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1 Identifikační údaje 
1.1 Název ŠVP 

NÁZEV ŠVP: Vše nás baví, vzdyť jsme hraví

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: RVP PV

MOTIVAČNÍ NÁZEV: Řekni mi a já zapomenu, ukaž mi a já si zapamatuji, nech mě to udělat a já 

pochopím. Konfucius (552 - 479 př.n.l.)  

1.2 Údaje o škole 

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a mateřská škola Nosislav, okres Brno-venkov, příspěvková 

organizace

ADRESA ŠKOLY: Komenského 127, Nosislav, 69164

JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Monika Přibylová

KONTAKT: 

  Vedoucí učitelka: Marie Chumelová

   e-mail: zs.nosislav@skolniweb.cz,

   web: www.zs.nosislav.skolniweb.cz 

    web: www.msnosislav.cz

IČ: 65265734

IZO: 107604990

RED-IZO: 600111253

KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP: Bc. Kateřina Mikšová  

1.3 Zřizovatel 

NÁZEV ZŘIZOVATELE: Městys Nosislav

ADRESA ZŘIZOVATELE: Městečko 54 691 64  Nosislav

KONTAKTY: 

Telefon: +420 547 231 089 

E-mail: obecni.urad@nosislav.cz 
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1.4 Platnost dokumentu 

PLATNOST OD: 1. 9. 2017

VERZE ŠVP: 1

ČÍSLO JEDNACÍ: ZŠMŠ Nos/178/2017

DATUM PROJEDNÁNÍ SE ZŘIZOVATELEM: 30. 8. 2017

DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 30. 8. 2017

................................................                                             .................................................

            ředitel školy                                                                                  Razítko školy

      Mgr. Monika Přibylová
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2 Charakteristika školy 
2.1 Základní údaje 

Umístění školy v obci: na vedlejší ulici

Druh provozu školy: Celodenní

Velikost školy: 21 – 50 (malá škola)

Počet školních budov: jedna

Venkovní areál školy: zahrada/park 
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3 Podmínky vzdělávání 
3.1 Věcné (materiální) podmínky 

Nábytek i ostatní vybavení je přizpůsobeno antropometrickým požadavkům.

Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky odpovídá počtu dětí i jejich věku.

Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně brát.

Děti se svými výtvory podílejí na výzdobě interiéru budovy.

Zahrada svým vybavením umožňuje rozmanité pohybové a další aktivity.

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

platných předpisů. 

Nábytek ve třídách je nový, moderní a 1. třída Zelená i 2. třída Modrá jsou rozděleny na dvě části. 

První část slouží dětem k pohybovým, námětovým i konstruktivním hrám. Na podlaze je koberec a 

v nábytkové stěně mají děti vše, co ke hře potřebují. Například pro děvčata plně vybavenou 

kuchyňku i kadeřnictví, opodál chlapci auta s kterými mohou brázdit “silnice”, dřevěný hrad s 

rytíři, plastové boxy s různými druhy stavebnic, kostky, poníků, postaviček apod. V každé třídě se 

nachází sestava polic, ve kterých děti najdou různé společenské hry, jako jsou například Šťastná 

myška, Bonbónky, ale i pexesa s různou tématikou, puzzle, Člověče nezlob se a spoustu dalších 

her, které rozvíjí jejich paměť, pozornost, myšlení a v neposlední řadě posiluje přátelství mezi 

nimi. Všechny hračky i pomůcky jsou umístěné tak, aby je děti viděly, měly k nim volný přístup a 

samostatně je využívaly. Ve vybavení je dostatek pomůcek pro různé věkové kategorie dětí 

(skládanky i puzzle pro mladší i starší děti apod.). 

Druhá část třídy tvoří výškově nastavitelné stoly i židle a výtvarné zákoutí, které slouží dětem k 

výtvarné i pracovní činnosti. Děti mají k dispozici pastelky, voskovky, tempery, křídy, vodovky, 

nůžky, papíry, lepidla, ozdobné razničky, šablony, omalovánky apod.). Pomůcky, náčiní, materiály 

a doplňky odpovídají počtu dětí, jsou průběžně doplňovány i obnovovány tak, aby odpovídaly 

materiálním, hygienickým a bezpečnostním podmínkám a rozvíjely estetické cítění dětí. 

Při vstupu do tříd jsou po stěnách sítě, na které si děti samy věší své vlastní výtvory, které 

korespondují s probíraným tématem.  

Zdravotně hygienické zařízení (toalety, umývárny) jsou přizpůsobeny antropometrickým 

požadavkům i počtu dětí. V Zelené třídě, kde se vzdělávají děti od 2 let je v umývárně doplněn 

přebalovací pult a odpadkový koš pouze na pleny.  

V naší MŠ máme také k dispozici klubovnu se zánovním tělocvičným nářadím, ve které se 

věnujeme převážně pohybovým hrám, zejména ve dnech, kdy nám nepříznivé počasí nedovolí 

pobyt venku.  
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Ke školní budově patří školní zahrada s vybavením, které umožňuje dětem rozmanité pohybové 

aktivity. Zahrada je pravidelně udržována a poskytuje dostatečné zázemí pro pobyt dětí v 

přírodním prostředí i pro rozvoj jejich pohybových dovedností. Součástí budovy mateřské školy je 

i budova tzv. hračkárna, přístupná ze zahrady, kde jsou uloženy hračky a náčiní určené k aktivitám 

na školní zahradě.  

V roce 2014 byla zahrada rozšířena o další herní komponenty. Děti mohou využívat pískoviště, 

průlezku, skluzavku, dětský domeček a pohyblivou lávku, ale také tabuli, na kterou mohou kreslit 

křídami či vydlážděný prostor, který je určen k jízdě na koloběžkách nebo odrážedlech.  

V roce 2015 přibyl na naši zahradu herní komponent v podobě velké lokomotivy, kde je domeček, 

skluzavka i lezecká stěna. Dále byl zbudován domeček pro naše pilné holčičky hospodyňky.  

Na zahradě je vzrostlý ořech, který dětem poskytuje stín. Pro dostatečný pitný režim je součástí 

zahrady i pítko, které je dětem k dispozici po celou dobu pobytu venku. 

Věcné podmínky v naší mateřské škole jsou na dobré úrovni a průběžně doplňovány či 

obměňovány. 

3.2 Životospráva 

Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava.

Děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin.

Mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány doporučené intervaly.

Je zajištěn denní rytmus a řád.

Pobyt venku respektuje doporučenou délku.

Je respektována individuální potřeba aktivity a spánku. 

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, která obsahuje dostatek ovoce i zeleniny 

a jsou dodržovány tříhodinové intervaly mezi jednotlivými jídly. Ve spolupráci s rodiči tolerujeme 

nesnášenlivost dětí vůči určitým pokrmům. Děti mají na konzumaci jídla dostatek času. Stolujeme 

v klidné atmosféře a při jídle si děti mohou tiše povídat. V průběhu celého dne je zajištěn 

dostatečný pitný režim. Děti mají na výběr pitnou vodu nebo čaj. Dbáme na kulturu stolování - 

všechny děti mají možnost jíst oběd příborem, nenutíme do jídla, avšak máme pravidlo, že 

alespoň ochutnáváme.

Je zajištěn pravidelný, avšak dostatečně flexibilní denní rytmus a řád.

Děti jsou každodenně (vyjma nevhodného počasí) dostatečně dlouho venku na čerstvém vzduchu, 

v letních měsících jsou přenášeny aktivity dětí ven dopoledne i odpoledne.

Děti mají dostatek volného pohybu především venku, v rámci možností i v interiéru mateřské 

školy (klubovna).

Odpočinek dětí probíhá ve třídě na lůžkách, které připravuje každý den školnice. 
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Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, které se snaží vhodným způsobem 

uspokojovat. 

3.3 Psychosociální podmínky 

Rovnocenné postavení všech dětí.

Volnost a osobní svoboda dětí je vyvážena potřebným řádem.

Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě dítěte a jeho potřebám.

Dětem je nabízena plnohodnotná a vyvážená strava

Možnost postupné adaptace nově příchozím dětem.

Respektování potřeb dětí.

Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či neurotizovány spěchem a chvatem.

Pravidla soužití jsou nastavena.

Pedagogický styl je podporující a projevuje se vstřícnou a naslouchající komunikací.

Pedagogický styl počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte.

Pedagog se vyhýbá negativním slovním komentářům, nenásilně ovlivňuje prosociální vztahy 

(prevence šikany). 

V naší mateřské škole usilujeme o vytvoření spíše rodinného prostředí, kde se děti cítí dobře a 

spokojeně, těší se na další strávené dny se svými kamarády i učitelkami. Společně si na začátku 

školního roku vytvoříme pro děti srozumitelná a na viditelném místě vyvěšená pravidla ve formě 

piktogramů a postupně je zavádíme do chodu školy. Těmito pravidly jsou děti vedeny k základním 

zdvořilostním návykům a sociálním vztahům mezi dětmi. Učitelé, rodiče i samy děti přispívají 

svými názory i činnostmi k vytvoření příjemného klima v mateřské škole. Všichni zaměstnanci se 

vyhýbají negativním slovním komentářům, nevyjadřují se direktivním jednáním, děti podporují, 

motivují a jsou uznalí. 

Nově příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat na nové prostředí (doporučujeme 

postupnou a nenásilnou formu adaptace). Na začátku školního roku formou dotazníků rodiče 

sdělují, jak je dítě doma oslovováno, jaké pokrmy nemá rádo apod. S těmito informacemi nadále 

učitelky pracují a snaží se dětem adaptaci co nejvíce usnadnit a překonat počáteční obavy. 

Zaměstnanci školy, i nepedagogičtí, k dětem přistupují vřele, empaticky, vstřícně, respektují jejich 

individuální potřeby, reagují na ně a napomáhají při jejich uspokojování. Ve vzájemných vztazích 

mezi učitelkou a dětmi, ale i mezi dětmi samotnými, se projevuje důvěra, pomoc, solidarita, 

pochopení, zdvořilost i ohleduplnost a laskavou důsledností se snaží dospělí u dětí uplatňovat řád 

svobody a povinnosti, rozvíjet samostatné, zdravě asertivní chování, dodržovat stanovená pravidla 

a nést odpovědnost za své chování. 
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3.4 Organizace chodu 

Denní řád je dostatečně pružný, reaguje na individuální možnosti dětí.

Řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity jsou zařazovány pravidelně.

Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí.

Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený.

Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru.

Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování.

Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti.

Je dbáno na osobní soukromí dětí.

Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí.

Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky.

Nejsou překračovány stanovené počty dětí ve třídě, spojování tříd je maximálně omezeno. 

Organizace chodu MŠ je upraven ve školním řádě, který je závazný pro všechny zaměstnance školy 

i pro zákonné zástupce dětí. Je zveřejněný na webových stránkách MŠ i na nástěnce ve vestibulu. 

Naše škola má dvě homogenní třídy s názvem Zelená a Modrá třída. Kapacita je 44 dětí, v každé 

třídě tedy 22. Učitelé ve třídách se plně věnují výchovně vzdělávacímu procesu. U každé třídy byl 

zbudován relaxační koutek, kde děti v případě potřeby mohou kdykoliv během dne odpočívat a 

věnovat se klidovým činnostem. 

Aktivity jsou promyšlené a vychází z potřeb i zájmů dětí. Pro jejich realizaci jsou zajištěny vhodné 

materiální podmínky. 

Do Mateřské školy jsou děti přijímány ve správním řízení na základě písemné žádosti zákonných 

zástupců. O přijetí (nepřijetí) rozhoduje ředitel mateřské školy podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., 

v platném znění, podle stanovených kritérií. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky. S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku 

školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné 

školní docházky, povinné. Školský zákon dále stanovuje přednostní přijímání dětí, které před 

začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (účinnost od 1. 9. 2017), nejméně 

třetího roku věku (účinnost od 1. 9. 2018), nejméně druhého roku věku (účinnost od 1. 9. 2020).  

Zápis do mateřské školy je vypsán ředitelem školy. Informace rodičům jsou poskytovány 

prostřednictvím internetových stránek školy, formou informačního letáku ve vývěskách ZŠ i MŠ a 

také vyhlášením v místním rozhlase. 

Režim dne v MŠ 
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6:30 – 8:00 

• otevření MŠ, děti se scházejí v Modré třídě, v 7:30 hod. přesun dětí do kmenové třídy 

• spontánní hry dětí dle jejich volby a výběru  

8:00 - 8:25 

• spontánní hry dětí dle jejich volby a výběru  

• řízené činnosti dle TVP (Třídního vzdělávacího programu) 

• zdravotní cvičení 

V 8:30 se z bezpečnostních důvodů zamyká hlavní vchod do MŠ, je tedy nutné dítě do mateřské 

školy přivést do této doby (nejlépe do 8:00 hod., kdy se děti rozcházejí do svých tříd). 

8:25 - 8:35 

• úklid třídy, osobní hygiena 

8:35 - 8:55 

• svačina, do jídla děti nenutíme, ale motivujeme je, aby alespoň ochutnaly 

9:00 - 9:15 

• společné přivítání dne, vzájemná diskuze, zhodnocení činností a výběr námětů pro další 

činnosti  

• společné, skupinové či individualizované činnosti nabízené a cíleně zaměřené učitelkou 

(dle TVP) 

• individuální rozvíjení dětí učitelkou dle jejich potřeb  

• postupné dokončení činností a prací 

9:15 - 9:25 

• osobní hygiena, příprava na pobyt venku 

9:25 - 11:25 

pobyt venku - v zimním i letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní 

teploty. Pobyt venku může být dále zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně 

nepříznivých klimatických podmínkách a při možnosti vzniku smogové situace. V letních měsících 

se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné přenést výchovnou činnost dětí do venkovního 

prostředí. 

11:25 - 11:35 
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• převlékání dětí na pobyt v MŠ, hygiena 

11:45 - 12:15 

• společný oběd, hygiena, převlékání do pyžam 

12:15 - 12:25 

• vyzvedávání dětí po obědě 

12:25 - 14:30 

• společný čas relaxace a odpoledního klidu  

• klid na lůžku je pro všechny děti, děti které neusnou se věnují klidovým činnostem ve 

třídě 

14:30 - 14:45 

• svačina 

14:45 - 16:15 

• hry a zájmové činnosti dětí (v případě příznivého počasí pobyt na školní zahradě)  

• vyzvedávání dětí od 14:45 hod. 

16:15 

• uzavření MŠ 

3.5 Řízení mateřské školy 

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny.

Je vytvořen funkční informační systém.

Při vedení zaměstnanců ředitelka zapojuje spolupracovníky do řízení.

Ředitelka vyhodnocuje práci všech zaměstnanců.

Pedagogický sbor pracuje jako tým.

Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční.

Ředitelka vychází z analýzy a využívá zpětné vazby.

Ředitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními pedagogy.

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími organizacemi v místě. 
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Kompetence všech pracovníků školy jsou vymezeny v pracovních smlouvách a jejich povinnosti 

vyplývají z dokumentů (Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v MŠ, Pracovní náplň pedagogických 

pracovníků apod.). Ředitelka školy je ve funkci od roku 2003 a byla do této funkce jmenována 

zřizovatelem.  

Je vytvořen funkční informační systém školy. Veškeré informace jsou k dispozici na webových 

stránkách i na nástěnce ve vestibulu. Interní záležitosti jsou projednávány na pravidelných 

poradách. 

Ředitelka i vedoucí učitelka provádí pravidelnou hospitační činnost, vyhodnocuje práci 

pedagogických pracovníků, dbá na vzájemnou spolupráci mezi učiteli a rodiči i funkčnost chodu 

mateřské školy. Jsou plánovány pravidelné porady, na kterých jsou projednávány aktuální potřeby 

školy, kontrolní i evaluační práce i kooperace se ŠVP.  

Finanční zdroje umožňují škole úspěšně naplňovat školní vzdělávací programy. Na drobnější 

výdaje nám dopomáhá také i sběr papíru a společenské akce pořádané VSR. 

MŠ spolupracuje se zřizovatelem a organizacemi v obci jako jsou např. Hasiči, Policie, KsšK, VSR, 

knihovna apod. 

3.6 Personální zajištění 

Služby pedagogů zajištují optimální pedagogickou péči.

Specializované služby jsou zajišťovány odborníky.

Pedagogové mají předepsanou odbornou kvalifikaci, popřípadě si ji doplňují.

Pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených pravidel.

Pedagogové se průběžně sebevzdělávají.

Pedagogové se chovají profesionálně 

Náš kolektiv je složený ze čtyř učitelek a jedné asisitentky pedagoga. Jedna učitelka si doplňuje 

odbornou kvalifikaci. Další sebevzdělávání pedagogických pracovníků probíhá průběžně po celý 

rok (semináře, samostudium, odborná literatura). 

Škola nabízí také specializovanou službu logopedie. Dvě učitelky jsou kompetentní k výkonu 

asistenta logopedické péče. Učitelky jednají profesionálně v souladu se společenskými pravidly i 

zásadami výchovy a vzdělávání předškolních dětí a kooperují jako tým. Jejich pracovní doba je 

uzpůsobena tak, aby při všech činnostech byla dětem zajištěna potřebná péče. 
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3.7 Spolupráce s dalšími institucemi 

mateřské školy

obec/město

sdružení rodičů a přátel školy

školské poradenské zařízení

základní školy 

Spolupráci jako takovou vnímáme jako součinnost, spoluprací několika osob zaměřenou 

k dosažení téhož cíle. Z čehož pak vyplývá, že spolupráce MŠ s jakýmkoliv subjektem je pro ni 

nesmírně důležitá. Osobně vidíme jakoukoliv spolupráci jako hodnotu, jež je v současné době 

základním krokem k tomu, aby mohlo preprimární vzdělávání plně a kvalitně fungovat. 

Naše mateřská škola spolupracuje s těmito subjekty: 

• rodiče zapsaných dětí 

• pedagogickopsychologická poradna Židlochovice 

• speciálně pedagogické centrum Brno 

• logoped 

• zřizovatel Městys Nosislav 

• VSR – Volné sdružení rodičů 

• ZŠ Nosislav 

• MŠ Židlochovice 

• Hasiči Nosislav 

• Policie ČR 

• Knihovna 

• KsšK Nosislav - kulturní spolek Nosislav 

• Nosislavský zpravodaj 

• Chráněné bydlení Nosislav 

3.8 Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími 

sociálními partnery 

Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost.

Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, respektive rodin.

Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole.

Pedagogové pravidelně informují rodiče o individuálních pokrocích dítěte.

Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost.

Mateřská škola nabízí rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity. 
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Vzájemné vztahy mezi učiteli a rodiči stavíme na důvěře, otevřenosti, vstřícnosti, porozumění, 

respektu a ochotě spolupracovat. S naší mateřskou školou kooperuje Volné sdružení rodičů (VSR), 

kde schůzky výboru probíhají každý měsíc v ZŠ a informují o aktuálních událostech a případné 

pomoci mateřské škole ze strany rodičů. Škola společně s VSR pořádá různé společenské akce, 

např. karneval pro děti i dospělé, jehož výtěžek jde na koupi různých pomůcek a hraček pro děti. 

Několikrát za školní rok probíhají aktivity dětí společně s rodiči v naší mateřské škole v podobě 

např. sportovního odpoledne, vánočního i velikonočního tvoření, loučení s předškoláky.  

Spolupráce s rodiči je zajištěna každodenním kontaktem. V měsících lednu a červnu probíhají 

hovorové hodiny, popř. rodič si může v případě potřeby kdykoliv vyžádat schůzku s učitelkou 

popř. ředitelkou. V případě konkrétních potřeb dítěte učitelky zajišťují jejich uspokojení ve 

spolupráci s rodiči, sdělují si důležité informace ohledně vývoje, postupů, pokroků a výsledků ve 

vzdělávání kdykoliv po celý školní rok.  

Rodiče jsou o aktualitách informováni na webových stránkách i na nástěnce ve vestibulu MŠ. Zde 

se nachází i potřebné dokumenty jako např. RVP PV, ŠVP, školní řád, seznam dětí ve třídách 

apod.  

3.9 Zabezpečení výuky dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

V oblasti zabezpečení výuky dětí s tělesným postižením:

Je zajištěna přítomnost asistenta.

Jsou vytvářeny podmínky pro náhradní tělovýchovné aktivity.

Jsou využívány kompenzační pomůcky. 

• zajišťujeme osvojení specifických dítětem zvládnutelných dovedností zaměřených na 

sebeobsluhu a samostatnost   

• využíváme kompenzační pomůcky (technické a didaktické) 

• zajišťujeme přítomnost asistenta  - podle míry a stupně postižení 

• třídy v mateřské škole jsou v prvním poschodí a budova je bez výtahu 

V oblasti zabezpečení výuky dětí se zrakovým postižením:

Je zajištěna přítomnost asistenta.

Prostředí je bezpečné.

Je dodržována předepsaná zraková hygiena.

Je vytvářena nabídka alternativních aktivit.
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Jsou využívány kompenzační pomůcky.

Počet dětí ve třídě je snížen (dle vyhlášky). 

  

• zajišťujeme osvojení specifických dítětem zvládnutelných dovedností zaměřených na 

sebeobsluhu a samostatnost   

• dodržujeme předepsanou zrakovou hygienu 

• zajišťujeme a využíváme vhodné kompenzační pomůcky a hračky 

• zajišťujeme přítomnost asistenta  - podle míry a stupně postižen 

V oblasti zabezpečení výuky dětí se sluchovým postižením:

Je dodržována předepsaná sluchová hygiena.

Je zajištěno osvojení specifických dovedností.

Jsou využívány kompenzační pomůcky.

Počet dětí ve třídě je snížen (dle vyhlášky).

Vzdělávání probíhá ve vhodném komunikačním systému. 

  

• zajišťujeme osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním 

potřebám a možnostem dítěte 

• zajišťujeme a využíváme vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky 

• dodržujeme sluchovou hygienu 

V oblasti zabezpečení výuky dětí s mentálním postižením:

Je zajištěna přítomnost asistenta.

Je zajištěno osvojení specifických dovedností na zvládnutí sebeobsluhy.

Je vytvářena nabídka individualizovaných aktivit.

Jsou využívány kompenzační pomůcky.

Počet dětí ve třídě je snížen (dle vyhlášky). 

  

• zajišťujeme osvojení specifických dovedností zaměřených na zvládnutí sebeobsluhy a 

základních hygienických návyků v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení 

• zajišťujeme a využíváme vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky 

• je zajištěna přítomnost asistenta pedagoga 

• je sestaven IVP 
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V oblasti zabezpečení výuky dětí s poruchami pozornosti a vnímání (děti s poruchou učení a 

chování):

Je zajištěn důsledný individuální přístup pedagoga k dítěti.

Je zajištěn zvýšený bezpečnostní dohled.

Jsou využívány speciální didaktické pomůcky zaměřené na cvičení soustředění a pozornosti.

Mateřská škola těsně spolupracuje s SPC a s rodiči dítěte.

Počet dětí ve třídě je snížen.

Prostředí je pro dítě zklidňující. 

  

• osvojení specifických funkcí dle doporučení psychologa ze speciálně pedagogického 

centra 

• správný přístup a vhodné uspořádání tříd, snížený počet dětí, klidné klima třídy 

• zajištěn individuální přístup – s pomocí speciálních pedagogů SPC 

• speciální didaktické pomůcky zaměřené na cvičení soustředění a pozornosti – dle 

doporučení speciálních pedagogů SPC 

• úzká spolupráce učitelů s pracovníky SPC a s rodinou 

V oblasti zabezpečení výuky dětí s poruchami řeči:

Je zajištěna kvalitní průběžná logopedická péče.

Je zajištěna těsná spolupráce s odborníky a s rodiči dítěte. 

  

Dvě učitelky v MŠ jsou plně kompetentní k výkonu logopedického asistenta a tutu činnost 

provádění v podobě logopedických chvilek každý den, ale také jako kroužek, který probíhá 1x 

týdně. MŠ spolupracuje i s logopedickou péčí v Židlochovicích.  

V oblasti zabezpečení výuky dětí s více vadami a autismem:

Je zajištěna přítomnost asistenta.

Je zajištěno osvojení specifických dovedností, zaměřených na sebeobsluhu.

Jsou využívány vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky.

Jsou zajištěny další podmínky podle druhu a stupně postižení.

Počet dětí ve třídě je snížen.

Vzdělávací prostředí je klidné a pro dítě podnětné. 
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• zajišťujeme osvojení specifických dovedností, zaměřených na sebeobsluhu  

• pro dítě vytváříme klidné a podnětné prostředí 

• je zajištěna přítomnost asistenta pedagoga 

• zajišťujeme a využíváme vhodné kompenzační (technické a didaktické) pomůcky 

• počet dětí ve třídě je snížen 

3.10 Zabezpečení výuky dětí mimořádně nadaných 

Spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními.

Zadává specifické úkoly dítěti.

Zajišťuje didaktické pomůcky.

Zajišťuje doplnění a prohloubení vzdělávací nabídky.

Nabízí aktivity podle zájmu a mimořádných schopností či mimořádného nadání dítěte. 

Za nadaného žáka se pro účely této vyhlášky považuje především žák, který při adekvátní podpoře 

vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových 

schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

Za mimořádně nadaného žáka se pro účely této vyhlášky považuje především žák, jehož rozložení 

schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v 

jednotlivých oblastech rozumových schopností, v pohybových, manuálních, uměleckých nebo 

sociálních dovednostech. 

Zjišťování mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské poradenské 

zařízení ve spolupráci se školou, která žáka vzdělává. Pokud se nadání žáka projevuje v oblastech 

pohybových, manuálních nebo uměleckých dovedností, vyjadřuje se školské poradenské zařízení 

zejména ke specifikům žákovy osobnosti, která mohou mít vliv na průběh jeho vzdělávání, a míru 

žákova nadání zhodnotí odborník v příslušném oboru, jehož odborný posudek žák nebo zákonný 

zástupce žáka školskému poradenskému zařízení poskytne. 

Nadaným žákům lze v souladu s vývojem jejich školních dovedností rozšířit obsah vzdělávání nad 

rámec stanovený příslušným vzdělávacím programem. 

Je vytvořen IVP vycházející ze ŠVP a MŠ spolupracuje se ŠPZ i zákonnými zástupci dítěte. 

Zabezpečení výuky pro děti od dvou let 

Zákonem č. 178/2016 Sb., kterým se mění školský zákon, ze dne 20. dubna 2016, je již dáno, že se 

předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let s odloženou účinností od 

roku 2020. 
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Aby bylo možné respektovat vývojová specifika dvouletých dětí, které často nejsou dostatečně 

samostatné a mnohdy potřebují soustavnější dopomoc dospělých osob. Je potřeba počítat s 

úpravou prostředí v mateřské škole, která by se měla dovybavit přebalovacím pultem (v 

umývárně), dále pak odpadkovým košem na pleny, ale musíme počítat i s nákupem nočníků 

(pokud bude příchozí dvouleté dítě z rodiny na nočník zvyklé), avšak postupně budeme ve 

spolupráci s rodinou vést dítě k používání toalety. Jestliže dítě používá jednorázové pleny, tak tyto 

potřeby zajistí rodiče. Dále zajistí do šatní skříňky oblečení v případě nutnosti převlečení. 

Sedací nábytek i stolečky v MŠ vyhovují výšce dvouletých dětí. Hračky i didaktické pomůcky budou 

postupně pořizovány dle potřeb i zájmů dětí. Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená 

strava. Samozřejmostí je zachování vhodné skladby jídelníčku, dodržování zdravé technologie 

přípravy pokrmů i nápojů. V každé třídě jsou k dispozici konvice s vodou, čajem či ovocnou 

šťávou a mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. 

Vzhledem k tomu, že dvouleté děti mnohdy nejsou samostatné a potřebují soustavnější dopomoc 

dospělých je potřeba s nimi pracovat tak, abychom jejich samostatnost podpořily. Samozřejmostí 

je individuální péče a přístup, dále pak je pro tyto děti zajištěna chůva nebo asistent pro 

poskytování hygienické péče, přebalování a sebeobslužné činnosti. Pro dvouleté děti 

bude zajištěno odpočinkové místo, kde si mohou během dne dle své potřeby odpočinout. Stejně 

tak zajišťujeme klidný prostor pro odpolední odpočinek a zároveň upravíme dle potřeby denní 

režim. Počítáme s delším časovým prostorem nejen pro odpočinek, ale také pro stravování a 

sebeobsluhu.  

Z hlediska organizačního zajištění chodu umožníme dětem zejména individuálně přizpůsobený 

adaptační režim, dostatek času na veškeré aktivity včetně převlékání, stravování a zohledníme v 

souladu s právními předpisy počet dětí ve třídě mateřské školy.

Maximální počet dětí ve třídě dvou až tříletých dětí se pohybuje do počtu 15 dětí za podmínky 

souběžného působení dvou kvalifikovaných učitelů, chůvy nebo asistenta. Pedagogičtí pracovníci 

se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. 

Rodinná výchova má v tomto období dominantní a nezastupitelnou úlohu. Našim cílem v rámci 

předškolního vzdělávání je nejen doplňovat rodinnou výchovu, ale také smysluplně obohacovat 

denní program, který zajišťuje dítěti podnětné prostředí k jeho aktivnímu učení a rozvoji. 

Zamýšlíme se nad optimální nabídkou různorodých a přiměřených podnětů, kterých by nemělo 

být ani mnoho ale ani málo. Samozřejmostí je úzká spolupráce s rodiči.  

  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Vše nás baví, vždyť jsme hraví 

19

4 Organizace vzdělávání 

Kritéria přijetí dítěte: 

Do Mateřské školy jsou děti přijímány ve správním řízení na základě písemné žádosti zákonných 

zástupců. O přijetí (nepřijetí) rozhoduje ředitel mateřské školy podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb., 

v platném znění, podle stanovených kritérií. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před 

zahájením povinné školní docházky. S účinností od 1. 1. 2017 je předškolní vzdělávání od počátku 

školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné 

školní docházky, povinné. Školský zákon dále stanovuje přednostní přijímání dětí, které před 

začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku (účinnost od 1. 9. 2017), nejméně 

třetího roku věku (účinnost od 1. 9. 2018), nejméně druhého roku věku (účinnost od 1. 9. 2020).  

Zápis do mateřské školy je vypsán ředitelem školy. Informace rodičům jsou poskytovány 

prostřednictvím internetových stránek školy, formou informačního letáku ve vývěskách ZŠ i MŠ a 

také vyhlášením v místním rozhlase.

Vnitřní uspořádání školy a charakteristika jednotlivých tříd: 

Naše škola má dvě homogenní třídy s názvem Zelená a Modrá třída. Kapacita je 44 dětí, v každé 

třídě tedy 22. V Zelené třídě se vzdělávají děti ve věku od 2 - 4 let a v Modré třídě děti od 4 - 6 let. 

Učitelé ve třídách se plně věnují výchovně vzdělávacímu procesu, spolupracují jako tým a 

vzájemně se obohacují o zkušenosti získané v pedagogické činnosti. ŠVP  je dostatečně flexiblní a 

dává možnost uzpůsobení TVP dle různých věkových kategorií i schopnostem a dovednostem dětí 

v daných třídách. Při výchovně vzdělávacím procesu je nejvíce využíváno prožitkové a kooperativní 

učení hrou, které je založeno na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu 

objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a 

ovládat další dovednosti. Je využíváno situační učení, založené na vytváření a využívání situací, 

které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí. Jsou využívány aktivity 

spontánní i řízené, které jsou vzájemně provázané.  

  

  

  

  



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Vše nás baví, vždyť jsme hraví 

20

5 Charakteristika vzdělávacího programu 

Vzdělávací cíle a záměry: 

Hlavní vzdělávací cíle učitele by měla být snaha o vytvoření podmínek k všestrannému rozvoji 

osobnosti dítěte, vést k touze poznávat nové věci, experimentovat, zkoumat, bádat, učit se, 

rozvíjet u dětí povědomí o zdravém životním stylu a důležitosti pohybu, ale také vnímání umění i 

krásu okolního světa a v neposlední řadě zajistit bezpečné, zajímavé, klidné a tvůrčí prostředí 

školy. 

Těchto cílů i záměrů chceme dosáhnout: 

• vytvořením maximálně podnětného prostředí 

• zajištěním dostatečným množstvím informačních zdrojů 

• aktivním rozvíjením vědomostí, dovedností i návyků dětí 

• dodržováním zásad pedagogických principů (zásada přiměřenosti, systematičnosti, 

posloupnosti apod.) 

• tvorbou pravidel soužití ve škole i mimo školu 

• zapojením maximální sebeobsluhy dětí 

• eliminováním možností úrazů na minimální hodnotu 

• usilováním o osobnostní rozvoj dítěte se spoluprací s rodinnými příslušníky 

• respektováním individuálních potřeb a práv dítěte na neúčast při nabízených činnostech 

 

Formy a metody práce: 

Předškolním vzdělávání je nutno maximálně přizpůsobovat fyziologickým, kognitivním, sociálním a 

emotivním potřebám dětí dané věkové skupiny. Učitel dětem nabízí vhodné vzdělávací prostředí, 

vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté. Zaměstnává a baví děti přirozeným způsobem, 

aby se cítily jistě, bezpečně, radostně i spokojeně a vždy respektuje jejich individuálně různé 

potřeby a možnosti. Je nutné vycházet z pravidelného pozorování a uvědomění si osobnostních 

potřeb i zájmů dítěte. 

Upřednostňujeme metody prožitkového a kooperativního učení hrou, neboť je založena na 

přímých zážitcích dítěte, podporují jejich zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost z učení 

a zájem poznávat nové. U každého učení je třeba využívat a dávat prostor přirozenému toku 

dětských myšlenek a spontánních nápadů. Využíváme i situační učení, které vytváří a využívá 

situace poskytující dětem srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí, dále také spontánní 

sociální učení, kde se děti učí pomocí nápodoby správnému chování a postojů.  
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Vzdělávání se snažíme uskutečňovat ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne 

naskytnou, vyváženým a vzájemně provázaným poměrem spontánních a řízených aktivit. 

Vzdělávací činnosti s dětmi se snažíme vést v kolektivních, skupinových i individuálních didakticky 

zacílených činností s přímou nebo nepřímou motivací učitele. Je na volbě dítěte, zda se aktivit 

účastní, či ne. Při učení uplatňujeme integrovaný přístup tzn., že obsah učiva je v přirozených 

vazbách, souvislostech a vztazích. Vždy při tvorbě vzdělávací nabídky plně využíváme metodik 

zaměřených na předškolní vzdělávání.  
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6 Vzdělávací obsah 
6.1 Principy a metody vzdělávání 

Uplatňované principy při vzdělávací činnosti: 

• akceptovat individuální potřeby a vývojová specifika dětí 

• umožňovat rozvoj a vzdělávání každého jedince 

• plně respektovat rodiče i výchovu v rodinném prostředí 

• umožňovat dětem svobodu projevu 

• přijímat dítě, takové jaké je, i když nenaplní očekávání 

• dovést dítě k samostatnosti, nezávislosti na dospělém 

• uplatňovat humánní přístup 

Metody vzdělávání 

Při výchovně - vzdělávacím procesu je nejvíce využívána hra. Pro děti je hra nejpřirozenějším 

projevem. Jako jedna ze základních psychických potřeb má vrozený základ a do většiny jejích 

forem se promítají přání, touhy a myšlenky, které souvisejí s poznáváním. Dětská hra je prezentací 

každodenního života a světa takového, jak je viděn dětskýma očima, a ve vztazích, které dítě 

vzhledem ke svému věku dokáže pochopit. 

Volná (spontánní) hra - je to čas relaxace, uvolnění, vybočení z reality (např. pohádková říše), ale i 

napětí z řešení různých situací. Děti si ji vymýšlí samy. Jsou to hry: 

konstruktivní - lego, stavebnice 

námětové - na něco/někoho 

skládací - puzzle 

stolní - domino, člověče, nezlob se 

funkční - přesívání písku 

manipulační - trhání, mačkání 

Řízená hra - je vedena učitelem a jsou to především hry: 

pohybové - stromeček, domeček, hříbeček 

hudebně - pohybové 
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smyslové - hra na čichanou, slepá bába 

skupinové hry s pravidly 

Didaktická hra - je záměrně vytvořená s cílem rozvíjet poznávací procesy, vědomosti a duševní 

schopnosti dítěte. Je to navozované a řízené učení hrou. Jsou zaměřené na: 

jazykový rozvoj 

logicko - matematický rozvoj 

rozvoj vědeckého poznání 

rozvoj pohybu 

rozvoj esteticko - hudebních schopností 

Cílem her je rozvíjení fantazie, charakteru, emocionality, hrubé i jemné motoriky, poznávacích 

procesů, řeči i vůle. Měla by být spontánní, samoúčelná, dobrovolná a relaxační. 

6.2 Třídní vzdělávací program 

Třídní vzdělávací plán si učitelé zpracovávají v dané třídě z integrovaných bloků. Vychází ze ŠVP a 

volí v nich pro svou třídu konkrétní činnosti a prostředky k naplňování cílů, určují způsob realizace 

těchto činností (formy a metody), doplňují jej o různé akce. TVP je plánován s ohledem na věkové 

složení tříd a k jejich individuálním potřebám na základě evaluace předchozího IB. Zachycuje 

podtémata v myšlenkové mapě, zahrnuje dílčí cíle, činnostní nabídku a očekávané výstupy. Při 

jeho tvorbě učitelé uplatňují své dovednosti a tvořivost.  

Konkrétní vzdělávací nabídku plánují učitelé společně na plánovacích poradách před každým 

nadcházejícím IB, vzájemně se inspirují a obohacují.  

Charakteristika a cíl každého IB objasňuje učiteli, co chce děti naučit, na co se zaměřuje, ale 

zároveň dává možnost jít svou cestou. Časový plán IB je orientační a umožňuje učitelům pružně 

reagovat na aktuální možnosti a zájem dětí.

6.3 Uspořádání témat ŠVP 

IB: Skáčeme a dovádíme, bříška s chutí naplníme 

Téma: 
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• Vitamíny ty jsou třeba, jako mléko, voda, chleba. 

• Co nám škodí, prospívá, to i malé dítě zná. 

• Když se blíží vánice, nasadíme čepice. A když svítí sluníčko, stačí obléct maličko. 

• Šplhám, skáču, přelezu, bez modřiny domů jdu. 

• Škoda času na tabletu. 

• Na sladké jsem dostal chuť, ale teď mě bolí zub.  

IB: Zpíváme a tancujeme, divadlo si zahrajeme, malujeme, lepíme, rádi něco tvoříme 

Téma: 

• Palička a bubínek, hned je veselejší svět. 

• Po mámě si chvilku stýskám, ale za chvíli si výskám.  

• Povídám si s kamarády o všem, co máme rádi. 

• Plastelína nebo hlína, tvořit, to je přece príma. 

• Barvíme i kraslice, jen ať je jich ještě více. 

IB: Hrajeme si spolu rádi, vždyť jsme všichni kamarádi 

Téma: 

• Nenechám si ubližovat, copak nevíš, jak se chovat? 

• Půjčíš mi tu motorku? Když jsme spolu na dvorku? 

• Nechci rušit ostatní, zdá se, že už všichni spí. 

• Nechci si jen doma hrát, snažím se i pomáhat. 

• Spolu radost prožíváme, ať je jaro nebo zima, spolu je nám pořád prima. 

IB: Víme, jak se chovat máme ve školce i divadle, ukážeme také mámě, co je dobře a co ne 

Téma: 

• Co se sluší dobře vím, rád tě také pochválím.  

• Dáme - li se do práce, bude tady legrace. 

• Pohádky se vždycky hodí, nejen když se omarodí.  

IB: Vše zvědavě sledujeme, když je třeba, pomůžeme kytičce i broučkovi 

Téma: 

• Poznám dobře okolí, i co roste na poli. 

• Čtyři roční období, to my známe, to se ví. 

• Příroda je jako víla, úplně nás okouzlila. 
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• Vím, že kroupy nebo mráz, nejsou dobré pro přírodu, je však horší na jaře, když 

přižene velkou vodu. 

• Les a louka, také voda, tohle všechno je příroda.  

• Že jsi jiný, nevadí, úsměvem tě pohladím. 
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6.4 Integrované bloky 
6.4.1 Hrajeme si spolu rádi, vždyť jsme všichni kamarádi 

Název integrovaného bloku Hrajeme si spolu rádi, vždyť jsme všichni kamarádi
Oblast Dítě a ten druhý
Charakteristika integrovaného bloku Adaptovat se na mateřskou školu, najít si kamarády, uvědomit si různé lidské vlastnosti a charakter, 

posilování přirozených poznávacích citů, získání relativní citové samostatnosti, osvojení si elementárních 
poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem, 
posilovat sebevědomí dětí a jejich důvěru ve vlastní schopnosti a dovednosti, rozvíjet komunikační 
dovednosti (verbální i neverbální), rozvoj schopnosti sebeovládání, rozvoj schopnosti žít ve společenství 
ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k 
ostatním dětem), rozvoj kooperativních dovedností, ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s 
druhými dětmi i dospělými, rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, 
rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat 
společenskému prostředí a zvládat jeho změny.
kompetence k učení:
 * odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých 
kompetence k řešení problémů:
 * rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit
 * se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu
 * chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak 
výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit 
komunikativní kompetence:
 * průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá kdokonalejší komunikaci s okolím 
sociální a personální kompetence:
 * projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné 
chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost
 * napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence dětí

činnostní a občanské kompetence:
 * spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je 
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Název integrovaného bloku Hrajeme si spolu rádi, vždyť jsme všichni kamarádi
zachovávat
 * si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou 
hodnotu 

Způsob hodnocení dětí Děti v mateřské škole hodnotíme slovně a vždy s pozitivním nádechem. Učitel se vyhýbá negativním 
slovním projevům. Mateřská škola si vytváří svůj systém sledování, hodnocení a způsob záznamů pokroků 
dítěte. Tento systém je přehledný, smysluplný a účelný. 

Poznámky k integrovanému bloku v rámci 
vzdělávacího obsahu

 * Nenechám si ubližovat, copak nevíš, jak se chovat?
 * Půjčíš mi tu motorku? Když jsme spolu na dvorku?
 * Nechci rušit ostatní, zdá se, že už všichni spí.
 * Nechci si jen doma hrát, snažím se i pomáhat.
 * Spolu radost prožíváme, ať je jaro nebo zima, spolu je nám pořád prima.

   

Hrajeme si spolu rádi, vždyť jsme všichni 
kamarádi

vzdělávání

Výchovné a vzdělávací strategie • kompetence k učení
• kompetence k řešení problémů
• komunikativní kompetence
• sociální a personální kompetence
• činnostní a občanské kompetence

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka
navazovat kontakty s dospělým, kterému je 
svěřeno do péče, překonat stud, 
komunikovat s ním vhodným způsobem, 
respektovat ho

hry na téma rodina a přátelství

porozumět běžným projevům vyjádření 
emocí a nálad

každodenní setkávání s pozitivními vzory chování

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

navazovat kontakty s 
dospělým, kterému je svěřeno 
do péče, překonat stud, 
komunikovat s ním vhodným 
způsobem, respektovat ho

předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých 
situacích - mimické vyjadřování nálad - úsměv, pláč, hněv, zloba, údiv, 
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Hrajeme si spolu rádi, vždyť jsme všichni 
kamarádi

vzdělávání

dětská přátelství vážnost
porozumět běžným projevům vyjádření 
emocí a nálad

cvičení v projevování citů - kladných, v sebekontrole a v sebeovládání - 
zvláště hněvu, zlosti a úzkosti

respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s 
ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si 
úkol s jiným dítětem apod.

hry, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému a k ochotě pomoci mu 
vyřešit vzájemný spor

uplatňovat své individuální potřeby, přání a 
práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj 
postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či 
názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit 
konflikt dohodou

porozumět běžným projevům 
vyjádření emocí a nálad

navazovat kontakty s dospělým, kterému je 
svěřeno do péče, překonat stud, 
komunikovat s ním vhodným způsobem, 
respektovat ho
porozumět běžným projevům vyjádření 
emocí a nálad
přirozeně a bez zábran komunikovat s 
druhým dítětem, navazovat a udržovat 
dětská přátelství

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

kooperativní činnosti ve skupinkách

bránit se projevům násilí jiného dítěte, 
ubližování, ponižování apod.
navazovat kontakty s dospělým, kterému je 
svěřeno do péče, překonat stud, 
komunikovat s ním vhodným způsobem, 
respektovat ho
odmítnout komunikaci, která je mu 
nepříjemná
porozumět běžným projevům vyjádření 

odmítnout komunikaci, která 
je mu nepříjemná

hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých
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Hrajeme si spolu rádi, vždyť jsme všichni 
kamarádi

vzdělávání

emocí a nálad
přirozeně a bez zábran komunikovat s 
druhým dítětem, navazovat a udržovat 
dětská přátelství
bránit se projevům násilí jiného dítěte, 
ubližování, ponižování apod.
chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou 
hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, 
jinakse chová, něco jiného umí či neumí 
apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti 
jsou přirozené
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla 
vzájemného soužití a chování doma, v 
mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat 
herní pravidla
porozumět běžným projevům vyjádření 
emocí a nálad
přirozeně a bez zábran komunikovat s 
druhým dítětem, navazovat a udržovat 
dětská přátelství
respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s 
ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si 
úkol s jiným dítětem apod.
uplatňovat své individuální potřeby, přání a 
práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj 
postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či 
názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit 
konflikt dohodou
vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, 

uvědomovat si svá práva ve 
vztahu k druhému, přiznávat 
stejná práva druhým a 
respektovat je

hry, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému a k ochotě pomoci mu 
vyřešit vzájemný spor
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Hrajeme si spolu rádi, vždyť jsme všichni 
kamarádi

vzdělávání

vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a 
ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, 
mít ohled na druhého a soucítit s ním, 
nabídnout mu pomoc apod.)
bránit se projevům násilí jiného dítěte, 
ubližování, ponižování apod.
chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou 
hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá, 
jinakse chová, něco jiného umí či neumí 
apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti 
jsou přirozené
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla 
vzájemného soužití a chování doma, v 
mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat 
herní pravidla
uvědomovat si svá práva ve vztahu k 
druhému, přiznávat stejná práva druhým a 
respektovat je
vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, 
vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a 
ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, 
mít ohled na druhého a soucítit s ním, 
nabídnout mu pomoc apod.)

chápat, že všichni lidé (děti) 
mají stejnou hodnotu, 
přestože je každý jiný (jinak 
vypadá, jinak se chová, něco 
jiného umí či neumí apod.), že 
osobní, resp. osobnostní 
odlišnosti jsou přirozené

uvědomování si vztahů mezi lidmi - kamarádství, přátelství, vztahy mezi 
oběma pohlavími, úcta ke stáří

dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla 
vzájemného soužití a chování doma, v 
mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat 
herní pravidla

kooperativní činnosti ve skupinkách

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

spolupracovat s ostatními

uvědomování si vztahů mezi lidmi - kamarádství, přátelství, vztahy mezi 
oběma pohlavími, úcta ke stáří
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Hrajeme si spolu rádi, vždyť jsme všichni 
kamarádi

vzdělávání

respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s 
ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si 
úkol s jiným dítětem apod.
spolupracovat s ostatními
uvědomovat si svá práva ve vztahu k 
druhému, přiznávat stejná práva druhým a 
respektovat je
vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, 
vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a 
ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, 
mít ohled na druhého a soucítit s ním, 
nabídnout mu pomoc apod.)
bránit se projevům násilí jiného dítěte, 
ubližování, ponižování apod.
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla 
vzájemného soužití a chování doma, v 
mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat 
herní pravidla
přirozeně a bez zábran komunikovat s 
druhým dítětem, navazovat a udržovat 
dětská přátelství
spolupracovat s ostatními
vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, 
vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a 
ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, 
mít ohled na druhého a soucítit s ním, 
nabídnout mu pomoc apod.)

dodržovat dohodnutá a 
pochopená pravidla 
vzájemného soužití a chování 
doma, v mateřské škole, na 
veřejnosti, dodržovat herní 
pravidla

spoluvytváření přiměřeného množství smysluplných a jasných pravidel 
soužití ve třídě

odmítnout komunikaci, která je mu 
nepříjemná

respektovat potřeby jiného 
dítěte, dělit se s ním o hračky, 

hry, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému a k ochotě pomoci mu 
vyřešit vzájemný spor
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Hrajeme si spolu rádi, vždyť jsme všichni 
kamarádi

vzdělávání

přirozeně a bez zábran komunikovat s 
druhým dítětem, navazovat a udržovat 
dětská přátelství
respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s 
ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si 
úkol s jiným dítětem apod.
spolupracovat s ostatními

kooperativní činnosti ve skupinkách

uvědomovat si svá práva ve vztahu k 
druhému, přiznávat stejná práva druhým a 
respektovat je

pomůcky, pamlsky, rozdělit si 
úkol s jiným dítětem apod.

navazovat kontakty s dospělým, kterému je 
svěřeno do péče, překonat stud, 
komunikovat s ním vhodným způsobem, 
respektovat ho

cvičení v projevování citů - kladných, v sebekontrole a v sebeovládání - 
zvláště hněvu, zlosti a úzkosti

respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s 
ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si 
úkol s jiným dítětem apod.

uplatňovat své individuální 
potřeby, přání a práva s 
ohledem na druhého 
(obhajovat svůj postoj nebo 
názor, respektovat jiný postoj 
či názor), přijímat a uzavírat 
kompromisy, řešit konflikt 
dohodou

kooperativní činnosti ve skupinkách

chovat se obezřetně při setkání s neznámými 
dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě 
potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe 
i pro jiné dítě)

chovat se obezřetně při 
setkání s neznámými dětmi, 
staršími i dospělými jedinci, v 
případě potřeby požádat 
druhého o pomoc (pro sebe i 
pro jiné dítě)

hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých
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6.4.2 Skáčeme a dovádíme, bříška s chutí naplníme 

Název integrovaného bloku Skáčeme a dovádíme, bříška s chutí naplníme
Oblast Dítě a jeho tělo
Charakteristika integrovaného bloku Upevňovat zdraví vycházkami po okolí, rozlišovat, co zdraví prospívá a co ne, rozvíjet pohybové schopností 

a zdokonalovat dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, rozvíjet fyzické i psychické zdatnosti, získávat 
relativní citovou samostatnost, uvědomění si vlastního těla, ochrana osobního soukromí a bezpečí ve 
vztazích s druhými dětmi i dospělými, osvojovat si poznatky a dovednosti potřebné k vykonávání 
jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte 
před jeho nebezpečnými vlivy. 
kompetence k učení:
 * uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení

kompetence k řešení problémů:
 * se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

komunikativní kompetence:
 * se domlouvá gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

sociální a personální kompetence:
 * samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej
 * se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v 
běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla        společenského styku; je schopné 
respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence dětí

činnostní a občanské kompetence:
 * se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat
 * dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky
 * má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží
    si práce i úsilí druhých
 * dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné 
okolní prostředí (přírodní i společenské) 
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Název integrovaného bloku Skáčeme a dovádíme, bříška s chutí naplníme
Způsob hodnocení dětí Děti v mateřské škole hodnotíme slovně a vždy s pozitivním nádechem. Učitel se vyhýbá negativním 

slovním projevům. Mateřská škola si vytváří svůj systém sledování, hodnocení a způsob záznamů pokroků 
dítěte. Tento systém je přehledný, smysluplný a účelný. 

Poznámky k integrovanému bloku v rámci 
vzdělávacího obsahu

Téma:
 * Vitamíny ty jsou třeba, jako mléko, voda, chleba.
 * Co nám škodí, prospívá, to i malé dítě zná.
 * Když se blíží vánice, nasadíme čepice. A když svítí sluníčko, stačí obléct maličko.
 * Šplhám, skáču, přelezu bez modřiny domů jdu.
 * Škoda času na tabletu.
 * Na sladké jsem dostal chuť, ale teď mě bolí zub.

   

Skáčeme a dovádíme, bříška s chutí 
naplníme

vzdělávání

Výchovné a vzdělávací strategie • kompetence k učení
• kompetence k řešení problémů
• komunikativní kompetence
• sociální a personální kompetence
• činnostní a občanské kompetence

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka
koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby 
těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, 
dechová, relaxační cvičení)
činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částízvládnout základní pohybové dovednosti a 

prostorovou orientaci, běžné způsoby 
pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, 
házet a chytat míč, užívat různé náčiní, 
pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se 
na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)

zvládat základní pohybové 
dovednosti a prostorovou 
orientaci, běžné způsoby 
pohybu v různém prostředí 
(zvládat překážky, házet a 
chytat míč, užívat různé 
náčiní, pohybovat se ve 
skupině dětí, pohybovat se na 
sněhu, ledu, ve vodě, v písku)

společná akce s rodiči - Odemykání zahrady (sportovní odpoledne)

koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby koordinovat lokomoci a další zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, 
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Skáčeme a dovádíme, bříška s chutí 
naplníme

vzdělávání

těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou dechová, relaxační cvičení)
ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se 
zpěvem
pojmenovat části těla, některé orgány 
(včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít 
povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, 
růstu těla a jeho proměnách), znát základní 
pojmy užívané ve spojení se zdravím, s 
pohybem a sportem

činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí

zachovávat správné držení těla

polohy a pohyby těla, sladit 
pohyb s rytmem a hudbou

ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se 
zpěvem

společná akce s rodiči - Odemykání zahrady (sportovní odpoledne)

vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle 
vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

vědomě napodobovat 
jednoduchý pohyb podle 
vzoru a přizpůsobit jej podle 
pokynu

pohybové aktivity - tanečky, hry

ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se 
zpěvem

ovládat dechové svalstvo, 
sladit pohyb se zpěvem

pohybové aktivity - tanečky, hry

povídání o zdravé výživě, nutnosti pitného režimu i aktivním životním stylu
přednáška zdravotní sestřičky (zdravé zoubky)

vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 
(sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově 
rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické 
znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat 
hmatem apod.)

vnímat a rozlišovat pomocí 
všech smyslů (sluchově 
rozlišovat zvuky a tóny, 
zrakově rozlišovat tvary 
předmětů a jiné specifické 
znaky, rozlišovat vůně, chutě, 
vnímat hmatem apod.)

příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a 
vytváření zdravých životních návyků

pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny, stolování, oblékání, 
úklidu
aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školky

ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat 
jemnou motoriku (zacházet s předměty denní 
potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, 
náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a 
výtvarným materiálem, např. s tužkami, 
barvami, nůžkami, papírem, modelovací 

ovládat koordinaci ruky a oka, 
zvládat jemnou motoriku 
(zacházet s předměty denní 
potřeby, s drobnými 
pomůckami, s nástroji, 
náčiním a materiálem, 

námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty
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Skáčeme a dovádíme, bříška s chutí 
naplníme

vzdělávání

hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními 
nástroji apod.)

zacházet s grafickým a 
výtvarným materiálem, např. 
s tužkami, barvami, nůžkami, 
papírem, modelovací hmotou, 
zacházet s jednoduchými 
hudebními nástroji apod.)

ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat 
jemnou motoriku (zacházet s předměty denní 
potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, 
náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a 
výtvarným materiálem, např. s tužkami, 
barvami, nůžkami, papírem, modelovací 
hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními 
nástroji apod.)
zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní 
úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit 
po sobě, udržovat pořádek, zvládat 
jednoduché úklidové práce, práce na zahradě 
apod.)
zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní 
kulturně hygienické a zdravotně preventivní 
návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat 
stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se 
o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, 
obouvat apod.)

zvládat sebeobsluhu, 
uplatňovat základní kulturně 
hygienické a zdravotně 
preventivní návyky (starat se 
o osobní hygienu, přijímat 
stravu a tekutinu, umět 
stolovat, postarat se o sebe a 
své osobní věci, oblékat se, 
svlékat, obouvat apod.)

pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny, stolování, oblékání, 
úklidu

mít povědomí o některých způsobech 
ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, 
kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se 
obrátit, koho přivolat, jakým způsobem 
apod.)

rozlišovat, co prospívá zdraví 
a co mu škodí; chovat se tak, 
aby v situacích pro dítě 
běžných a jemu známých 
neohrožovalo zdraví, bezpečí 

vycházky po vesnici
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Skáčeme a dovádíme, bříška s chutí 
naplníme

vzdělávání

mít povědomí o významu péče o čistotu a 
zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé 
výživy

a pohodu svou ani druhých příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, 
pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k 
prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí

mít povědomí o některých způsobech 
ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, 
kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se 
obrátit, koho přivolat, jakým způsobem 
apod.)

vycházky po vesnici

mít povědomí o významu péče o čistotu a 
zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé 
výživy

příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a 
vytváření zdravých životních návyků

příležitosti a činnosti směřující k prevenci úrazů (hrozících při hrách, 
pohybových činnostech a dopravních situacích, při setkávání s cizími lidmi), k 
prevenci nemoci, nezdravých návyků a závislostí

rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; 
chovat se tak, aby v situacích pro dítě 
běžných a jemu známých neohrožovalo 
zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých

mít povědomí o významu 
péče o čistotu a zdraví, o 
významu aktivního pohybu a 
zdravé výživy

poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, 
jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a 
přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, 
technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace 
a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek 
varujících dítě před nebezpečím
pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny, stolování, oblékání, 
úklidu

zacházet s běžnými předměty denní potřeby, 
hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, 
sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými 
pomůckami a materiály, jednoduchými 
hudebními nástroji, běžnými pracovními 
pomůckami

zacházet s běžnými předměty 
denní potřeby, hračkami, 
pomůckami, drobnými 
nástroji, sportovním náčiním a 
nářadím, výtvarnými 
pomůckami a materiály, 
jednoduchými hudebními 
nástroji, běžnými pracovními 
pomůckami

spontánní hra
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6.4.3 Víme, jak se chovat máme ve školce i divadle, ukážeme také mámě, co je dobře a co ne 

Název integrovaného bloku Víme, jak se chovat máme ve školce i divadle, ukážeme také mámě, co je dobře a co ne
Oblast Dítě a společnost
Charakteristika integrovaného bloku Adaptovat se na mateřskou školu, najít si kamarády, uvědomit si různé lidské vlastnosti a charakter, 

orientovat se v MŠ i okolí, uvést dítě do světa kultury, umění, spoluvytvářet dobré vztahy i klima třídy, 
přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat i přijímat základní hodnoty 
v tomto společenství uznávané, poznávání jiných kultur, rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám 
vnějšího prostředí i jeho změnám.
kompetence k učení:
 * má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho 
rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 
kompetence k řešení problémů:
 * řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě 
nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého 
komunikativní kompetence:
 * ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární 
předpoklady k učení se cizímu jazyku 
sociální a personální kompetence:
 * je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence dětí

činnostní a občanské kompetence:
 * ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může 
ovlivnit
 * odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se 
daným okolnostem 

Způsob hodnocení dětí Děti v mateřské škole hodnotíme slovně a vždy s pozitivním nádechem. Učitel se vyhýbá negativním 
slovním projevům. Mateřská škola si vytváří svůj systém sledování, hodnocení a způsob záznamů pokroků 
dítěte. Tento systém je přehledný, smysluplný a účelný. 

Poznámky k integrovanému bloku v rámci 
vzdělávacího obsahu

 * Co se sluší dobře vím, rád tě také pochválím.
 * Dáme - li se do práce, bude tady legrace.
 * Pohádky se vždycky hodí, nejen když se omarodí. 
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Víme, jak se chovat máme ve školce i 
divadle, ukážeme také mámě, co je dobře a 

co ne

vzdělávání

Výchovné a vzdělávací strategie • kompetence k učení
• kompetence k řešení problémů
• komunikativní kompetence
• sociální a personální kompetence
• činnostní a občanské kompetence

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka
chovat se zdvořile, přistupovat k druhým 
lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, 
s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a 
úsilí

každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

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

uplatňovat návyky v 
základních formách 
společenského chování ve 
styku s dospělými i s dětmi 
(zdravit známé děti i dospělé, 
rozloučit se, poprosit, 
poděkovat, vzít si slovo, až 
když druhý domluví, požádat 
o pomoc, vyslechnout sdělení, 
uposlechnout pokyn apod.)

hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, 
dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a 
osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává

adaptovat se na život ve škole, aktivně 
zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i 
jeho běžných proměn (vnímat základní 
pravidla jednání ve skupině, podílet se na 
nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí 
skupiny, přizpůsobit se společnému 
programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a 
spoluvytvářet v tomto společenství prostředí 
pohody
chovat se zdvořile, přistupovat k druhým 
lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, 

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

hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, 
dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a 
osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Vše nás baví, vždyť jsme hraví 

40

Víme, jak se chovat máme ve školce i 
divadle, ukážeme také mámě, co je dobře a 

co ne

vzdělávání

s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a 
úsilí
uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují 
pravidla chování, že se mohou chovat 
neočekávaně, proti pravidlům, a tím 
ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat 
společensky nežádoucí chování (např. lež, 
nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či 
agresivitu), chránit se před ním a v rámci 
svých možností se bránit jeho důsledkům 
(vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto 
chovají)
začlenit se do třídy a zařadit se mezi své 
vrstevníky, respektovat jejich rozdílné 
vlastnosti, schopnosti a dovednosti
dodržovat pravidla her a jiných činností, 
jednat spravedlivě, hrát fair

každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, 
domluvit se na společném řešení (v 
jednoduchých situacích samostatně, jinak s 
pomocí)

různorodé společné hry a skupinové aktivity

zacházet šetrně s vlastními i cizími 
pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, 
s knížkami, s penězi apod.

chovat se a jednat na základě 
vlastních pohnutek a zároveň 
s ohledem na druhé

adaptovat se na život ve škole, aktivně 
zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i 
jeho běžných proměn (vnímat základní 
pravidla jednání ve skupině, podílet se na 
nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí 

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

adaptovat se na mateřskou školu, najít si kamarády, uvědomit si různé lidské 
vlastnosti a charakter
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Víme, jak se chovat máme ve školce i 
divadle, ukážeme také mámě, co je dobře a 

co ne

vzdělávání

skupiny, přizpůsobit se společnému 
programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a 
spoluvytvářet v tomto společenství prostředí 
pohody
chovat se zdvořile, přistupovat k druhým 
lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, 
s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a 
úsilí

činnosti zajišťující spokojenost a radost a činnosti, které vyvolávají pohodu a 
veselí
poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování 
dramatizací, divadelních scének

porozumět běžným 
neverbálním projevům 
citových prožitků a nálad 
druhých

využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s 
různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními 
činnostmi a pracovními předměty, praktická manipulace s některými 
pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností

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

hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, 
dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a 
osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává

vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně 
poslouchat, sledovat se zájmem literární, 
dramatické či hudební představení a hodnotit 
svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je 
zaujalo)

adaptovat se na život ve 
škole, aktivně zvládat 
požadavky plynoucí z 
prostředí školy i jeho běžných 
proměn (vnímat základní 
pravidla jednání ve skupině, 
podílet se na nich a řídit se 
jimi, podřídit se rozhodnutí 
skupiny, přizpůsobit se 
společnému programu, 
spolupracovat, přijímat 
autoritu) a spoluvytvářet v 
tomto společenství prostředí 

adaptovat se na mateřskou školu, najít si kamarády, uvědomit si různé lidské 
vlastnosti a charakter
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Víme, jak se chovat máme ve školce i 
divadle, ukážeme také mámě, co je dobře a 

co ne

vzdělávání

pohody
chovat se a jednat na základě vlastních 
pohnutek a zároveň s ohledem na druhé

hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, 
dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a 
osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává

dodržovat pravidla her a jiných činností, 
jednat spravedlivě, hrát fair
porozumět běžným neverbálním projevům 
citových prožitků a nálad druhých
utvořit si základní dětskou představu o 
pravidlech chování a společenských normách, 
co je v souladu s nimi a co proti nim a ve 
vývojově odpovídajících situacích se podle 
této představy chovat (doma, v mateřské 
škole i na veřejnosti)

využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s 
různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními 
činnostmi a pracovními předměty, praktická manipulace s některými 
pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností

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

vyjednávat s dětmi i 
dospělými ve svém okolí, 
domluvit se na společném 
řešení (v jednoduchých 
situacích samostatně, jinak s 
pomocí)

chovat se a jednat na základě vlastních 
pohnutek a zároveň s ohledem na druhé

každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

porozumět běžným neverbálním projevům 
citových prožitků a nálad druhých

utvořit si základní dětskou 
představu o pravidlech 
chování a společenských 
normách, co je v souladu s 
nimi a co proti nim a ve 

různorodé společné hry a skupinové aktivity
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Víme, jak se chovat máme ve školce i 
divadle, ukážeme také mámě, co je dobře a 

co ne

vzdělávání

uplatňovat návyky v základních formách 
společenského chování ve styku s dospělými i 
s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, 
rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo 
až když druhý domluví, požádat o pomoc, 
vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn 
apod.)

poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování 
dramatizací, divadelních scének

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

adaptovat se na mateřskou školu, najít si kamarády, uvědomit si různé lidské 
vlastnosti a charakter

vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, 
domluvit se na společném řešení (v 
jednoduchých situacích samostatně, jinak s 
pomocí)

vývojově odpovídajících 
situacích se podle této 
představy chovat (doma, v 
mateřské škole i na 
veřejnosti)

chovat se a jednat na základě vlastních 
pohnutek a zároveň s ohledem na druhé

každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování

uplatňovat návyky v základních formách 
společenského chování ve styku s dospělými i 
s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, 
rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo 
až když druhý domluví, požádat o pomoc, 
vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn 

chovat se zdvořile, 
přistupovat k druhým lidem, k 
dospělým i k dětem, bez 
předsudků, s úctou k jejich 
osobě, vážit si jejich práce a 
úsilí

různorodé společné hry a skupinové aktivity
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Víme, jak se chovat máme ve školce i 
divadle, ukážeme také mámě, co je dobře a 

co ne

vzdělávání

apod.)
utvořit si základní dětskou představu o 
pravidlech chování a společenských normách, 
co je v souladu s nimi a co proti nim a ve 
vývojově odpovídajících situacích se podle 
této představy chovat (doma, v mateřské 
škole i na veřejnosti)
uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují 
pravidla chování, že se mohou chovat 
neočekávaně, proti pravidlům, a tím 
ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat 
společensky nežádoucí chování (např. lež, 
nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či 
agresivitu), chránit se před ním a v rámci 
svých možností se bránit jeho důsledkům 
(vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto 
chovají)

poslech pohádek, příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování 
dramatizací, divadelních scének

vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, 
domluvit se na společném řešení (v 
jednoduchých situacích samostatně, jinak s 
pomocí)

každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chováníutvořit si základní dětskou představu o 
pravidlech chování a společenských normách, 
co je v souladu s nimi a co proti nim a ve 
vývojově odpovídajících situacích se podle 
této představy chovat (doma, v mateřské 
škole i na veřejnosti)

uvědomovat si, že ne všichni 
lidé respektují pravidla 
chování, že se mohou chovat 
neočekávaně, proti 
pravidlům, a tím ohrožovat 
pohodu i bezpečí druhých; 
odmítat společensky 
nežádoucí chování (např. lež, 

hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, 
dospělý, rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a 
osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává
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Víme, jak se chovat máme ve školce i 
divadle, ukážeme také mámě, co je dobře a 

co ne

vzdělávání

nespravedlnost, ubližování, 
lhostejnost či agresivitu), 
chránit se před ním a v rámci 
svých možností se bránit jeho 
důsledkům (vyhýbat se 
komunikaci s lidmi, kteří se 
takto chovají)

zachycovat skutečnosti ze svého okolí a 
vyjadřovat své představy pomocí různých 
výtvarných dovedností a technik (kreslit, 
používat barvy, modelovat, konstruovat, 
tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých 
jiných materiálů, z přírodnin aj.)

zacházet šetrně s vlastními i 
cizími pomůckami, hračkami, 
věcmi denní potřeby, s 
knížkami, s penězi apod.

využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s 
různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními 
činnostmi a pracovními předměty, praktická manipulace s některými 
pomůckami a nástroji, provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností

vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a 
hudebně pohybových činností, zvládat 
základní hudební dovednosti vokální i 
instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s 
jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a 
rozlišovat rytmus)

vnímat umělecké a kulturní 
podněty, pozorně poslouchat, 
sledovat se zájmem literární, 
dramatické či hudební 
představení a hodnotit svoje 
zážitky (říci, co bylo zajímavé, 
co je zaujalo)

aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění návštěvami výstav, divadelních 
a filmových představení, využívání příležitostí seznamující dítě přirozeným 
způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí

    

6.4.4 Vše zvědavě sledujeme, když je třeba, pomůžeme kytičce i broučkovi 

Název integrovaného bloku Vše zvědavě sledujeme, když je třeba, pomůžeme kytičce i broučkovi
Oblast Dítě a svět
Charakteristika integrovaného bloku Orientovat se v MŠ i okolí, uvědomit si přírodu kolem sebe, vnímat barvy podzimu, poznávat plody (ovoce, 

zelenina), rozvíjet smyslové vnímání i tvořivost, vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, 
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Název integrovaného bloku Vše zvědavě sledujeme, když je třeba, pomůžeme kytičce i broučkovi
kulturním prostředí (uvědomit si změny, které nastaly v přírodě příchodem zimního období, kam se na zimu 
schovávají zvířátka), chápat tradice v měsíci prosinci i lednu, projevovat zájem o kulturní dění a knihy, 
vánoční besídka pro rodiče, divadelní představení s vánoční tématikou, poslech vánočních koled, uvědomit 
si změny v přírodě s nástupem jarního období, mít poznatky o zvycích v jarních měsících (Velikonoce), 
poznávat jarní přírodu (rostliny a mláďata), mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, 
pomáhat pečovat o okolní prostředí, vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností, 
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, 
planetou Zemí, posilovat zvídavost a zájem o objevování nového,mvytvoření základů aktivních postojů ke 
světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje 
vyjadřovat a projevovat, rozvoj společenského i estetického vkusu, pochopení, že změny způsobené lidskou 
činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit, osvojení si poznatků a dovedností 
potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného 
prostředí a k ochraně dítěte před jeho nebezpečnými vlivy. 
kompetence k učení:
 * má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho 
rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 
kompetence k řešení problémů:
 * řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě 
nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého 
komunikativní kompetence:
 * ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární 
předpoklady k učení se cizímu jazyku 
sociální a personální kompetence:
 * je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku jimiž jsou cíleně 
utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence dětí

činnostní a občanské kompetence:
 * ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může 
ovlivnit
 * odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se 
daným okolnostem 

Způsob hodnocení dětí Děti v mateřské škole hodnotíme slovně a vždy s pozitivním nádechem. Učitel se vyhýbá negativním 
slovním projevům. Mateřská škola si vytváří svůj systém sledování, hodnocení a způsob záznamů pokroků 
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Název integrovaného bloku Vše zvědavě sledujeme, když je třeba, pomůžeme kytičce i broučkovi
dítěte. Tento systém je přehledný, smysluplný a účelný. 

Poznámky k integrovanému bloku v rámci 
vzdělávacího obsahu

 * Poznám dobře okolí, i co roste na poli.
 * Čtyři roční období, to my známe, to se ví.
 * Příroda je jako víla, úplně nás okouzlila.
 * Vím, že kroupy nebo mráz, nejsou dobré pro přírodu, je však horší na jaře, když přižene velkou vodu.
 * Les a louka, také voda, tohle všechno je příroda.
 * Že jsi jiný, nevadí, úsměvem tě pohladím.

   

Vše zvědavě sledujeme, když je třeba, 
pomůžeme kytičce i broučkovi

vzdělávání

Výchovné a vzdělávací strategie • kompetence k učení
• kompetence k řešení problémů
• komunikativní kompetence
• sociální a personální kompetence
• činnostní a občanské kompetence

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka
mít povědomí o širším společenském, 
věcném, přírodním, kulturním i technickém 
prostředí i jeho dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných praktických ukázek v 
okolí dítěte
zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě 
kladené i jednoduché praktické situace, které 
se doma a v mateřské škole opakují, chovat 
se přiměřeně a bezpečně doma i na 
veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u 
lékaře apod.)

orientovat se bezpečně ve 
známém prostředí i v životě 
tohoto prostředí (doma, v 
budově mateřské školy, v 
blízkém okolí)

přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm (okolní přírody, 
vycházky za poznáváním jarních květů, poznávat různé druhy zvířat a umět k 
nim přiřadit mládě)

mít povědomí o širším společenském, 
věcném, přírodním, kulturním i technickém 

uvědomovat si nebezpečí, se 
kterým se může ve svém okolí 

sportovní akce, kulturní programy
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Vše zvědavě sledujeme, když je třeba, 
pomůžeme kytičce i broučkovi

vzdělávání

prostředí i jeho dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných praktických ukázek v 
okolí dítěte
rozlišovat aktivity, které mohou zdraví 
okolního prostředí podporovat a které je 
mohoupoškozovat, všímat si nepořádků a 
škod, upozornit na ně

setkat, a mít povědomí o tom, 
jak se prakticky chránit 
(vědět, jak se nebezpečí 
vyhnout, kam se v případě 
potřeby obrátit o pomoc)

poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, 
jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a 
přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, 
technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace 
a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek 
varujících dítě před nebezpečím

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

přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm (okolní přírody, 
vycházky za poznáváním jarních květů, poznávat různé druhy zvířat a umět k 
nim přiřadit mládě)

mít povědomí o významu životního prostředí 
(přírody i společnosti) pro člověka, 
uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i 
ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní 
zdraví i životní prostředí
orientovat se bezpečně ve známém prostředí 
i v životě tohoto prostředí (doma, v budově 
mateřské školy, v blízkém okolí)
uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může 
ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, 
jak se prakticky chránit (vědět, jak se 
nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby 
obrátit o pomoc)

pozorování přírody v každém ročním období

všímat si změn a dění v nejbližším okolí

osvojovat si elementární 
poznatky o okolním prostředí, 
které jsou dítěti blízké, pro ně 
smysluplné a přínosné, 
zajímavé a jemu pochopitelné 
a využitelné pro další učení a 
životní praxi

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

mít povědomí o širším 
společenském, věcném, 

přípravy a realizace společných zábav a slavností - oslavy výročí, slavnosti v 
rámci zvyků a tradic
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Vše zvědavě sledujeme, když je třeba, 
pomůžeme kytičce i broučkovi

vzdělávání

uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i 
ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní 
zdraví i životní prostředí

sportovní akce, kulturní programy
poznávání ekosystémů (les, louka, rybník apod.)
aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat 
rozmanitost kultur

zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě 
kladené i jednoduché praktické situace, které 
se doma a v mateřské škole opakují, chovat 
se přiměřeně a bezpečně doma i na 
veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u 
lékaře apod.)

přírodním, kulturním i 
technickém prostředí i jeho 
dění v rozsahu praktických 
zkušeností a dostupných 
praktických ukázek v okolí 
dítěte

vyrábět a tvořit z různých plodin

mít povědomí o významu životního prostředí 
(přírody i společnosti) pro člověka, 
uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i 
ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní 
zdraví i životní prostředí

přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm (okolní přírody, 
vycházky za poznáváním jarních květů, poznávat různé druhy zvířat a umět k 
nim přiřadit mládě)

osvojit si elementární poznatky o okolním 
prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně 
smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu 
pochopitelné a využitelné pro další učení a 
životní praxi

pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí

pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 
(dbát o pořádek a čistotu, nakládat 
vhodnýmzpůsobem s odpady, starat se o 
rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, 
chránit příroduv okolí, živé tvory apod.)
porozumět, že změny jsou přirozené a 
samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, 
pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami 
je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se 
běžně proměnlivým okolnostem doma i v 
mateřské škole

vnímat, že svět má svůj řád, 
že je rozmanitý a 
pozoruhodný, nekonečně 
pestrý a různorodý – jak svět 
přírody, tak i svět lidí (mít 
elementární povědomí o 
existenci různých národů a 
kultur, různých zemích, o 
planetě Zemi, vesmíru apod.)

vyrábět a tvořit z různých plodin
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Vše zvědavě sledujeme, když je třeba, 
pomůžeme kytičce i broučkovi

vzdělávání

všímat si změn a dění v nejbližším okolí
mít povědomí o významu životního prostředí 
(přírody i společnosti) pro člověka, 
uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i 
ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní 
zdraví i životní prostředí

přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm (okolní přírody, 
vycházky za poznáváním jarních květů, poznávat různé druhy zvířat a umět k 
nim přiřadit mládě)

porozumět, že změny jsou přirozené a 
samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, 
pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami 
je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se 
běžně proměnlivým okolnostem doma i v 
mateřské škole

pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí

vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a 
pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý 
- jak svět přírody, tak i svět lidí (mít 
elementární povědomí o existenci různých 
národů a kultur, různých zemích, o planetě 
Zemi, vesmíru apod.)

všímat si změn a dění v 
nejbližším okolí

poznávání ekosystémů (les, louka, rybník apod.)

pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí
poznávání ekosystémů (les, louka, rybník apod.)
aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat 
rozmanitost kultur

porozumět, že změny jsou 
přirozené a samozřejmé 
(všechno kolem se mění, 
vyvíjí, pohybuje a proměňuje) 
a že s těmito změnami je 
třeba v životě počítat, 
přizpůsobovat se běžně 
proměnlivým okolnostem 
doma i v mateřské škole

pozorování přírody v každém ročním období

pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 
(dbát o pořádek a čistotu, nakládat 
vhodnýmzpůsobem s odpady, starat se o 

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

přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm (okolní přírody, 
vycházky za poznáváním jarních květů, poznávat různé druhy zvířat a umět k 
nim přiřadit mládě)
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Vše zvědavě sledujeme, když je třeba, 
pomůžeme kytičce i broučkovi

vzdělávání

rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, 
chránit příroduv okolí, živé tvory apod.)
rozlišovat aktivity, které mohou zdraví 
okolního prostředí podporovat a které je 
mohoupoškozovat, všímat si nepořádků a 
škod, upozornit na ně

pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí

uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může 
ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, 
jak se prakticky chránit (vědět, jak se 
nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby 
obrátit o pomoc)

uvědomovat si, že způsobem, 
jakým se dítě i ostatní v jeho 
okolí chovají, ovlivňují vlastní 
zdraví i životní prostředí

poznávání ekosystémů (les, louka, rybník apod.)

    

6.4.5 Zpíváme a tancujeme, divadlo si zahrajeme, malujeme, lepíme, rádi něco tvoříme 

Název integrovaného bloku Zpíváme a tancujeme, divadlo si zahrajeme, malujeme, lepíme, rádi něco tvoříme
Oblast Dítě a jeho psychika
Charakteristika integrovaného bloku Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, posilování přirozených poznávacích citů, získání 

relativní citové samostatnosti, poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si 
vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) rozvoj schopnosti 
sebeovládání, rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky 
vyjádřit, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a 
fantazie, rozvoj tvořivosti, rozvoj kooperativních dovedností, přechod od konkrétně názorného myšlení k 
myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, rozvoj a kultivace mravního i 
estetického vnímání, cítění a prožívání, získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní 
situaci, vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení.

Výchovné a vzdělávací strategie: společné 
postupy uplatňované na úrovni 
integrovaného bloku jimiž jsou cíleně 

kompetence k učení:
 * klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, 
jevům a dějům, které kolem sebe      vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo 
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Název integrovaného bloku Zpíváme a tancujeme, divadlo si zahrajeme, malujeme, lepíme, rádi něco tvoříme
dokázalo a zvládlo
 * učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při 
zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k 
výsledkům
kompetence k řešení problémů:
 * řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, 
experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má 
vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost
 * užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; 
pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích

komunikativní kompetence:
 * ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky 
i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 * dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, 
hudebními, dramatickými apod.)
 * ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní
 * dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 
encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.) 
sociální a personální kompetence:
 * se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje
dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim 

utvářeny a rozvíjeny klíčové kompetence dětí

činnostní a občanské kompetence:
 * má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co 
je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat 

Způsob hodnocení dětí Děti v mateřské škole hodnotíme slovně a vždy s pozitivním nádechem. Učitel se vyhýbá negativním 
slovním projevům. Mateřská škola si vytváří svůj systém sledování, hodnocení a způsob záznamů pokroků 
dítěte. Tento systém je přehledný, smysluplný a účelný. 

Poznámky k integrovanému bloku v rámci 
vzdělávacího obsahu

 * Palička a bubínek, hned je veselejší svět.
 * Po mámě si chvilku stýskám, ale za chvíli si výskám.
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Název integrovaného bloku Zpíváme a tancujeme, divadlo si zahrajeme, malujeme, lepíme, rádi něco tvoříme
 * Povídám si s kamarády o všem, co máme rádi.
 * Plastelína nebo hlína, tvořit, to je přece príma.
 * Barvíme i kraslice, jen ať je jich ještě více.

   

Zpíváme a tancujeme, divadlo si zahrajeme, 
malujeme, lepíme, rádi něco tvoříme

vzdělávání

Výchovné a vzdělávací strategie • kompetence k učení
• kompetence k řešení problémů
• komunikativní kompetence
• sociální a personální kompetence
• činnostní a občanské kompetence

Očekávané výstupy RVP Očekávané výstupy IB Vzdělávací nabídka
naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si 
zapamatovat a vybavit

samostatný slovní projev na určitě téma

naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat 
říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 
jednoduchou dramatickou úlohu apod.)

vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo

popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) přednes, recitace, dramatizace, zpěv
učit se nová slova a aktivně je používat (ptát 
se na slova, kterým nerozumí)

společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění 
zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, 
podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým a podobně)

utvořit jednoduchý rým

správně vyslovovat, ovládat 
dech, tempo i intonaci řeči

chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, 
dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, 
vedle, mezi apod.), elementární časové 
pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, 
jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v 
prostoru i v rovině, částečně se orientovat v 
čase

pojmenovat většinu toho, čím 
je obklopeno

vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo
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Zpíváme a tancujeme, divadlo si zahrajeme, 
malujeme, lepíme, rádi něco tvoříme

vzdělávání

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní 
výkony, slovně reagovat
popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)

společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění 
zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, 
podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým a podobně)

utvořit jednoduchý rým
domluvit se slovy i gesty, improvizovat komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní 
výkony, slovně reagovat

samostatný slovní projev na určitě téma

nalézat nová řešení nebo alternativní k 
běžným

vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo

pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
poznat a pojmenovat většinu toho, čím je 
obklopeno
sledovat a vyprávět příběh, pohádku
učit se nová slova a aktivně je používat (ptát 
se na slova, kterým nerozumí)
vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až 
druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i 
obsah, ptát se)
vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v 
situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, 
nebezpečných či neznámých situacích), 
odmítnout se podílet na nedovolených či 
zakázaných činnostech apod.

přednes, recitace, dramatizace, zpěv

zorganizovat hru

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

chápat základní číselné a matematické pojmy, 
elementární matematické souvislosti a podle 
potřeby je prakticky využívat (porovnávat, 

vést rozhovor (naslouchat 
druhým, vyčkat, až druhý 
dokončí myšlenku, sledovat 

poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a 
divadelních pohádek a příběhů
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Zpíváme a tancujeme, divadlo si zahrajeme, 
malujeme, lepíme, rádi něco tvoříme

vzdělávání

uspořádávat a třídit soubory předmětů podle 
určitého pravidla, orientovat se v 
elementárním počtu cca do šesti, chápat 
číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat 
více, stejně, méně, první, poslední apod.)
domluvit se slovy i gesty, improvizovat vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo
pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno přednes, recitace, dramatizace, zpěv
poznat a pojmenovat většinu toho, čím je 
obklopeno
sledovat a vyprávět příběh, pohádku
správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i 
intonaci řeči
učit se nová slova a aktivně je používat (ptát 
se na slova, kterým nerozumí)
vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v 
situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, 
nebezpečných či neznámých situacích), 
odmítnout se podílet na nedovolených či 
zakázaných činnostech apod.
zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, 
výtvarně, pomocí hudby, hudebně 
pohybovou či dramatickou improvizací apod.)

estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební)

zorganizovat hru

řečníka i obsah, ptát se

chápat slovní vtip a humor komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv
chápat základní číselné a matematické pojmy, 
elementární matematické souvislosti a podle 
potřeby je prakticky využívat (porovnávat, 
uspořádávat a třídit soubory předmětů podle 
určitého pravidla, orientovat se v 

porozumět slyšenému 
(zachytit hlavní myšlenku 
příběhu, sledovat děj a 
zopakovat jej ve správných 
větách)

samostatný slovní projev na určitě téma
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Zpíváme a tancujeme, divadlo si zahrajeme, 
malujeme, lepíme, rádi něco tvoříme

vzdělávání

elementárním počtu cca do šesti, chápat 
číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat 
více, stejně, méně, první, poslední apod.)
naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si 
zapamatovat a vybavit

poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a 
divadelních pohádek a příběhů

naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat 
říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 
jednoduchou dramatickou úlohu apod.)

přednes, recitace, dramatizace, zpěv

poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, 
homonyma a antonyma
sledovat a vyprávět příběh, pohádku
správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i 
intonaci řeči
učit se nová slova a aktivně je používat (ptát 
se na slova, kterým nerozumí)
utvořit jednoduchý rým
vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až 
druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i 
obsah, ptát se)

společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění 
zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, 
podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým a podobně)

zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, 
výtvarně, pomocí hudby, hudebně 
pohybovou či dramatickou improvizací apod.)
nalézat nová řešení nebo alternativní k 
běžným

hry, přirozené i modelové situace

naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat 
říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 
jednoduchou dramatickou úlohu apod.)

společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění 
zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového materiálu, 
podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým a podobně)

pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
poznat a pojmenovat většinu toho, čím je 

formulovat otázky, odpovídat, 
hodnotit slovní výkony, slovně 
reagovat  učit se nová slova 
a aktivně je používat (ptát se 
na slova, kterým nerozumí)

činnosti podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i 
vyjadřování a tříbení vkusu
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Zpíváme a tancujeme, divadlo si zahrajeme, 
malujeme, lepíme, rádi něco tvoříme

vzdělávání

obklopeno
přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o 
čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit
řešit problémy, úkoly a situace, myslet 
kreativně, předkládat „nápady“
správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i 
intonaci řeči
učit se nová slova a aktivně je používat (ptát 
se na slova, kterým nerozumí)
uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat 
vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
ve známých a opakujících se situacích a v 
situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a 
přizpůsobovat jim své chování
vědomě využívat všech smyslů, záměrně 
pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, 
změněného, chybějícího)
zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, 
výtvarně, pomocí hudby, hudebně 
pohybovou či dramatickou improvizací apod.)
porozumět slyšenému (zachytit hlavní 
myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat 
jej ve správných větách)
poznat některá písmena a číslice, popř. slova
rozlišovat některé obrazné symboly 
(piktogramy, orientační a dopravní značky, 
označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich 
významu i jejich komunikativní funkci
sluchově rozlišovat začáteční a koncové 

učit se zpaměti krátké texty 
(reprodukovat říkanky, 
písničky, pohádky, zvládnout 
jednoduchou dramatickou 
úlohu apod.)

přednes, recitace, dramatizace, zpěv
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Zpíváme a tancujeme, divadlo si zahrajeme, 
malujeme, lepíme, rádi něco tvoříme

vzdělávání

slabiky a hlásky ve slovech
porozumět slyšenému (zachytit hlavní 
myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat 
jej ve správných větách)

samostatný slovní projev na určitě téma

přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o 
čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit

vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo

sledovat očima zleva doprava

popsat situaci (skutečnou, 
podle obrázku)

hry, přirozené i modelové situace
porozumět slyšenému (zachytit hlavní 
myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat 
jej ve správných větách)

prohlížení a „čtení“ knížek

poznat napsané své jméno hudebně vzdělávací programy
vyjadřovat samostatně a smysluplně 
myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve 
vhodně zformulovaných větách

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

seznámení s tradicí Velikonoc, vyrábění kraslic a zajíčků, barvení vajíček, 
velikonoční koledy, básně a písně k vítání jara (samostatný slovní projev na 
určité téma)

porozumět slyšenému (zachytit hlavní 
myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat 
jej ve správných větách)

poslech čtených či vyprávěných pohádek a příběhů, sledování filmových a 
divadelních pohádek a příběhů

postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
řešit problémy, úkoly a situace, myslet 
kreativně, předkládat „nápady“
sluchově rozlišovat začáteční a koncové 
slabiky a hlásky ve slovech
vědomě využívat všech smyslů, záměrně 
pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, 
změněného, chybějícího)

vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo

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

zaměřovat se na to, co je z 
poznávacího hlediska důležité 
(odhalovat podstatné znaky, 
vlastnosti předmětů, nacházet 
společné znaky, podobu a 
rozdíl, charakteristické rysy 
předmětů či jevů a vzájemné 
souvislosti mezi nimi)

odloučit se na určitou dobu od rodičů a vnímat, že je zajímavé vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo
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Zpíváme a tancujeme, divadlo si zahrajeme, 
malujeme, lepíme, rádi něco tvoříme

vzdělávání

blízkých, být aktivní i bez jejich opory
postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí činnosti podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i 

vyjadřování a tříbení vkusu
poznat napsané své jméno
poznat některá písmena a číslice, popř. slova
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný 
neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se 
hodnotit svoje osobní pokroky
projevovat zájem o knížky, soustředěně 
poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, 
film, užívat telefon
řešit problémy, úkoly a situace, myslet 
kreativně, předkládat „nápady“

prohlížení a „čtení“ knížek

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

dozvídat se nové věci, 
využívat zkušenosti k učení

těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z 
přírodních i kulturních krás i setkávání se s 
uměním
vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, 
využívat zkušeností k učení

vyjadřovat svou představivost 
a fantazii v tvořivých 
činnostech (konstruktivních, 
výtvarných, hudebních, 
pohybových či dramatických) i 
ve slovních výpovědích k nim

činnosti podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i 
vyjadřování a tříbení vkusu

být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k 
přírodě i k věcem

hry, přirozené i modelové situace

odloučit se na určitou dobu od rodičů a 
blízkých, být aktivní i bez jejich opory
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný 
neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se 
hodnotit svoje osobní pokroky

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

seznámení s tradicí Velikonoc, vyrábění kraslic a zajíčků, barvení vajíček, 
velikonoční koledy, básně a písně k vítání jara (samostatný slovní projev na 
určité téma)



ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  –  Vše nás baví, vždyť jsme hraví 

60

Zpíváme a tancujeme, divadlo si zahrajeme, 
malujeme, lepíme, rádi něco tvoříme

vzdělávání

prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
respektovat předem vyjasněná a pochopená 
pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné 
povinnosti
uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové 
prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost 
i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové 
projevy v důvěrném (rodinném) a cizím 
prostředí
být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k 
přírodě i k věcem

artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, 
vokální činnosti

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

činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu

projevovat zájem o knížky, soustředěně 
poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, 
film, užívat telefon
prožívat a dětským způsobem projevovat, co 
cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se 
ovládat své afektivní chování (odložit splnění 
svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, 
zlost, agresivitu apod.)
prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
ve známých a opakujících se situacích a v 
situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a 
přizpůsobovat jim své chování
vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, 
využívat zkušeností k učení
vyjadřovat svou představivost a fantazii v 
tvořivých činnostech (konstruktivních, 

uvědomovat si příjemné a 
nepříjemné citové prožitky 
(lásku, soucítění, radost, 
spokojenost i strach, smutek, 
odmítání), rozlišovat citové 
projevy v důvěrném 
(rodinném) a cizím prostředí

cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v 
sebeovládání (zvláště záporných emocí, např. hněvu, zlosti, úzkosti)
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Zpíváme a tancujeme, divadlo si zahrajeme, 
malujeme, lepíme, rádi něco tvoříme

vzdělávání

výtvarných, hudebních, pohybových či 
dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
zorganizovat hru
rozhodovat o svých činnostech estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební)
uvědomovat si své možnosti i limity (své silné 
i slabé stránky)

hry, přirozené i modelové situace

uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat 
vlastní názory a postoje a vyjadřovat je

činnosti podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i 
vyjadřování a tříbení vkusu

ve známých a opakujících se situacích a v 
situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a 
přizpůsobovat jim své chování
vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, 
využívat zkušeností k učení
vyjadřovat svou představivost a fantazii v 
tvořivých činnostech (konstruktivních, 
výtvarných, hudebních, pohybových či 
dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a 
její dokončení

hudebně vzdělávací programy

záměrně se soustředit na činnost a udržet 
pozornost

prožívat radost ze 
zvládnutého a poznaného

rozhodovat o svých činnostech artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, 
vokální činnosti

uvědomovat si své možnosti i limity (své silné 
i slabé stránky)

činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu

uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat 
vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, 
využívat zkušeností k učení

vyvíjet volní úsilí, soustředit 
se na činnost a její dokončení

cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v 
sebeovládání (zvláště záporných emocí, např. hněvu, zlosti, úzkosti)
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Zpíváme a tancujeme, divadlo si zahrajeme, 
malujeme, lepíme, rádi něco tvoříme

vzdělávání

vyjadřovat svou představivost a fantazii v 
tvořivých činnostech (konstruktivních, 
výtvarných, hudebních, pohybových či 
dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
zaměřovat se na to, co je z poznávacího 
hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, 
vlastnosti předmětů, nacházet společné 
znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy 
předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi 
nimi)
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7 Dílčí projekty a programy 

Projekty v naší mateřské škole budou vycházet ze zájmů i nápadů dětí ve třídách. Plánované 

programy jsou: 

• logopedický kroužek - 1x týdně bude probíhat logopedický kroužek veden učitelkami naší 

MŠ, které jsou plně kompetentní k výkonu logopedického asistenta 

• plavecký výcvik pořádaný plaveckou školou v Hustopečích 

• různé výlety - do parku Židlochovice, Hasiči, Policie, knihovna, divadla, cyklo - výlet 

• společné tvoření s rodiči - vinobrani, dýňování, sportovní odpoledne 

• přednášky a besedy - zdravotní sestra, myslivec, kovář, fara Nosislav 

• besídky - vánoční představení dětí, loučení s předškoláky 

• společenské akce - maškarní ples, vítání občánků
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8 Systém evaluace 
8.1 Oblasti autoevaluace 

V naší mateřské škole probíhá evaluace soustavně na úrovni školy i třídy. Hodnotíme podmínky, 

průběh i výsledky vzdělávání. Konečné hodnocení zaznamenáváme do evaluační zprávy a nadále s 

ní pracujeme. Při evaluaci používáme metody pozorování, porovnávání s předchozími výsledky 

(případně konkurenčním prostředím), dotazníky, rozhovory, porady, hospitace, ankety a schůzky s 

rodiči. Výstupy jednotlivých evaluací zapisujeme do záznamových archů a jsou pro nás nedílnou 

součástí vzdělávacího procesu.  

Struktura hodnocení: 

Co - vymezení oblastí, které chceme hodnotit a dále s nimi pracovat 

Jak - stanovení kritérií, které budeme pro hodnocení a vyhodnocování používat (pozorování, 

diskuze, dotazníky, rozhovory, ankety, porady, záznamové archy, hospitace, semináře) 

Kdy - určité časové období, kdy bude evaluace probíhat 

Kdo - odpovědná osoba – kdo bude proces sledovat 

Věcné (materiální) podmínky 

Evaluace věcných podmínek vzdělávání spočívá v hodnocení technického stavu budovy, které 

provádí ředitelka se školnicí průběžně během celého školního roku a zajišťují ho převážně 

pozorováním. Učební pomůcky a stav šaten si evaluuje třídní učitel, popř. ředitelka školy. 

Vybavení školní zahrady a klubovny je průběžně kontrolováno a doplňováno dle potřeby. Stav 

školní kuchyně a vybavení hodnotí vedoucí školní jídelny společně s ředitelkou.  

Hodnocení všech kategorií je zaznamenáváno do záznamových archů a následně s nimi 

kooperováno.  

CO JAK KDY KDO 

technický stav 

budovy 

(prohlídky, revize, 

drobné opravy) 

pozorováním 

průběžně během 

roku 

(periodické prohlídky) 

ředitelka, školnice 

učební pomůcky pozorováním, diskuze průběžně učitelky, ředitelka 
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(odborná literatura, 

pomůcky, materiál, 

hračky) 

vybavení školní 

zahrady 

pozorováním,  

diskuze 

průběžně (periodické 

prohlídky) 
školnice, ředitelka 

vybavení tříd a šaten 

(nábytek, podlahové 

krytiny, chrániče, 

sociální zázemí) 

pozorováním, diskuze průběžně školnice, ředitelka 

klubovna 

(sportovní náčiní) 
pozorováním, diskuze průběžně školnice, ředitelka 

školní kuchyně pozorováním, diskuze 2x ročně VŠJ, ředitelka 

Životospráva 

Vždy na začátku a poté v průběhu školního roku vedoucí školní jídelny rodiče žádá o vyplnění 

dotazníků či ankety, která slouží ke zjištění oblíbených jídel, nesnášenlivosti dětí na určité 

potraviny, pitný režim dítěte v domácím prostředí nebo určité diety předepsané lékařem. Dále 

hodnotí a vede rozhovory s dětmi, zda jim dané jídlo chutná či nikoli, co nejraději pijí, zda je 

dostatek zeleniny, ovoce apod. Vše zaznamenává do záznamových archů.  

CO JAK KDY KDO 

pestrost stravy 
dotazníky,  

rozhovory, anketa 
2x ročně VŠJ, kuchařky 

individuální přístup ke 

stravování 

dotazníky,  

rozhovory 

1x ročně 

dle přání rodičů  
VŠJ, kuchařky 

pitný režim 

dotazníky, rozhovory, 

porovnáváním s 

předchozími výsledky 

průběžně během 

celého dne 
VŠJ, kuchařky 

diety dětí 
dotazníky,  

rozhovory 
1x ročně  VŠJ, kuchařky 

Psychosociální podmínky 
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Průběžně během celého roku, nejčastěji však těsně po adaptačním období, učitelé s rodiči hodnotí 

vztah dítěte k mateřské škole a jejím zaměstnancům. Vše je zaznamenáváno do archů (diagnostika 

dítěte) a sleduje se jejich průběh.  

CO JAK KDY KDO 

cítí se dítě v mš 

bezpečně? 

 rozhovory s    dětmi i 

rodiči 
během celého dne učitelky 

projevuje se vzájemná 

důvěra mezi dítětem 

a dospělými? 

rozhovory s dětmi, 

porady 
během celého dne 

všichni zaměstnanci 

školy 

je uplatňován řád 

svobody a 

povinností? 

rozhovory s dětmi, 

porady  
během celého dne učitelky 

vytváří škola 

podnětné prostředí? 

dotazníky, 

anketa, rozhovory s 

rodiči, záznamové 

archy 

během celého dne učitelky 

Organizace chodu 

Denní řád by měl být dostatečně flexibilní a měl by reagovat na aktuální potřeby dětí. I tato 

skutečnost je pro nás velmi důležitá a tudíž je předmětem hodnocení, zda tomu opravdu tak je.  

Zda je informační systém dostatečný a zcela funkční konzultujeme s rodiči formou dotazníků nebo 

rozhovorů. 

ŠVP je projednáván na pravidelných poradách a je nutné s ním úzce spolupracovat. TVP jsou 

plánovány v rozmezí 2 - 3 týdnů a poté jsou evaluovány.  

CO JAK KDY KDO 

funkčnost denního 

řádu 

porady, 

 diskuze 
celoročně učitelky, ředitelka 

funkčnost 

informačního 

systému 

 rozhovory, 

diskuze 
1x ročně učitelky, ředitelka 
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ŠVP 
diskuze,  

porady  
1x za 4 roky učitelky, ředitelka 

Řízení mateřské školy 

Řízení mateřské školy je plně funkční.  

CO JAK KDY KDO 

participace na řízení 

porady 

(provozní, 

pedagogické) 

průběžně 
ředitelka, vedoucí 

učitelka, VŠJ 

kompetence 

zaměstnanců 

rozhovory, 

diskuze 
1x ročně ředitelka 

kontrolní systém hospitace  1x ročně ředitelka i vedoucí 

učitelka 

BOZP seminář vždy v září způsobilá osoba 

finanční prostředky porady 2x ročně 
ředitelka, vedoucí 

učitelka 

Personální zajištění 

Kolektiv se skládá ze čtyř učitelek, z toho jedna si doplňuje předepsanou kvalifikaci a dvou 

asistentek.  

Všechny učitelky se snaží rozvíjet své vědomosti různými školeními v odborných centrech pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků průběžně po celý rok. 

CO JAK KDY KDO 

odbornost 

zaměstnanců 
porady 1x ročně 

ředitelka, vedoucí 

učitelka, VŠJ 

další vzdělávání 

zaměstnanců MŠ 

rozhovory, 

diskuze 
1x ročně 

ředitelka, vedoucí 

učitelka, VŠJ 

Spolupráce s rodiči a dalšími institucemi 

Názory rodičů jsou pro nás velkým přínosem a jsme rádi za každou připomínku, která nás vede ke 

zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu. Rodiče své názory průběžně po celý rok sdělují buď 
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ústně učitelce či ředitelce, dle potřeby formou dotazníků nebo mohou své připomínky vkládat do 

krabice v mezipatře MŠ. 

  

CO JAK KDY KDO 

názory rodičů ankety, dotazníky dle potřeby 
ředitelka, učitelky, 

VŠJ 

poradenská činnost  záznamový arch 2x ročně učitelky 

akce školy, spolupráci 

s rodiči, spolupráci 

s odborníky 

ankety, dotazníky dle potřeby ředitelka, učitelky,  

  

Evaluace třídy 

Diagnostiku dětí, TVP i sebe samu evaluuje každá učitelka sama. Diagnostiku dětí provádí 

průběžně během celého dne, TVP a objektivně sebe samu po skončení tématu. S těmito materiály 

je nutno v každé třídě pracovat a navazovat na ně. Tyto dokumenty jsou nedílnou součástí 

výchovně vzdělávacího procesu v mateřské škole.  

CO JAK KDY KDO 

diagnostika dětí  záznamový arch průběžně učitelky 

TVP  záznamový arch po skončení tématu učitelky 

sebe samu  záznamový arch po skončení tématu učitelky 

8.2 Cíle a kritéria autoevaluace 

Podmínky ke vzdělání:

obsah a průběh vzdělávání - mimovýukové aktivity (ankety pro rodiče),

obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,

obsah a průběh vzdělávání - podpůrné výukové materiály,

obsah a průběh vzdělávání - školní vzdělávací program,

podmínky ke vzdělávání bezpečnostní a hygienické,

podmínky ke vzdělávání ekonomické,

podmínky ke vzdělávání materiální,
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podmínky ke vzdělávání personální,

podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - klima školy (interakce učitele a žáků klima učitel. 

sboru),

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s odbornými institucemi a 

zřizovatelem,

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s rodiči (ankety pro rodiče),

podpora školy žákům/dětem, spolupráce s rodiči apod. - zohlednění individuálních potřeb 

žáků/dětí,

úroveň výsledků práce školy - kvalitativní analýza,

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - organizační 

řízení školy,

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - pedagogické 

řízení školy,

vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - profesionalita 

a rozvoj lidských zdrojů,

výsledky vzdělávání žáků/dětí - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků/dětí),

výsledky vzdělávání žáků/dětí - klíčové kompetence,

výsledky vzdělávání žáků/dětí - motivace (motivace žáků),

výsledky vzdělávání žáků/dětí - znalosti a dovednosti  

8.3 Nástroje autoevaluace 

Škola používá k jednotlivým oblastem autoevaluace následující nástroje:

analýza školní dokumentace,

anketa pro rodiče,

hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, zástupce předmětové komise apod.),

sebehodnotící rámce (např. CAF - Common Assessment Framework, Model excelence apod.)   

8.4 Časové rozvržení autoevaluačních činností a 

odpovědnosti pedagogů 

Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně po konci školního roku.

Odpovědnost pedagogů:

Výchovně vzdělávací proces je cílevědomý a plánovaný. Je sledován průběh předškolního 

vzdělávání a jsou hodnoceny jeho podmínky i výsledky..
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