolí vhodný postup 

 
Komunikativní kompetence: 
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 mluví ve větách, tvoří otázky a odpovědi, dokáže vést rozhovor 
 zná některá písmena, číslice, chápe základní matematické a prostorové pojmy, správně 

drží tužku 
 využívá informace, získané z různých zdrojů 

Sociální a personální kompetence: 
 má svůj názor a dokáže vyjádřit souhlas i nesouhlas 
 je citlivé k živým bytostem, přírodě i věcem, upozorní na nevhodné chování      

a ubližování 
 spolupracuje ve dvojicích, ve skupině 
 napodobuje správné chování a mezilidské vztahy 
 uvědomuje si nejrůznější možná nebezpečí a ví, jak se před nimi chránit 

Činnostní a občanské kompetence: 
 svou činnost a hru si naplánuje a dokončí 
 svobodně se rozhoduje, ví co je správné 
 zajímá se o vše, co se kolem něho děje 
 chová se podle základních lidských hodnot, norem a přizpůsobí se jim 
 cítí odpovědnost za své okolí, svým chováním ho spoluvytváří a ovlivňuje 

 

HRANÍ – DĚTSKÉ RADOVÁNÍ 
KVĚTEN – ČERVEN 

Prostřednictvím situací, plánovaných činností a prožitků si děti osvojují zdravé životní 
návyky, získávají povědomí o okolním světě, o lidech z různých společenství, prostřednictvím 
plánovaných úkolů se učí uplatňovat získané dovednosti, vědomosti a návyky při 
samostatném plnění, učí se spolupráci s ostatními, připravují se na roli budoucího školáka. 
 

Volitelná podtémata 
Co se děje v trávě    Jedeme na výlet 
Úsměv mojí maminky   Motýlí křídla 
Co si povídají žabky    Cestujeme do džungle 
Potůček, řeka, moře    Objevujeme svět 
Je nám dobře na světě    Modré z nebe 
V lese bum, bum, bum   Přijela k nám pouť 
Cestujeme na konec světa   Voda je můj kamarád 
Hurá, máme svátek    Sportujeme 
Co už znám     Hurá, prázdniny 
 

Dítě a jeho tělo 
Cíle: 

 rozvíjení pohybových dovedností – tvořivých, uvolňovacích, hudebně pohybových, 
sezónních,… 

 rozvíjení pohybových dovedností s využitím všech smyslů s ohledem na věk 
 zájem o pohybovou činnost 
 prospěch aktivního pohybu 
 osvojování zdravých životních návyků 

Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 
 pohybové činnosti - 
 sportovní činnosti – atletika, sportovní hry, turistika, plavání, míčové hry 
 zdravotní cvičení  
 činnosti s použitím jednoduchých předmětů, pomůcek, materiálů 
 činnosti podporující zdraví dítěte 
 hry na procvičení smyslového vnímání, psychomotorické hry 
 cviky na uvolnění ruky a zápěstí 
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 hudebně pohybové hry  
 činnosti zaměřené k poznávání lidského těla – didaktické hry, návštěva lékaře v MŠ 
 činnosti a hry, kterými se děti učí chránit své zdraví – otužování  pobyt na čerstvém 

vzduchu, zdravá výživa, činnosti týkající se osobního bezpečí – pravidla chování 
v kolektivu, mezi cizími lidmi, v silničním provozu,… 

 programy zaměřené na prevenci úrazů, návštěva Policie v MŠ – Medvídkovy příběhy 
– drogy, neznámé osoby, zvířata návštěva u místních hasičů – ukázka hasičských aut, 
techniky, nebezpečnost zápalek, pálení trávy,… 

Očekávané výstupy: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 
2. zvládnout základní pohyby v různém prostředí – orientace v prostoru, s míčem, 

s náčiním, ve skupině, v terénu 
  7. vnímat hudbu a pohybovat se v jejím rytmu 

      10. napodobovat pohyb se zpěvem – hudebně pohybové hry 
      12. sladit pohyby rukou a očí 
      13. zvládat jednoduché pohyby rukou – zacházet s předměty, pomůckami, materiálem 

zvládnout jednoduché pracovní úkony 
17. rozlišit zdravé a nezdravé druhy potravin, rozlišit škodlivost alkoholu, nikotinu, drog 
19. rozeznat blízké a cizí osoby a chování k nim, přivolat pomoc v případě nebezpečí 

 

Dítě a jeho psychika 
Jazyk a řeč 
Cíle: 

 tvořivý rozvoj výslovnosti mluveného projevu a správné vyjadřování 
 rozvoj komunikativních dovedností – dosažení odpovídající úrovně spisovného 

projevu 
 dovednosti předcházející čtení a psaní, zájem o jazyk ve všech jeho formách 

(výtvarné, písemné, hudební, pohybové, dramatické) 
Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 

 rozvoj správné výslovnosti 
 rozvoj slovní zásoby, rytmických a sluchových her, reakce na různé zvuky, hry se 

slovy, slovní hádanky 
 vyprávění o svých zážitcích 
 vyjádření kratšího dějového celku na určité téma 
 přednes říkanek, recitace básní, dramatizace pohádek, zpěv písní z pohádek 
 činnosti, nabízející dětem seznámení se sdělovacími prostředky – časopisy, knihy, 

počítač, video,… 
Očekávané výstupy: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 
      1. vyslovovat všechny hlásky, správně dýchat, mluvit přiměřeným tempem, rozlišovat  
          výšku hlasu řeči 
      3. smysluplně vyjádřit své myšlenky, pocity, nápady, názory a vhodně je vyjádřit ve  
          větách 

4. při rozhovoru naslouchat druhému, nechat ho dokončit myšlenku a poté se teprve ptát 
6. pochopit hlavní myšlenku příběhu a děj správně převyprávět, posoudit projev druhých 
9. zvládnout zpaměti krátké říkanky, písničky, pohádky, předvádění děje příběhu podle   
    obrázku nebo skutečnosti popsat děj příběhu, pohádky 

    13. sluchem rozeznat slabiky a hlásky na začátku a konci slov 
    14. tvořit jednoduché rýmy 
    16. rozlišit určité obrázky – orientační (šipky, dům, voda,…), nebezpečí (signál „hoří“,  
            ambulance,…), dopravní značky a chápat jejich význam 
    17. rozlišit levou a pravou stranu 
    19. napsat své jméno 
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Poznávací schopnosti, funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 
Cíle: 

 rozvíjení paměti a pozornosti, představivosti a fantazie 
 rozvíjení tvořivého myšlení, snahu o řešení problémů, sebevyjádření pomocí tvořivosti 
 rozvoj zvídavosti a zájmu, radost z nově objeveného 
 zvyšování zájmu o rozumové činnosti a učení 
 schopnost vytvořit si základy pro práci s informacemi 

Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 
 pozorování změn v přírodě během celého roku 
 zkoumání předmětů a jejich vlastností hravou formou 
 konkrétní práci s materiálem 
 zkoumání předmětů, materiálů a pokusy s nimi 
 hry zaměřené na rozvoj smyslů, postřehu, vnímání, procvičování zrakové a sluchové 

paměti a soustředěné pozornosti 
 hry zaměřené na rozvoj tvořivosti, představivosti a fantazie zaměřené výtvarně, 

hudebně, dramaticky,… 
 různé možnosti při řešení myšlenkových i praktických problémů 
 hry a činnosti potřebné k procvičení paměti 
 činnosti zaměřené k poznávání písmen, číslic, znaků, obrazců,… 
 procvičení orientace v prostoru i rovině formou praktických her 
 činnosti zaměřené k seznamování s číselnou řadou, číslicemi, geometrickými tvary, 

množstvím,…) a jejich využití v praxi 
Očekávané výstupy: (co dítě na konci předškolního období zpravidla zvládne) 

  1. aktivně používat všechny smysly 
  2. soustředit se na určitou činnost a udržet pozornost 
  6. zajímat se o nové věci a využívat získané zkušenosti k učení 
  8. pochopit číselné a matematické pojmy a prakticky je využít ( porovnat, uspořádat 

a třídit podle určitých pravidel) 
  9. orientovat se v prostorových a časových pojmech 
12. najít nové či podobné řešení problému 
13. využít své fantazie při tvořivých činnostech a slovně ji vyjádřit  

 
Sebepojetí a vůle 
Cíle: 

 rozvíjení schopností vytvářet citové vztahy a naplno je prožívat 
 rozvíjení schopností vyjádřit pocity a dojmy z prožitého 
 vědomé řízení svého chování v situacích, v nichž se nachází 

Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 
 činnosti, při kterých má radost, že je zvládne a dokáže je dotáhnout do konce 
 činnosti, při kterých se dítě dokáže samostatně projevit, vyjádřit, vysvětlit vlastní 

názor, dokáže se rozhodnout, zhodnotit se 
 hry a činnosti, při kterých dítě rozvíjí svou vůli, výdrž, sebeovládání 
 dovednosti, vedoucí k organizačním schopnostem 
 tematické hry – chování v různých situacích 
 výlety, branné vycházky, kulturní akce (MDD, koncert na rozloučenou,…) 
 činnosti, při kterých dítě poznává rozmanitost lidských vlastností (hodný, zlý,…), 

poznávání fyzických rozdílů mezi lidmi (výška, národnost, rasa,…) 
 činnosti vedoucí k poznání vlastního já a odlišnost od ostatních 

Očekávané výstupy: (co dítě na konci předškolního období zpravidla zvládne) 
2. vyjadřovat své postoje a názory, uvědomovat si svou samostatnost 
5. umět souhlasit i odmítnout, zejména v situacích, jejichž okolnosti to vyžadují  
    (odmítnutí nedovolené činnosti, nebezpečné situaci,…) 
9. plně se soustředit na činnosti a jejich dokončení 
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    11. mít ve hře organizační schopnosti 
    14. cítit lásku ke všemu živému i neživému, přírodě, věcem,… 
 
Dítě a ten druhý 
Cíle: 

 dodržování pravidel ve vztahu k druhým 
 rozvíjení citlivosti pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost 
 rozvíjení komunikace a spolupráce mezi sebou navzájem 
 rozvíjení vzájemné pomoci mezi sebou a podpora ostatním 

Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 
 vzájemné hry a činnosti vedoucí ke spolupráci 
 činnosti, při kterých si děti vzájemně sdělují prožitky, učí se naslouchat druhým 
 činnosti, při kterých se děti vzájemně sbližují 
 činnosti vedoucí k k přijímání a respektování druhého 
 činnosti zaměřené na prostředí, ve kterém dítě žije a jejich funkce a vztahy 
 pohádky, příběhy s mravoučným obsahem a poučením   

Očekávané výstupy: (co dítě na konci předškolního období zpravidla zvládne) 
  3. přirozeně komunikovat s druhými dětmi a navázaná přátelství udržovat 
  5. svá práva si uvědomit, přiznat je i druhým a respektovat je 
  7. obhájit své potřeby, přání a práva vůči ostatním, ale respektovat názor druhých, řešit  
      konflikt dohodou a vzájemnými ústupky 
  8. spolupracovat s ostatními 
12. bránit se násilí, ubližování a ponižování jiných dětí 
13. při setkání s neznámými dětmi, lidmi vycítit nebezpečí a požádat o pomoc druhé (jak 

pro sebe, tak pro jiné dítě) 
 
Dítě a společnost 
Cíle: 

 schopnost žít ve společnosti druhých a přijímat hodnoty uznávané v tomto 
společenství  

 získávání povědomí o morálních a mezilidských hodnotách 
 vytváření povědomí o jiných národnostech a kulturách 
 vytváření pozitivních vztahů ke kultuře a umění a vyjádření těchto vztahů a postojů 

Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 
 každodenní pozitivní vzory vztahů a chování 
 činnosti a hry, které umožní dětem spolupodílet se na průběhu a výsledcích 
 v rámci zvyků a tradic se podílet na přípravách a realizaci oslav, slavností, sportovních 

akcí,… 
 činnosti, které podněcují tvořivost, nápaditost a estetické vnímání 
 vnímání slovesných, literárních, výtvarných či dramatických činností 
 návštěvy kulturních a uměleckých míst vhodných pro předškolní dítě 
 činnosti a hry, při kterých dítě rozlišuje různé společenské role, a osvojení si role, do 

které se dítě dostane 
 činnosti uvádějící dítě do světa lidí a jejich práce 
 návštěvy divadelních a filmových představení, zapojení do výtvarných, hudebních 

a sportovních aktivit v prostředí, ve kterém žije 
Očekávané výstupy: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 

 ve styku s dospělými i dětmi uplatňovat návyky společenského chování 
3. jednat podle vlastního uvážení a snažit se brát ohled na druhé 
4.   zapojit se do kolektivu a komunikovat s vrstevníky 
7. domluvit se s dětmi i dospělými na společném řešení 
9. vážit si druhých lidí, jejich práce a úsilí, chovat se k nim zdvořile a s úctou 
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13. soustředit se při sledování různých představení  a poté je zhodnotit 
 
Dítě a svět 
Cíle: 

 vytvoření si přirozeného úsudku o přírodním, kulturním a technickém prostředí 
a o jeho vývoji, rozmanitosti, proměnách 

 seznamování s jinými kulturami 
 projevy úcty k životu ve všech jeho formách 
 vytvoření si povědomí o sounáležitosti se světem (s živou i neživou přírodou, lidmi, 

společností, planetou,…) 
Vzdělávací nabídka: (co pedagog dítěti nabízí) 

 pozorování nejbližšího okolí a život v něm 
 důležitá poučení o nebezpečných situacích a jak se před nimi chránit, poučení 

o přírodních jevech (požár, povětrnostní podmínky,…), praktické ukázky 
 činnosti a hry s dopravní tematikou – praktický nácvik situací, které mohou nastat 

Očekávané výstupy: (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 
3. uvědomit si nebezpečí, vědět jak se mu vyhnout  a v případě potřeby přivolat pomoc 
4. uvědomit si, co je pro něj v okolním prostředí zajímavé a přínosné, a umí toho využít 
5.  uvědomit si poznatky ze společenského, věcného, přírodního, kulturního či  
     technického prostředí v rozsahu praktických ukázek 
6. uvědomit si, že svět je rozmanitý, pozoruhodný, pestrý a má svůj řád (svět přírody, lidí,  
    kultur, vesmíru,…) 

    11. pomoci při péči o životní prostředí (třídění odpadu, starost o rostliny, pohoda  
          prostředí,…) 
 

Klíčové kompetence 
Dítě ukončující předškolní vzdělávání: 
Kompetence k učení: 

 soustředí se při pozorování a objevování, zkouší nové věci, přičemž užívá jednoduché 
pojmy, znaky a symboly 

 uplatňuje zkušenosti, které získá v reálném životě 
 všímá si všeho, co se kolem něho děje, hledá odpovědi na otázky, má radost z úspěchů 

Kompetence k řešení problému: 
 při řešení problému postupuje cestou pokusu a omylu, snaží se o nová řešení 

a originální nápady 
 využívá jednoduchých postupů, prohlubuje si zkušenosti 
 užívá základních číselných pojmů, početních znalostí 
 zvolí vhodný postup 
 chápe důležitost řešení problému a uvědomuje si, že svojí aktivitou se na řešení podílí 

Komunikativní kompetence: 
 mluví ve větách, tvoří otázky a odpovědi, dokáže vést rozhovor 
 zná některá písmena a číslice, chápe základní matematické a prostorové pojmy, 

správně drží tužku 
 využívá informace, získané z různých zdrojů (knížky, počítač,…) 
 má základní poznatky o světě a o životě jiných lidí a jejich dorozumívání a uvědomuje 

si, že naučit se cizímu jazyku je výhodou 
Sociální a personální kompetence: 

 chápe, že za nevhodné chování a činy ponese přiměřený trest 
 je citlivé k živým bytostem, přírodě i věcem, projevuje radost i soucit, náklonnost, 

ohleduplnost 
 spolupracuje ve dvojicích i ve skupině 
 brání se projevům násilí a konflikty řeší dohodou 
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Činnostní a občanské kompetence: 

 svou hru a činnost si naplánuje a dokončí a při hodnocení si umí vzít ponaučení 

 svobodně se rozhoduje, ví, co je správné 

 spolupracuje s ostatními ve hře, při práci i učení a umí ocenit jejich snahu a úsilí 

 cítí odpovědnost za své okolí, svým chováním ho spoluvytváří a ovlivňuje 

 má představu o zdravých životních návycích, váží si svého zdraví i zdraví jiných a dbá 
o něj 

 
4.7 . Zpracování třídního programu 

 volba konkrétního vzdělávacího programu – tématického celku 
 analýza situace ve třídě 
 formulování témat 
 volba specifických cílů 
 realizace tématu ve třídě 
 hodnocení výsledků vzdělávacích aktivit ( učitelka sama i spolu s dětmi) 

Při každodenní práci s dětmi má učitelka na zřeteli cíle stanovené Rámcovým 
vzdělávacím programem. 
 
Realizace třídních programů 
     Téma školního projektu :         Domeček poznání 
     Osobnostně orientovaný program přístupu k dítěti a jeho vzdělávání - 
je založený na integrovaném vzdělávání hrou, činnostmi a prožitky dětí a umožňuje pracovat 
s tématickými celky srozumitelnými dětem, jejichž realizace spočívá nejen v řízených 
činnostech dětí. Využíváme běžné životní situace i nahodilé vzniklé okolnosti a příležitosti. 
Ze školního projektu vychází celoroční motivace třídní vzdělávací program, který učitelky 
společně zpracovávají pro svou třídu a to tak, aby vycházel ze školního programu a aby 
požadavky a pravidla, platící pro celou školu, aplikovaly v konkrétních podmínkách třídy a 
skupiny dětí. Časový horizont jednotlivých témat není určen vychází z podmínek jednotlivých 
tříd po ukončení tématu provede učitelka hodnocení ( viz autoevaluační list ) 
 
Realizace třídního vzdělávací činnosti 
     Při přípravě třídního vzdělávacího programu bereme v úvahu všechny souvislosti, 
vzájemné vztahy, ustavičnou proměnlivost a vývoj i tu skutečnost, že každému dítěti 
vytváříme takové podmínky, aby si v průběhu předškolního vzdělávání dostatečně rozvíjelo 
svůj všestranný potenciál. 
     Při výběru činností se řídíme věkem a stupněm rozvoje dětí, jejich potřebami, zájmem a 
pedagogickým záměrem. Dbáme na kvalitu psychohygienických podmínek, dodržujeme 
pedagogické zásady, metodické postupy a tvůrčím způsobem uplatňujeme moderní metody a 
formy práce. Bereme v úvahu, že každé dítě má právo být jiné, mít jiné potřeby a rozvíjet se 
svým tempem. 
Zpracování třídního programu 

- volba konkrétního vzdělávacího programu – tématického celku 

- analýza situace ve třídě 

- formulování témat 

- volba specifických cílů, výběr vhodných činností 

- realizace tématu ve třídě s dětmi 

- hodnocení výsledků vzdělávacích aktivit ( učitelka sama i spolu s dětmi) 
Při každodenní práci s dětmi má učitelka na zřeteli cíle, stanovené Rámcovým 
vzdělávacím programem 

Hlavní cíle :                

- rozvíjení dítěte a jeho schopností  (zachování individuálního přístupu ) 
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- osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost (přiměřeně věku dítěte) 

- získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 
působící na své okolí (podporou pozitivního myšlení) 

 
Specifické cíle : 

- dítě a jeho tělo 

- dítě a jeho psychika 

- dítě a ten druhý 

- dítě a společnost 

- dítě a svět 
Pedagogickou diagnostiku : 

- vyhodnocování kvality vzdělávacího procesu a jeho výsledků 

- vyhodnocování vlastního pozorování 

- u dětí s integrací a s odkladem školní docházky dle individuálního plánu 

- častá konzultace vlastního pozorování s rodiči dítěte – vědomí citlivosti popisovaných 
formulací 

                  
     Denní součástí naší pedagogické práce je tvořivá improvizace, pružné a citlivé reagování 
na okamžitou situaci. Vnímáme celou osobnost dítěte a získáváme je ke spolupráci, 
předáváme nové poznatky a vedeme je k citovému prožívání bezprostředních vztahů k okolí. U 
každého dítěte hledáme vlastní vzdělávací postupy. Výsledkem musí být pohoda a prožitek 
dětí, jejich zaujetí pro činnost, radostné prožití pobytu u nás v mateřské škole. 
 
 

5. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí 
mimořádně nadaných. 

5.1. Nadané děti 
 Za nadané dítě je nejčastěji považováno to, které dosahuje mimořádných výkonů 
v určité oblasti ve srovnání s výkony svých vrstevníků. Pro tyto děti je zapotřebí rozšiřovat 
učivo do hloubky. Zařazení nadaných dětí do předškolního vzdělávání vyžaduje náročnější 
přípravu pedagoga. Na naší mateřské škole je samozřejmostí, že se snažíme volit takový styl 
výuky, který umožňuje každému dítěti rozvíjet se podle svých schopností a možností. 
5.2.  Děti se speciálními vzdělávacími potřebami ( zdravotně postižené, zdravotně 

znevýhodněné a sociálně znevýhodněné) 
 Každé dítě, i to handicapované potřebuje vyrůstat v láskyplném rodinném prostředí, 
hrát si s vrstevníky a to především v běžném prostředí. Pro handicapované dítě je ideální, 
pokud může chodit do běžné mateřské školy. Nemusí se nám podařit změnit postižení dítěte, 
nemusí se nám podařit naučit ho všem dovednostem, které nemá osvojeny, ale můžeme 
zlepšit jeho život. Přítomnost takových dětí ve školním kolektivu má pozitivní vliv na rozvoj 
morálních vlastností jejich vrstevníků, kteří se snaží pomáhat, být jim prospěšní, vytvářejí si 
k nim kladné vztahy, jež přetrvávají i v dalším životě. Dlouhodobým kontaktem s postiženými 
dětmi se zvyšuje sociální citlivost nepostižených vůči postiženým, zlepšují se mezilidské 
vztahy, učí se komunikaci s postiženými a zvykají si na jejich přítomnost ve společnosti. 
Pro tyto děti  máme vypracovaný individuální plán. Zároveň úzce spolupracujeme s rodinou   
a s SPC. 
5.3.    Prevence patologických jevů 

Děti, které navštěvují mateřskou školu, jsou ve věku, kdy získávají poznatky o světě.  
Vytvářejí si, hlavně s pomocí dospělých, poznatky a postoje k jednotlivým skutečnostem. Čím 
dříve budou mít děti v povědomí fakt, že není dobré např. ochutnávat vše, co roste v přírodě, 
nebo co jim někdo cizí dá, tím více budou v budoucnu uchráněni od různých problémů. 
5.4.  Podpora vzdělávací nabídky 
U dětí budeme podporovat  
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 sebedůvěru 
 schopnost přizpůsobovat se životu v sociální komunitě 
 seberozvíjení dítěte 
 systematické rozvíjení dovedností, které vedou k osvojení zdravého životního stylu 
 zdravotní prevence 
 předcházet projevům xenofobie, rasismu a dalším sociálně patologickým jevům 
 vytvářet prostředí podporující začlenění méně nadaných, handicapovaných a jinak 

znevýhodněných dětí 
 všímat si projevů ostrakismu v počáteční fázi a zamezit dalšímu rozvoji, který by mohl 

vést k šikaně 
 formou příběhů seznámit děti s návykovými látkami (alkohol, tabák..) 

Spolupráce 
 s rodiči, kteří se mohou seznámit s problematikou sociálně patologických jevů 

v předškolním věku a pomohou nám tak s výchovným přístupem k dětem 
 s městskou policií 
 se sociálním kurátorem 
 PPP 

 
6. Pravidla pro vnitřní evaluaci a hodnocení 

Vnitřní evaluace a hodnocení probíhá na úrovni školy a třídy. Provádí je vedoucí 
učitelka, pedagogický sbor i jednotlivý pedagog. Cílem evaluace je ověřit a zlepšit kvalitu. 
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 v učení. Vyhodnocujeme vývoj dětí, 
pozorujeme metody pedagogické diagnostiky. 

- Vedoucí učitelka -   hodnotí svoji pedagogickou a řídící práci, kontroluje a hodnotí 
práci učitelek, provozních zaměstnanců  

- Pedagogické pracovnice - sledují a posuzují účinnost vzdělávacího programu na 
úrovni třídy, zaznamenávají. Kontrolují a hodnotí podmínky, v nichž se vzdělávání 
uskutečňuje a ze získaných poznatků vyvozují závěry pro svou další práci. Také se 
podílejí i na evaluaci celé školy. 

Podklady pro zpracování vlastního hodnocení školy 
 přehled výchovné práce 
 školní vzdělávací program 
 pedagogická dokumentace 
 hospitační záznamy 
 protokoly o provedených kontrolách 
 dotazníky rodičům 

6.1. Hodnocení 
Hodnocení většího, či menšího tematického celku provádíme po skončení nebo   
v jeho průběhu, zamýšlíme se nad tím, zda byl vytyčený specifický cíl  naplněn     jaké 
další cíle byly sledovány. Podle získaných výsledků můžeme dál plánovat tematické 
celky, jejich části upravovat, obměňovat, obohacovat o nové náměty, hledat nové 
prostředky činnosti. 
Hodnocení směrem k dětem provádíme průběžně – hodnotíme individuální výsledky 
dětí, jejich pokroky, úspěchy, nezdary. Individuální hodnocení má zvláštní význam   
pro počáteční sebehodnocení dítěte. S dítětem o pokrocích, kterých dosahuje, 
vhodným způsobem hovoříme. 
Hodnocení z pohledu celé třídy zapisujeme zpravidla na konci týdne, nebo dle 
potřeby. Hodnotíme aktivitu, zájem dětí, jejich náměty, odchýlení od plánu, plnění 
pedagogického záměru, posun sociálních vztahů mezi dětmi, své pedagogické 
působení, důvody nezdaru a jiné činnosti. 

6.2 Pedagogická diagnostika 
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Učitelky zpracovávají své poznámky a postřehy o dětech. Vyhodnocujeme svá 
pozorování, popisujeme posun dětí v oblasti pohybové, hrubé a jemné motoriky, 
sociálních vztahů a her, poznatků, myšlenkových operací, komunikace a jazykového 
projevu, prostorových a početních představ, hudebních a výtvarných projevů, 
grafomotoriky, projevů chování atd. 
U předškolních dětí porovnáváme posun v kresbě, schopnost spolupráce, chuti 
k získávání nových poznatků, sebevědomí a aktivit, posun v představách, jazykovém 
citu, fantazii a v dalších významných operacích potřebných ke vzdělávání. 
U dětí s integrací a odklady školní docházky zpracováváme pedagogickou diagnostiku 
častěji, s potřebou individuálního plánu. Je nutná častější konzultace s rodiči dítěte.  

6.3. Kritéria evaluace - hodnocení 
Soulad ŠVP a RVP  
Materiální, technické, hygienické a další podmínky  
Pedagogický styl a klima školy  
Práce pedagogů  
Spolupráce s rodinami dětí  
Formální vzdělávací nabídka, plánované  
Naplňování individuálních vzdělávacích potřeb dětí  
Výsledky  

Všechny realizované činnosti hodnotíme v souladu s rámcovým i školním vzdělávacím 
programem a zejména z pohledu přínosu pro děti, což je podkladem pro další práci. 

 

 

7. Řídící a kontrolní činnost 
Je zaměřena na plnění hlavních cílů a záměrů směřující k realizaci vzdělávacího 

programu. 
7.1. Kontrolní činnost směrem k učitelkám: 

- rozpracování rámcových i specifických cílů do výchovně vzdělávacího programu 

- rozpracování třídních vzdělávacích programů do každodenní práce s dětmi 

- rozpracování a obsažnost myšlenkových map 

- dodržování psychohygienických podmínek a pedagogických zásad 

- uplatňování integrovaného vzdělávání – vycházející z prostředí dítěte 

- vztahu a přístupu učitelek k dětem, laskavost, cit, oslovování dětí, individuální přístup, 
respektování individuality dítěte, rozvíjení jeho osobnosti 

- vztahu dětí k učitelkám, hloubka citu, důvěra 

- individuální práce s integrovanými dětmi, s dětmi s odkladem školní docházky a 
s problémovými dětmi 

- forem  a způsobů práce s dětmi, jednotnost práce učitelek ve třídě 

- dodržování práva dítěte na hru a volný čas, respektování dominantní úlohy dětské hry, 
respektování zájmu dětí 

- spolupráce s rodiči a výsledky všech forem spolupráce, konzultace s rodiči 

- zodpovědnost učitelek za vlastní práci, sebevzdělávání a osobní samostudium 

- rozpracování třídních programů v souladu se školním vzdělávacím programem 

- pedagogická autoevaluace shromažďování informací a jejich analýza 

- vedení třídní dokumentace – pravidelnost, obsažnost, pečlivost zápisů 

- dodržování všech předpisů týkajících se bezpečnosti dětí 
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. 

 

 Bezpečnostní opatření při práci s dětmi 
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 Vedoucí učitelka je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad 
dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání, tzn. Při všech aktivitách 
organizovaných mateřskou školou. 

 Opatření v průběhu vzdělávacích činností: 
o Každá učitelka je zodpovědná za bezpečnost dětí od doby jejich převzetí od 

rodičů, pověřené osoby, jiné učitelky do doby jejich  předání rodičům, 
pověřeným osobám nebo jiné učitelce. 

o Při hře dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází konfliktům. 
Nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky. 

o Nesmí odejít od dětí!!! Při závažných důvodech si zajistí dohled jiné 
pracovnice MŠ. 

o Bez dohledu nesmí dát dětem nůžky, štětce, tužky či jiné špičaté pomůcky, 
drobné korálky, stavebnice, které by děti mohly strčit do ucha, nosu, 
spolknout. 

o Při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se 
zábradlí. 

o Při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti o bezpečnost dětí. 
Zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení. Bývá vždy na nejrizikovějším místě. 
Před zahájením cvičení zkontroluje, zda je nářadí v pořádku. 

o Při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká až 
jsou děti připraveny na pobyt venku. Neprodlužuje zbytečně pobyt 
připravených dětí v šatně. 

o Při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou péči úpravě a čistotě dětí. 
Dítě předává rodičům či pověřené osobě pouze na základě písemného 
pověření zástupcem dítěte  - předtištěný formulář  - může mít charakter stálý 
či na určité období. 

 Opatření  při pobytu dětí venku: 
o Při pobytu dětí mimo území MŠ odpovídá jeden pedagog za bezpečnost 

nejvýše:  
 20 dětí z běžných tříd 
 12 dětí, pokud jsou zařazeny děti se zdravotním postižením  

o Při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelka dětem bez dozoru na 
průlezky, houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu. Nedovolí jim též 
samostatné vzdálení do prostor zahrady, kam sama nevidí, kde nemůže mít o 
dětech přehled. 

o Při vycházkách zajišťuje bezpečnou chůzi ve dvojicích (děti mají bezpečnostní 
vestičky), chodí po chodníku, maximálně se vyhýbá frekventovaným ulicím.   
Bezpečného chování na ulici a v dopravě.      

o Děti musí dbát pokynů učitelky. Učitelka má vytypované problémové děti, 
které se zdržují v dosahu učitelky. 

o V době inverzí pravidelně sledovat stav ovzduší a přízemního ozónu a 
přizpůsobovat tomu pobyt dětí venku. Všímat i dalších přírodních překážek – 
silný vítr, náledí, mráz pod – 10 stupňů, silný déšť, apod. 

o Dodržovat délku pobytu venku, dát dětem dostatečný prostor pro pohybové 
aktivity s nabídkou různých činností. 

o Vždy dbát na zdraví a bezpečnost dětí !!! 
 Opatření při sportovních akcích a výletech: 

o Vedoucí učitelka stanovuje při specifických činnostech – plavání, sáňkování, 
výlety  apod. -  další  zletilou osobu způsobilou k právním úkonům zajišťující 
bezpečnost dětí. Nejčastěji školnice, uklízečka, asistent, popř. rodič. 

o Ředitelka školy stanoví hlavního vedoucího akce, který je povinen poučit děti 
o zvláštních situacích, o pravidlech jednání v těchto situacích.. 
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9.  Spolupráce s jinými partnery: 

Základní škola 
 Naším hlavním cílem je vytvoření plynulého, přirozeného a nestresujícího přechodu 
do základní školy. Společně s rodiči i 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. 

- účast vedoucí učitelky na všech poradách v ZŠ (vedoucí úseků, pedagogických i 
provozních poradách, metodických sdruženích), následné předávání informací 

- poznáváme prostředí základní školy – návštěva ZŠ (školní družiny, počítačové 
třídy, tělocvičny,…). Předškolní děti navštíví 1.třídu ZŠ. Prohlédnou si třídu, 
vyzkouší si sezení v lavicích, zapojí se do činností třídy – výuky. 

- spolupracujeme s učitelkami prvního stupně ZŠ – společná příprava budoucích 
školáků na zápis do 1. třídy, účast učitelek MŠ při zápisu 

- účastníme se programů pořádaných pro děti – divadla, návštěva kina,… 
- pořádáme společné akce – oslava masopustu, letová ukázka dravců, vynášení 

Moreny, sportování,… 
- účastníme se koncertů v místním kině 
- konzultujeme se školou návrhy rodičů na odklad školní docházky 

Snažíme se, aby základní škola alespoň částečně pokračovala ve spolupráci                  a 
spoluúčasti rodiny na vzdělávání dětí. 
Logopedická poradna 
 Cílem logopedické péče je rozvoj obsahové stránky řeči, která je základem myšlení     
a tedy i důležitou podmínkou k rozvoji osobnosti a ke vzdělávání.  

- konzultujeme vadnou výslovnost s rodiči a následně s klinickým logopedem 
- pomáháme při odstraňování vad ve výslovnosti za úzké spolupráce s rodiči 
- dbáme na profesionální přístup učitelky, její pedagogický takt při nežádoucí 

pozornosti dětí při nástupu dítěte se zjevnou vadou 
Pedagogicko psychologická poradna 
Spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou spočívá v pomoci řešit výukové   i 
výchovné problémy dětí. 

- zajišťuje orientační vyšetření dětí 
- zaměřuje se na oblast školní zralosti a připravenost předškolních dětí před vstupem 

do základní školy 
- spolupráce při vypracování individuálních plánů pro integrované děti 

Pedagogicko psychologická poradna zajišťuje odbornou pomoc nejen dětem a rodičům naší 
mateřské školy, ale i metodickou pomoc pedagogickým pracovnicím. 
Městský úřad Ždírec nad Doubravou 
Mateřská škola spolupracuje s městským úřadem podle platných právních norem         i 
v ostatních vztazích – provozní doba, prázdninový provoz apod. Spolupráce je úzká a na 
dobré úrovni. 
Spolupráce s jinými partnery- 

- s Domem s pečovatelskou službou ( vánoční besídka) 
- s ASPV (pořádání MDD, čarodějnic,netradiční sedmiboj,...) 
- s okolními školami (MŠ Krucemburk, Sobíňov) 
- s místní knihovnou 
- s hasiči (ukázka hasičské techniky) 
- s městskou policií Chotěboř a Havl. Brod. 
Spolupráce s rodiči a ostatními zainteresovanými partnery napomáhá ke zkvalitňování 

výchovně vzdělávací práce, k dobrému chodu mateřské školy a rozšiřuje povědomí veřejnosti 
o práci naší mateřské školy. 
 

10.  Projekty 

Dlouhodobé projekty 
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Naše krásná Země – koordinátor Novotná Jiřina 
Projekt vede děti ke kladnému vztahu k přírodě jako celku, do něhož patříme i my – lidé. 
Budeme děti učit sledovat účinky nesprávného chování a nevšímavosti – vše na základě 
vlastních prožitků a zkušeností. 
Recyklohraní – koordinátor Novotná Jiřina 
Naše MŠ se připojila k projektu ZŠ. Budeme přispívat k ochraně životního prostředí tříděním 
odpadového materiálu. 
Mezilidské vztahy – koordinátor Novotná Jiřina 
Projekt je zaměřen na zkvalitnění mezilidských vz 
 
Krátkodobé projekty 
Během roku využíváme k výuce krátkodobé projekty, při kterých mohou děti danou oblast 
poznat více do šířky i hloubky. 
 
 
 


