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1 Identifikační údaje o škole
1.1 Název ŠVP
NÁZEV

ŠVP:

Školní

vzdělávací

program

pro

předškolní

vzdělávání

MOTIVAČNÍ NÁZEV: Kulatý je svět, poznáme ho hned!

1.2 Údaje o škole
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola a mateřská škola Nosislav, okres Brno-venkov, příspěvková
organizace
SÍDLO ŠKOLY:
ZŠ - Komenského 127, Nosislav, 691 64
MŠ - Komenského 500, Nosislav 691 64

KONTAKTY:
e-mail: reditel@skolanosislav.cz
ms@skolanosislav.cz

web: www.skolanosislav.cz

REDIZO: 600111253
IČO: 65265734
STATUTARNÍ ZÁSTUPCE ŠKOLY: Mgr. Monika Přibylová
ZPRACOVATELÉ PROGRAMU: Mgr. Monika Přibylová ředitelka ZŠMŠ, Bc. Kateřina Mikšová
vedoucí učitelka MŠ

1.3 Zřizovatel
NÁZEV ZŘIZOVATELE: Městys Nosislav
ADRESA ZŘIZOVATELE:
Městečko 54
691 64 Nosislav
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KONTAKTY:
Telefon: +420 547 231 089
E-mail: obecni.urad@nosislav.cz

1.4 Platnost dokumentu
PLATNOST DOKUMENTU: 1.9.2020 - 31.8.2024
VERZE ŠVP: 1
DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 31. 8. 2020
DATUM PROJEDNÁNÍ SE ZŘIZOVATELEM: 31. 8. 2020

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

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

Mgr. Monika Přibylová
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2 Obecná charakteristika školy
2.1 Velikost školy
Kapacita školy: Kapacita školy je 68 dětí.
Počet tříd: Tři třídy. První třída Koťátka má kapacitu 20 dětí od 2 - 3 let, druhá třída Broučci jsou
pro děti od 3 - 4 let a může se v ní vzdělávat 24 dětí a poslední třída Včeličky je pro předškoláky s
kapacitou také 24 dětí.
Počet pracovníků: Šest učitelek, chůva, vedoucí školní kuchyně, tři kuchařky, dvě provozní
pracovnice, školník.
V případě potřeby a možnosti je stálý počet pracovníků doplňován o další pracovníky (např. chůvy,
školní asistenty, apod.).

2.2 Lokalita školy
Lokalita školy:
Mateřská škola se nachází na vedlejší ulici v klidné části obce. Za budovou se nachází moderní
hřiště pro děti, na kterém je zbudována spousta atraktivních komponentů jako například hnízdo,
prolézačky, houpačky aj.

2.3 Charakter a specifika budovy
Charakter a specifika budovy/budov:
Budova MŠ byla dokončena s pomocí dotace evropských fondů v květnu roku 2020. Přední část
budovy mateřské školy působí svým zevnějškem klasickým, spíše nenápadným dojmem většího
rodinného domu. Avšak je to poměrně velký komplex budov, který je vzájemně propojen. V
přední části budovy se nachází moderní kuchyně, sklady potravin, zázemí pro kuchařky a kancelář
vedoucí školní jídelny. Ve druhé polovině této budovy se nachází prostory pro spolky obce
jako např. Nosislávek, který vedou rodiče dětí. V této části je umístěna i sborovna MŠ. Jelikož je
MŠ vybavena rekuperací, je zbudovaná v prvním poschodí strojovna, kterou obsluhuje pan
školník. Ve dvoře je také parkovací stání a zde se nachází dvoupodlažní budova s rovnou střechou,
ve které jsou velmi moderní, prostorné a prosvětlené třídy. První třída Koťátek je umístěna v
přízemí. Před vstupem do každé třídy je šatna pro děti s vchodem do umývárny i do třídy. V
přízemí jsou zbudovány další prostory jako například šatna pro učitelky, WC pro rodiče, dílna pro
školníka i sklad uklízeček. V prvním poschodí se nachází zbylé dvě třídy, ze kterých je možnost jít
na terasu nebo rovnou na zahrádku.
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Za budovami je rozlehlé hřiště ve svahu, které je členěno na terasy s různými herními
komponenty jako například hnízdo, houpačky, pískoviště apod. V přístavku je zbudována toaleta v
jedné části a v druhé je sklad na hračky určené na zahrádku. Je zde i pítko s vodou.

Dopravní dostupnost školy:
Do Nosislavi jezdí pravidelná linka autobusu.

Informace z historie školy:
Mateřská škola je nově postavena za pomoci dotací z evropské unie a otevřena od 1.9.2020.
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3 Podmínky vzdělávání
3.1 Věcné podmínky
Ve třídách je dostatek světla, prostoru i hraček adekvátní k věkové skupině. V MŠ je zbudována
rekuperace, kterou obsluhuje školník. Moderní nábytek i vybavení odpovídá antropometrickým
požadavkům. Děti mají k dispozici hračky v boxech a policích. Všechny vnitřní i venkovní prostory
mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. Hračky, náčiní,
pomůcky a materiály odpovídají věkové skupině v každé třídě a jsou průběžně obměňovány nebo
obnovovány. Děti mají k dispozici hračky v boxech či policích, náčiní i pomůcky na dobře
dostupných, viditelných místech a odpovídají počtu dětí. Děti na své vlastní výtvory mají k
dispozici box se svojí značkou, kam v případě potřeby mohou nahlížet i rodiče dětí. Třídy si zdobí
děti samy svými výtvory. Na budovy školy navazuje zahrada se spoustu herních komponentů, jako
například hnízdo, houpačky, prolézačky, ale také ovocné stromy a samozřejmě pítko, kde se děti
kdykoliv během pobytu na zahrádce mohou napít. Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské
školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.

3.2 Životospráva
Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, která obsahuje dostatek ovoce i zeleniny.
Jsou dodržovány tříhodinové intervaly mezi jídly. Nenutíme děti do jídla, avšak máme pravidlo, že
alespoň ochutnáváme. V mateřské škole je zajištěn denní rytmus a řád. Avšak v případě potřeby
jsme schopni flexibilně reagovat na neplánované události. 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 (dostatečně velké třídy). Odpočinek dětí
probíhá ve třídě na lůžkách, které připravuje každý den uklízečka. Všichni zaměstnanci školy
respektují individuální potřeby dětí, které se snaží vhodným způsobem uspokojovat. Učitelé se
chovají dle zásad slušného chování i zdravého životního stylu, tudíž jsou pozitivním vzorem ve
všech ohledech pro rozvíjející se děti.
Dovybavit třídu Koťátek náčiním a hračkami pro dvouleté děti, ideálně během školního roku
2020/2021.

3.3 Psychosociální podmínky
Společným úsilím všech pracovníků MŠ je, aby se děti cítily v prostředí MŠ dobře, spokojeně, jistě
a bezpečně. Snažíme se vyvíjet takové aktivity, které dětem zpříjemňují a zpestřují pobyt v
mateřské škole. Nově příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat na nové prostředí
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(doporučujeme postupnou a nenásilnou formu adaptace). Učitelé, rodiče i samy děti přispívají
svými názory i činnostmi k vytvoření příjemného klima v mateřské škole. Je kladen důraz na
individualitu dítěte. Učitelé se vyhýbají jakémukoliv projevu nerovnosti či znevýhodnění k
jakémukoliv dítěti. Postavení dětí je vždy rovnocenné. Učitelé se snaží u dětí uplatňovat řád
svobody a povinnosti, rozvíjet samostatné, zdravě asertivní chování, dodržovat stanovená pravidla
a nést odpovědnost za své chování. 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. Učitelé dětem dávají pocit volnosti, výběru a jsou systematicky vedeny,
podporovány. Učitelé komunikují vstřícě, vlídně a bez spěchu či nátlaku. Aktivity jsou promyšlené
a vychází z potřeb i zájmů dětí. Pro jejich realizaci jsou zajištěny vhodné materiální podmínky. Děti
o svých aktivitách rozhodují převážně samy. Všichni zaměstnanci se vyhýbají negativním slovním
komentářům, nevyjadřují se direktivním jednáním, děti podporují, motivují a jsou uznalí. Ve
vzájemných vztazích mezi učitelkou a dětmi, se projevuje důvěra, pomoc, solidarita, pochopení,
zdvořilost, ohleduplnost a laskavost. V dětech učitelé rozvíjí citlivost pro vzájemnou toleranci,
ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti výchovy a vzdělávání dětí od dvou let v
časovém úseku školního roku 2020/2021.

3.4 Organizace chodu
Učitelky jsou dostatečně flexibilní na případnou změnu či událost v MŠ. Řízené zdravotně
preventivní pohybové aktivity jsou zařazovány pravidelně každý den. Učitelé se plně věnují
výchově a vzdělávání dětí nejen ve třídách, ale i během pobytu na zahrádce. V každé třídě je
zbudovaný relaxační koutek pro děti, aby si mohly kdykoliv dle své potřeby oddychnout,
odpočinout si nebo se věnovat klidovým činnostem. Maximálně se snažíme ve spolupráci s rodiči
ulehčit dětem adaptační období. Učitelé svým vstřícným, vlídným, ohleduplným přístupem se
snaží zvládnout adaptaci dětí. Učitelé počítají s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním
dítěte. Poměr řízených a spontánních činností je vyvážený. V MŠ je dostatek prostoru pro
spontánní hry i na jejich případné pozdější dokončení nebo další rozvíjení. Učitelé děti motivují,
aby experimentovaly, byly aktivní a z vlastní iniciativy se zapojovaly do činností jak spontánních,
tak řízených učitelkou. Při výchovně vzdělávacím procesu je nejvíce využíváno prožitkové a
kooperativní učení hrou, které je založeno na přímých zážitcích dítěte a to jak ve skupinách, tak i
individuálně. Je plně respektováno soukromí každého dítěte. Pokud má potřebu se uchýlit do
relaxačního koutku a neúčastnit se aktivit, je mu to umožněno. Plánování činností vychází z potřeb
a zájmů dětí i aktuální situaci. Plánované činnosti jsou důkladně promyšleny a materiální
podmínky či vybavení připraveno v odpovídajícím počtu i kvalitě. V každé třídě je maximální počet
dětí vždy dodržen a spojováním tříd se snažíme vyvarovat.
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Jako velkou pomoc pro učitele vidíme práci asistentů pedagoga nebo ve třídě s dvoletými dětmi
práci chůvy. Rády bysme si je udržely i nadále a mohly se o to více věnovat výchovně
vzdělávacímu procesu.

3.5 Řízení mateřské školy
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.). Informační systém je plně funkční a to v podobě webových stránek MŠ a na
nástěnkách u každé třídy. Pedagogický sbor pracuje jako tým a snaží se maximálně o vytvoření
harmonického a příjemného prostředí v mateřské škole. Plánování pedagogické práce a chodu
mateřské školy je funkční. Při vedení zaměstnanců ředitelka zapojuje spolupracovníky do řízení a
vyhodnocuje práci a podporuje kooperaci všech zaměstnanců. VSR - Volné sdružení rodičů i
školská rada kooperuje úzce se školou. 1x měsíčně probíhá zasedání rodičů s vedením ZŠMŠ, kde
jsou projednávány případné návrhy a připomínky. Ředitelka předává potřebné informace
zaměstnancům na pravidelných pedagogických poradách. Elektronicky přeposílá informace, které
se týkají dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. ŠVP je dokument, na kterém se podílí
zejména ředitel s ostatními pedagogickými pracovníky MŠ a je při výchovně vzdělávacím procesu
plně využíván a následná činnost evakuována. Naše MŠ spolupracuje s těmito subjekty: • rodiče
zapsaných dětí • školská poradenská zařízení (PPP) • logoped • zřizovatel Městys Nosislav • VSR –
Volné sdružení rodičů • ZŠ Nosislav • MŠ Židlochovice • Hasiči Nosislav • Policie ČR • Knihovna
Další vzdělávání pedagogických pracovníků v různých oblastech týkající se výchovy a vzdělávání
děti předškolního věku.

3.6 Personální a pedagogické zajištění
Všechny učitelky jsou plně kvalifikované k výkonu vzdělávání předškolních dětí. Učitelky jednají
profesionálně v souladu se společenskými pravidly i zásadami výchovy a vzdělávání předškolních
dětí a kooperují jako tým. Sebevzdělávání pedagogických pracovníků probíhá průběžně po celý
rok (semináře, samostudium, odborná literatura). Ředitelka dbá na další vzdělávání všech učitelů.
Pracovní doba učitelů je uzpůsobena tak, aby při všech činnostech byla dětem zajištěna potřebná
péče. Při dopoledních činnostech je zajištěno překrývání dvou učitelů v rozsahu minimálně dvou
hodiny. Všichni zaměstnanci jednají profesionálně v souladu se společenskými pravidly i zásadami
výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Pět učitelek je kompetentních k výkonu logopedického
asistenta a v případě potřeby spolupracujeme s logopedem popř. s jinými odbornými zařízeními
(ŠPZ apod.).
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti péče o děti se speciálně vzdělávacími
potřebami.

3.7 Spoluúčast rodičů
Spolupráce s rodiči je pro nás velmi důležitá a cenná. Snažíme se o maximální otevřenost, důvěru,
porozumění, respekt a vstřícnost. Velký důraz klademe na individuální vzdělávání dětí ve
spolupráci s rodiči. Rodiče se aktivně podílejí na dění v MŠ např. Besedy o zaměstnání, Hasiči,
pořádání akcí např. karnevalu. V měsících lednu a červnu probíhají hovorové hodiny, popř. rodič si
může v případě potřeby kdykoliv vyžádat schůzku s učitelkou popř. ředitelkou. Učitelé chrání
soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost. Mateřská škola nabízí rodičům poradenský servis i
nejrůznější osvětové aktivity.
Zlepšit poradenský servis pro rodiče dětí např. nabízet rodičům odbornou literaturu, popř.
poradit, kde vyhledat.

3.8 Podmínky

pro

vzdělávání

dětí

se

speciálními

vzdělávacími potřebami
MŠ je dvoupodlažní bez výtahu, avšak na schodech je nainstalovaná plošina pro vozíčkáře.
Bezbariérová třída je pouze třída Koťátek, která se nachází v přízemí. Dle potřeb konkrétního
dítěte jsou zajištěny potřebné kompenzační pomůcky. Zajišťujeme osvojení dítětem
zvládnutelných dovedností, vědomostí a návyků. MŠ spolupracuje se zákonnými zástupci, různými
odborníky i v oblasti mimo školství. Počet dětí ve třídě je snížen (dle vyhlášky). Dle stupně
podpůrného opatření je přítomen asistent pedagoga. Vzdělávání dítěte probíhá ve vhodném
komunikačním systému.
Učitelé se nadále sebevzdělávají, dále zajištění potřebných pomůcek ke správnému rozvojí dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami. Podpora velmi úzké spolupráce s rodiči.
Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního
stupně je ŠVP podkladem pro zpracování PLPP a pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od
druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP. PLPP zpracovává mateřská škola samostatně, IVP
zpracovává škola na základě doporučení ŠPZ.

3.9 Podmínky vzdělávání dětí nadaných
MŠ dle svých možností zajistí podmínky pro rozvoj nadání dítěte. MŠ průběžně doplňuje pomůcky
k rozvoji kognitivních schopností dětí. Vzdělávání nadaných dětí probíhá tak, aby bylo stimulováno
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a nadále rozvíjeno. Nadaným žákům lze v souladu s vývojem jejich školních dovedností rozšířit
obsah vzdělávání nad rámec stanovený příslušným vzdělávacím programem. Zjišťování
mimořádného nadání včetně vzdělávacích potřeb žáka provádí školské poradenské zařízení ve
spolupráci se školou, která žáka vzdělává. MŠ spolupracuje zejména s rodiči nadaných dětí a dále
také s různými organizacemi či institucemi.
I nadále vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami.

3.10 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let
MŠ zajistí potřebné pomůcky a hračky pro vzdělávání dětí od dvou let. Ve třídě Koťátek, která je
homogenní, jsou volně přístupné hračky v přiměřeném množství tak, aby bylo dvouletým dětem
předkládáno přiměřené množství podnětů. Třídy jsou poměrně velké a je zajištěn dostatečný
prostor pro pohyb dětí. Ručníky pro děti jsou jednorázové. WC jsou odděleny zástěnou, v případě
potřeby je k dispozici nočník. Ve třídě Koťátek je v umývárně také přebalovací pult a odpadový koš
určený na použité pleny. V šatně mají děti dostatečný prostor na uložení náhradního oblečení a
hygienické potřeby. Učitelé plně respektují potřeby dvouletých dětí a přizpůsobují jim denní
režim. Nově příchozí děti mají možnost se postupně adaptovat na nové prostředí (doporučujeme
postupnou a nenásilnou formu adaptace). Dětem je umožněno nosit si do MŠ například oblíbenou
plyšovou hračku, která může dítěti pomoci překonat odloučení od rodičů. Vzdělávací činnost je
organizována po menších skupinkách či individuálně a to dle volby každého dítěte. Uplatňujeme k
dítěti laskavý a citlivý přístup. Pozitivní vztahy mezi rodiči a MŠ jsou velmi důležité a je nutné, aby
byly založeny na vzájemné důvěře a pochopení.
Další vzdělávání učitelů v oblasti vzdělávání dětí méně než tříletých. Dle situace a potřeb dětí
doplnit materiály, pomůcky, hračky. Vytvořit pro děti stálý a zvládnutelný režim dne. Upravit dle
potřeb dětí stravování a odpolední odpočinek. Zajistit chůvu nebo alespoň co možná největší
překrývání učitelů.
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4 Organizace vzdělávání
Druh provozu školy: Celodenní
Počet tříd včetně bližší charakteristiky:
Mateřská škola je nově postavena a otevřena od 1.9.2020. Nachází se zde tři třídy s kapacitou 68
dětí. První třída Koťátka má kapacitu 20 děti od 2 - 3 let, druhá třída Broučci je pro děti od 3 - 4 let
a může se v ní vzdělávat 24 dětí a poslední třída Včeličky je pro předškoláky s kapacitou také 24
dětí. Dle školního vzdělávacího programu jsou třídy zaměřeny na svět okolo nás, na
ochranu přírody, na rozvoj lásky a úcty ke světu.
Metody vzdělávání
Při 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.
Formy vzdělávání
Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích formou spontánních a řízených
aktivit. Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které učitelka naplňuje
konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení za aktivní účasti dítěte
(prožitkové činnosti, experimentování apod.). Všechny činnosti obsahují prvky hry, tvořivosti.
Škola uplatňuje individuální, skupinovou a hromadnou formu vzdělávání.

Pravidla pro zařazování do jednotlivých tříd:
Třídy jsou homogenní, tedy děti jsou rozdělovány do tříd dle věku. Bereme zřetel i na přání rodičů
či sourozencké vazby.

Činnosti se souběžným působením dvou učitelů ve třídě:
Snažíme se o maximální překrývání učitelů zejména na výcházce popř. na zahradě školy.
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Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy:
Zápis do mateřské školy je vypsán ředitelem školy a to v období první poloviny května daného
roku. Informace rodičům jsou poskytovány prostřednictvím internetových stránek školy, formou
informačního letáku ve vývěskách ZŠ i MŠ a také vyhlášením v místním rozhlase.

Popis pravidel organizace individuálního vzdělávání:
•

Zákonný zástupce dítěte písemně oznámí mateřské škole, že chce své dítě vzdělávat
individuálně.

•

Oznámení lze učinit opakovaně, a to v případě, že oznámení bylo učiněno na kratší dobu a
zákonný zástupce se rozhodne pro pokračování v individuálním vzdělávání.

•

Odpovědnost za kvalitu vzdělávání dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání
formou individuálního vzdělávání, má výhradně zákonný zástupce.

•

Mateřská škola seznámí zákonného zástupce s oblastmi, ve kterých má být dítě
vzděláváno.
K tomu doporučujeme využít:
- Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV).
- Konkretizované očekávané výstupy.
- Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.
- Školní vzdělávací program (ŠVP PV) konkrétní mateřské školy.

•

Termín pro ověření dosahování očekávaných výstupů se bude konat v období od 1.11. do
20.12. daného roku. Popř. bude určen jiný náhradní termín.

•

K ověření dosahování očekávaných výstupů se dostaví zákonný zástupce společně s
dítětem.

•

Pro ověření dosahování úrovně očekávaných výstupů RVP PV je možné využít portfolia
dítěte (např. výtvarné práce, fotografie dětských prostorových prací, vstupenky z
akcí, pracovní listy zaměřené na předmatematickou gramotnost a grafomotoriku, seznam
literatury aj.).

•

Kdykoliv v průběhu školního roku může zákonný zástupce individuální vzdělávání svého
dítěte ukončit a dítě nastoupit do běžného provozu MŠ.

•

V případě neomluvené neúčasti u ověření znalostí, ukládá školský zákon řediteli mateřské
školy povinnost vydat rozhodnutí o ukončení individuálního vzdělávání. Toto rozhodnutí
má bezodkladnou účinnost. Individuální vzdělávání pak nemůže být znovu povoleno.

•

Zákonný zástupce individuálně vzdělávaného dítěte by měl informovat mateřskou školu
o:

a) přijetí do základní školy k plnění povinné školní docházky (mateřská škola ukončí evidenci dítěte
ke konci školního roku),
13
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b) udělení odkladu povinné školní docházky a způsobu, kterým dítě bude dále plnit povinné
předškolní vzdělávání:
- pokračování v individuálním vzdělávání (nové oznámení ředitelce mateřské školy od
následujícího školního roku),
- zařazení dítěte do běžné třídy mateřské školy k pravidelné denní docházce,
- plnění povinného předškolního vzdělávání v přípravné třídě základní školy.
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5 Charakteristika vzdělávacího programu
5.1 Zaměření školy
Hlavním cílem našeho vzdělávacího programu je, aby každé dítě bylo v naší MŠ spokojené a
šťastné, neboť pocit jistoty, bezpečí a spokojenosti otevírá dětem oči pro objevování a poznávání
okolního světa, posiluje jejich sebejistotu a sebeuvědomění, podněcuje je ke vzájemné
komunikaci s vrstevníky, učitelkou i okolním světem.
V naší mateřské škole usilujeme o vytvoření spíše rodinného prostředí a jsme zaměřeni převážně
na individuální vzdělávání dětí. Snažíme se vytvářet předpoklady pro další vzdělávání.

5.2 Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu
Dlouhodobé cíle jsou vytvořit příjemné klima mateřské škole, v dětech rozvíjet sociální citlivost,
respekt, toleranci, ohleduplnost, pěstovat v nich lásku k přírodě a v neposlední řadě v nich vzbudit
snahu o zdraví životní styl a povědomí o důležitosti pohybu pro zdraví každého člověka. Chceme
dovést děti k tomu, aby pochopily, že jsou součástí přírody.

5.3 Metody a formy vzdělávání
Formy vzdělávání:
Při 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.

Metody vzdělávání:
Při 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:
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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
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.

5.4 Zajištění vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami a dětí nadaných
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP:
Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) jsou zajištěna podpůrná opatření, která mají
vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci s
ostatními. Vzdělávací obsah denních činností u těchto dětí je přizpůsoben vzdělávacím
možnostem a předpokladům dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními v rámci PLPP či IVP.
Systém vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními:
•

Snažíme se vytvořit přiměřené podmínky k rozvoji každého dítěte v rámci našich
možností.

•

V měsíci říjnu/listopadu probíhá diagnostikování dětí učitelkami.
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•

Pokud je zjištěno, že dítě potřebuje 1. stupeň PO (podpůrného opatření) např. dítě s
drobnými problémy, lehkou logopedickou vadou, po nemoci, traumatu, kterému nestačí
vzdělávání v rámci ŠVP, třídní učitelka zpracuje PLPP (plán pedagogické podpory) a
seznámí s ním rodiče. Dále se s dítětem podle tohoto plánu individuálně pracuje. Po
třech měsících se plán vyhodnotí a pozmění dle potřeby. Pokud nedojde ke zlepšení, jsou
rodiče vyzváni k návštěvě ŠPZ (Školského poradenského zařízení).

•

Děti s 2. – 5. stupněm podpůrného opatření diagnostikuje SPC nebo PPP a spolu s rodiči a
školou vypracovává návrh podpůrných opatření pro začlenění dítěte do vzdělávání v
mateřské škole, na které škola dostane navýšený normativ. Součástí PO je i IVP
(Individuální vzdělávací plán), jehož realizaci ŠPZ kontroluje.

Pro úspěšné vzdělávání je zapotřebí:
•

uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávání procesu při plánování a
organizování činností, včetně obsahu, forem a metod vzdělávání

•

zaměřit se na dovednosti, které vedou k samostatnosti, sebeobsluze a k zvládání
hygienických návyků v úrovni odpovídající věku dítěte a jeho postižení

•

je nutné snížení počtu dětí na třídě v souladu s právními předpisy

•

přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení IVP:
Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení IVP:
•

Plán pedagogické podpory i individuální vzdělávací plán dle stupně podpůrného opatření
vytváří na začátku školního roku třídní učitel spolu s poradenským zařízením, se zákonným
zástupcem dítěte i s vedoucí učitelkou MŠ.

•

Plány jsou čtvrtletně vyhodnocovány a konzultovány všemi zapojenými stranami. Třídní
učitel je zodpovědný za plnění plánu a navrhuje další postupy dle výsledků vzdělávání
dítěte.

•

Plán pedagogické podpory může být zpracováván i pro děti s odkladem školní docházky
(IVP) se zaměřením na posílení jejich slabších stránek, které probíhá ve spolupráci s
rodinou popř. pedagogickou poradnou.

Pravidla pro zapojení další subjektů:
Mateřská škola spolupracuje s logopedem a SPC Brno.

Zodpovědné osoby:
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V případě vzdělávání dětí se speciálně vzdělávacími potřebami bude určena ředitelkou
ZŠMŠ zodpovědná osoba.

Přehled předmětů speciálně pedagogické péče:
Předměty speciálně pedagogické péče, v případě poskytování tohoto podpůrného opatření na
základě doporučení školského poradenského zařízení konkrétnímu žákovi, bude do školního
vzdělávacího programu zapracovávat až po zahájení jejich výuky.
Předmět speciálně pedagogické péče by měl být zajišťován pedagogickými pracovníky školy s
rozšířenou kompetencí pro oblast speciální pedagogiky, speciálními pedagogy školy nebo
školského poradenského zařízení při dodržení nejvyššího počtu povinných vyučovacích hodin,
přičemž ve druhém stupni podpory je zaměřen na nápravy v oblasti logopedických obtíží, řečové
výchovy, specifických poruch učení, rozvoj grafomotorických dovedností, rozvoj vizuálně
percepčních dovedností, zdravotní tělesné výchovy, nácvik sociální komunikace.
Ve třetím stupni podpory zahrnuje předměty speciálně pedagogické péče uvedené ve druhém
stupni podpůrných opatření, doplněné např. o zrakovou stimulaci, bazální stimulaci u žáků s
mentálním postižením, práci s optickými pomůckami, logopedickou péči, u žáků, kteří nemohou
vnímat řeč sluchem, se věnuje rozvíjení sluchového vnímání, odezírání, rozumění mluvené řeči a
její produkci, českému znakovému jazyku, dále se věnuje prostorové orientaci, případně dalším
oblastem speciálně pedagogické péče.
Ve čtvrtém stupni podpory je předmět speciálně pedagogické péče zaměřen na oblasti předmětů
speciálně pedagogické péče ve druhém i třetím stupni podpůrných opatření a dále na český
znakový jazyk, prostředky alternativní nebo augmentativní komunikace, na prostorovou orientaci,
na samostatný pohyb zrakově postižených, na práci s optickými pomůckami, na Braillovo písmo,
na bazální stimulaci u žáků s kombinovanými vadami, případně vychází z dalších obtíží žáků, které
vyplývají z charakteru jejich zdravotních obtíží.
V pátém stupni podpory vychází předmět speciálně pedagogické péče ze specifik obtíží žáka, je
stanoven SPC.

5.5 Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let
•

MŠ zajistí potřebné pomůcky a hračky pro vzdělávání dětí od dvou let.

•

Ve třídě Koťátek - třída homogenní jsou volně přístupné hračky v přiměřeném množství
tak, aby bylo dvouletým dětem předkládáno přiměřené množství podnětů.
18
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•

Třídy jsou poměrně velké a je zajištěn dostatečný prostor pro pohyb i hry dětí.

•

Učitelé plně respektují potřeby dvouletých dětí a přizpůsobují jim denní režim (větší
potřeba spánku).

•

Děti mají možnost se postupně adaptovat na nové prostředí (doporučujeme postupnou a
nenásilnou formu adaptace). Dětem je umožněno nosit si do MŠ například oblíbenou
plyšovou hračku, která může dítěti pomoci překonat odloučení od rodičů.

•

Vzdělávací činnost je organizována po menších skupinkách či individuálně a to dle volby
každého dítěte.

•

Uplatňujeme k dítěti laskavý a citlivý přístup.

•

Pozitivní vztahy mezi rodiči a MŠ je velmi důležitá a je nutné, aby byla založena na
vzájemné důvěře a pochopení.
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6 Vzdělávací obsah
6.1 Integrované bloky
6.1.1 Forma vzdělávání: Denní
6.1.1.1

Po mámě si chvilku stýskám, ale za chvíli si výskám

Název integrovaného bloku
Oblast
Charakteristika integrovaného bloku

Návrhy dílčích témat pro realizaci

Po mámě si chvilku stýskám, ale za chvíli si výskám
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory, 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.), zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými
nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními
nástroji, běžnými pracovními pomůckami, vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí
myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se), formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony,
slovně reagovat, učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat a vybavit, respektovat
předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, 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.,
vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v jednoduchých
situacích samostatně, jinak s pomocí), 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), orientovat se bezpečně ve
známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v blízkém
okolí), 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.)
Půjčíš mi tu motorku? Když jsme spolu na dvorku?
Povídám si s kamarády o všem, co máme rádi.
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Název integrovaného bloku

Po mámě si chvilku stýskám, ale za chvíli si výskám
Plastelína nebo hlína, tvořit, to je přece príma.
Nenechám si ubližovat, copak nevíš, jak se chovat?
Pohádky se vždycky hodí, nejen když se omarodí.
Poznám dobře okolí, i co roste na poli.

Klíčové kompetence
Dílčí cíle
si všímá dění i problémů v bezprostředním okolí; osvojení si elementárních poznatků,
přirozenou motivací k řešení dalších problémů a schopností a dovedností důležitých pro
situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým
lidem

Očekávané výstupy
orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě
tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v
blízkém okolí)
dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat
spravedlivě, hrát fair
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
vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit
se na společném řešení (v jednoduchých situacích
samostatně, jinak s pomocí)
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
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
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Klíčové kompetence

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

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc,
vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn 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
navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do
péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným
způsobem, respektovat ho
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.)
respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla,
přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a
vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní
pokroky
domluvit se slovy i gesty, improvizovat
zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své
rozvoj základních kulturně společenských
představy pomocí různých výtvarných dovedností a
postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj
schopnosti projevovat se autenticky, chovat se technik (kreslit, používat barvy, modelovat,
konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých
autonomně, prosociálně a aktivně se
jiných materiálů, z přírodnin aj.)
přizpůsobovat společenskému prostředí a
zvládat jeho změny
zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami,
hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi
apod.
rozvoj komunikativních dovedností (verbálních navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do
i neverbálních) a kultivovaného projevu
péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným
způsobem, respektovat ho
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle

rozvoj řečových schopností a jazykových
dovedností receptivních (vnímání,
naslouchání, porozumění) i produktivních
(výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního
projevu, vyjadřování)

řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se osvojení si věku přiměřených praktických
situace se snaží řešit samostatně (na základě
dovedností
nápodoby či opakování), náročnější s oporou a
pomocí dospělého

si uvědomuje, že za sebe i své jednání odpovídá a ochrana osobního soukromí a bezpečí ve
nese důsledky
vztazích s druhými dětmi i dospělými

Očekávané výstupy
naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky,
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou
dramatickou úlohu apod.)
pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem,
navazovat a udržovat dětská přátelství
navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do
péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným
způsobem, respektovat ho
odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být
aktivní i bez jejich opory
naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky,
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou
dramatickou úlohu apod.)
učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na
slova, kterým nerozumí)
formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony,
slovně reagovat
domluvit se slovy i gesty, improvizovat
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 obezřetně při setkání s neznámými dětmi,
staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)
bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování,
ponižování apod.
získání schopnosti záměrně řídit svoje chování dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat
a ovlivňovat vlastní situaci
spravedlivě, hrát fair
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
porozumět běžným neverbálním projevům citových
prožitků a nálad druhých
chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a
zároveň s ohledem na druhé
porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její
dokončení
uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé
stránky)
rozhodovat o svých činnostech
uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní
názory a postoje a vyjadřovat je
řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně,
předkládat „nápady“
přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí
a uvažuje, také vyjádřit
vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a
přizpůsobit jej podle pokynu
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle
rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

rozvoj schopnosti sebeovládání

získání relativní citové samostatnosti

Očekávané výstupy
porozumět běžným neverbálním projevům citových
prožitků a nálad druhých
porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
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
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.)
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
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
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 a jednat na základě vlastních pohnutek a
zároveň s ohledem na druhé
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
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
poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování,
ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní
ponižování apod.
identity, získání sebevědomí, sebedůvěry,
uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s
osobní spokojenosti)
ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo
názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a
uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou
odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do
péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným
způsobem, respektovat ho
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o
má elementární poznatky o světě lidí, kultury,
světem, se živou a neživou přírodou, lidmi,
pořádek a čistotu, nakládat vhodnýmzpůsobem s
přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho
společností,
planetou
Zemí
odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu
rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu
prostředí, chránit příroduv okolí, živé tvory apod.)
a dění v prostředí, ve kterém žije
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.)
rozvoj společenského i estetického vkusu
chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k
dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
osobě, vážit si jejich práce a úsilí
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)
pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve
třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se
chovat
projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat
četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon
porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé
rozvoj schopnosti přizpůsobovat se
podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám (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
všímat si změn a dění v nejbližším okolí
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.)
pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o
rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
pořádek a čistotu, nakládat vhodnýmzpůsobem s
odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu
prostředí, chránit příroduv okolí, živé tvory apod.)
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
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Klíčové kompetence

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

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a
pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý - jak svět
přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o
existenci různých národů a kultur, různých zemích, o
planetě Zemi, vesmíru apod.)
všímat si změn a dění v nejbližším okolí
seznamování s místem a prostředím, ve
kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i
k němu
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.)
osvojení si elementárních poznatků,
orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě
schopností a dovedností důležitých pro
tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v
navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým blízkém okolí)
lidem
dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat
spravedlivě, hrát fair
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
vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit
se na společném řešení (v jednoduchých situacích
samostatně, jinak s pomocí)
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
začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky,
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Klíčové kompetence

komunikuje v běžných situacích bez zábran a
ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být
komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je
výhodou

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
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.)
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
navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do
péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným
způsobem, respektovat ho
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.)
respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla,
přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a
vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní
pokroky
domluvit se slovy i gesty, improvizovat
seznamování se světem lidí, kultury a umění, zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami,
osvojení si základních poznatků o prostředí, v hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi
němž dítě žije
apod.
mít povědomí o širším společenském, věcném,
přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění
v rozsahu praktických zkušeností a dostupných
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle

rozvoj interaktivních a komunikativních
dovedností verbálních i neverbálních

Očekávané výstupy
praktických ukázek v okolí dítěte
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
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
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 obezřetně při setkání s neznámými dětmi,
staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat
druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla
vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole,
na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit
se na společném řešení (v jednoduchých situacích
samostatně, jinak s pomocí)
porozumět běžným neverbálním projevům citových
prožitků a nálad druhých
naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si
zapamatovat a vybavit
popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony,
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Dílčí cíle

Očekávané výstupy

slovně reagovat
domluvit se slovy i gesty, improvizovat
vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý
dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady,
pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných
větách
posilování prosociálního chování ve vztahu k vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu
ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či
postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s
dětské herní skupině apod.)
ním, nabídnout mu pomoc apod.)
respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o
hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným
dítětem apod.
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla
vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole,
na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
spolupracovat s ostatními
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
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
uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému,
přiznávat stejná práva druhým a respektovat je
přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem,
navazovat a udržovat dětská přátelství
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Dílčí cíle

Očekávané výstupy
porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit
lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet se na společném řešení (v jednoduchých situacích
samostatně, jinak s pomocí)
k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k
ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky,
hodnoty v tomto společenství uznávané
respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a
dovednosti
orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě
osvojení si elementárních poznatků,
schopností a dovedností důležitých pro
tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v
navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým blízkém okolí)
lidem
dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat
spravedlivě, hrát fair
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
vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit
se na společném řešení (v jednoduchých situacích
samostatně, jinak s pomocí)
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
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
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Dílčí cíle

Očekávané výstupy
děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si
slovo až když druhý domluví, požádat o pomoc,
vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn 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
navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do
péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným
způsobem, respektovat ho
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.)
respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla,
přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a
vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní
pokroky
domluvit se slovy i gesty, improvizovat
rozvoj komunikativních dovedností (verbálních navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do
i neverbálních) a kultivovaného projevu
péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným
způsobem, respektovat ho
naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky,
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou
dramatickou úlohu apod.)
pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
seznamování s pravidly chování ve vztahu k
adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat
druhému
požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných
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Dílčí cíle

rozvoj řečových schopností a jazykových
dovedností receptivních (vnímání,
naslouchání, porozumění) i produktivních
(výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního
projevu, vyjadřování)

se spolupodílí na společných rozhodnutích;
přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti;
dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a
přizpůsobuje se jim

rozvoj kooperativních dovedností

Očekávané výstupy
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
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
odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem,
navazovat a udržovat dětská přátelství
navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do
péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným
způsobem, respektovat ho
odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být
aktivní i bez jejich opory
naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky,
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou
dramatickou úlohu apod.)
učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na
slova, kterým nerozumí)
formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony,
slovně reagovat
domluvit se slovy i gesty, improvizovat
dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat
spravedlivě, hrát fair
chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k
dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich
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Klíčové kompetence

chápe, že zájem o to, co se kolem děje,
činorodost, pracovitost a podnikavost jsou
přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost,
pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé
důsledky
má základní dětskou představu o tom, co je v
souladu se základními lidskými hodnotami a

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
osobě, vážit si jejich práce a úsilí
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla
vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole,
na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
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
vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu
citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či
apod.)
postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s
ním, nabídnout mu pomoc apod.)
respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o
hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným
dítětem apod.
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
navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do
péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným
způsobem, respektovat ho
vytváření elementárního povědomí o širším být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k
přírodním, kulturním i technickém prostředí, o věcem
jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých
proměnách
rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit
lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet se na společném řešení (v jednoduchých situacích
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Dílčí cíle
Očekávané výstupy
samostatně, jinak s pomocí)
normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k
ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky,
toho chovat
hodnoty v tomto společenství uznávané
respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a
dovednosti
orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě
osvojení si elementárních poznatků,
tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v
schopností a dovedností důležitých pro
navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým blízkém okolí)
lidem
dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat
spravedlivě, hrát fair
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
vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit
se na společném řešení (v jednoduchých situacích
samostatně, jinak s pomocí)
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
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.)
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle

získání relativní citové samostatnosti

Očekávané výstupy
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
navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do
péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným
způsobem, respektovat ho
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.)
respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla,
přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a
vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní
pokroky
domluvit se slovy i gesty, improvizovat
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 a jednat na základě vlastních pohnutek a
zároveň s ohledem na druhé
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
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle
Očekávané výstupy
rozvoj komunikativních dovedností (verbálních navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do
i neverbálních) a kultivovaného projevu
péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným
způsobem, respektovat ho
naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky,
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou
dramatickou úlohu apod.)
pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
poznávání pravidel společenského soužití a
dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat
jejich spoluvytváření v rámci přirozeného
spravedlivě, hrát fair
sociokulturního prostředí, porozumění
utvořit si základní dětskou představu o pravidlech
základním projevům neverbální komunikace chování a společenských normách, co je v souladu s
obvyklým v tomto prostředí
nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících
situacích se podle této představy chovat (doma, v
mateřské škole i na veřejnosti)
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 a jednat na základě vlastních pohnutek a
zároveň s ohledem na druhé
pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve
třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se
chovat
rozvoj schopnosti sebeovládání
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
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
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
adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat
chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, získání relativní citové samostatnosti
požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných
lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že
proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině,
vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se
podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí
bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a
skupiny, přizpůsobit se společnému programu,
ubližování
spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v
tomto společenství prostředí pohody
chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a
zároveň s ohledem na druhé
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
rozvoj komunikativních dovedností (verbálních navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do
i neverbálních) a kultivovaného projevu
péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným
způsobem, respektovat ho
naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky,
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou
dramatickou úlohu apod.)
pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
poznávání pravidel společenského soužití a
dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat
jejich spoluvytváření v rámci přirozeného
spravedlivě, hrát fair
sociokulturního prostředí, porozumění
utvořit si základní dětskou představu o pravidlech
základním projevům neverbální komunikace chování a společenských normách, co je v souladu s
obvyklým v tomto prostředí
nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle

seznamování s pravidly chování ve vztahu k
druhému

rozvoj řečových schopností a jazykových
dovedností receptivních (vnímání,
naslouchání, porozumění) i produktivních
(výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního
projevu, vyjadřování)

Očekávané výstupy
situacích se podle této představy chovat (doma, v
mateřské škole i na veřejnosti)
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 a jednat na základě vlastních pohnutek a
zároveň s ohledem na druhé
pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve
třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se
chovat
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
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
odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem,
navazovat a udržovat dětská přátelství
navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným
způsobem, respektovat ho
odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být
aktivní i bez jejich opory
naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky,
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou
dramatickou úlohu apod.)
učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na
slova, kterým nerozumí)
formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony,
slovně reagovat
domluvit se slovy i gesty, improvizovat
vytvoření povědomí o mezilidských morálních uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla
spoluvytváří pravidla společného soužití mezi
vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu hodnotách
chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti
je zachovávat
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)
porozumět běžným neverbálním projevům citových
prožitků a nálad druhých
zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své
rozvoj základních kulturně společenských
představy pomocí různých výtvarných dovedností a
postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj
schopnosti projevovat se autenticky, chovat se technik (kreslit, používat barvy, modelovat,
konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých
autonomně, prosociálně a aktivně se
jiných materiálů, z přírodnin aj.)
přizpůsobovat společenskému prostředí a
zvládat jeho změny
zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami,
hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi
apod.
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle
Očekávané výstupy
rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit
lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet se na společném řešení (v jednoduchých situacích
k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k
samostatně, jinak s pomocí)
ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky,
hodnoty v tomto společenství uznávané
respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a
dovednosti
poznávání pravidel společenského soužití a
dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat
jejich spoluvytváření v rámci přirozeného
spravedlivě, hrát fair
sociokulturního prostředí, porozumění
utvořit si základní dětskou představu o pravidlech
základním projevům neverbální komunikace chování a společenských normách, co je v souladu s
obvyklým v tomto prostředí
nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících
situacích se podle této představy chovat (doma, v
mateřské škole i na veřejnosti)
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 a jednat na základě vlastních pohnutek a
zároveň s ohledem na druhé
pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve
třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se
chovat
dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých,
vytváření zdravých životních návyků a postojů zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami,
chová se odpovědně s ohledem na zdravé a
jako základů zdravého životního stylu
pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a
bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály,
jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními
pomůckami
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
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 a pohodu svou ani
druhých
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.)
osvojení si poznatků a dovedností důležitých k mít povědomí o některých způsobech ochrany
podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i
osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě
pohody prostředí
potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat,
jakým způsobem apod.)
mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o
významu aktivního pohybu a zdravé výživy
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
osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o
mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o
pohybových činnostech a jejich kvalitě
významu aktivního pohybu a zdravé výživy
rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle

uvědomění si vlastního těla

6.1.1.2

Očekávané výstupy
tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých
neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani
druhých
pojmenovat části těla, některé orgány (včetně
pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle a
jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách),
znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s
pohybem a sportem
zachovávat správné držení těla
mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o
významu aktivního pohybu a zdravé výživy
ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
zachovávat správné držení těla

Když se blíží vánice, nasadíme čepice

Název integrovaného bloku
Oblast
Charakteristika integrovaného bloku

Když se blíží vánice, nasadíme čepice
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
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 některých
způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se
obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.), vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky,
nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách, formulovat otázky, odpovídat,
hodnotit slovní výkony, slovně reagovat, učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky,
pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.), vyjadřovat svou představivost a fantazii v
tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve
slovních výpovědích k nim, vyjadřovat 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., chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými
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Název integrovaného bloku

Návrhy dílčích témat pro realizaci

Když se blíží vánice, nasadíme čepice
jedinci, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě), 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, vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat
základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet sjednoduchými
hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus).

Posílit kamarádství a spolupráci mezi dětmi, rozvíjení prosociálního chování, pozorovat změny v
přírodě, naučit se nazpaměť texty písní, básní, zahrát divadlo, rozvoj pohybových dovedností,
povědomí o zdravém životním stylu a ochrany zdraví,
Vitamíny ty jsou třeba, jako mléko, voda, chleba.
Mikuláš a Vánoce nejhezčí to svátky v roce.
Co nám škodí prospívá, to i malé dítě zná.
Když se blíží váníce, nasadíme čepice. A když svítí sluníčko, stačí obléct maličko.
Na sladké jsem dostal chuť, ale teď mě bolí zub.
Palička a bubínek, hned je veselejší svět.

Klíčové kompetence
Dílčí cíle
Očekávané výstupy
soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně
souvislostí, experimentuje a užívá při tom
činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o pohybových činností, zvládat základní hudební
dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň,
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
učení
zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat
a rozlišovat rytmus)
vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její
dokončení
vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých
činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních,
pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích
k nim

45

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

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat
zkušeností k učení
prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí
posilování přirozených poznávacích citů
(zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) (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
postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat
četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon
poznat napsané své jméno
porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku
příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných
větách)
rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení
vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně
problémů, tvořivého sebevyjádření)
poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické
či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co
bylo zajímavé, co je zaujalo)
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.)
rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového
nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
vnímání, přechod od konkrétně názorného
chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře,
myšlení k myšlení slovně-logickému
uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.),
(pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti,
elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra,
přechod od bezděčných forem těchto funkcí k ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat
úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
fantazie
chápat základní číselné a matematické pojmy,
46

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

se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat,
řídit a vyhodnocovat

Dílčí cíle

vytváření základů pro práci s informacemi

Očekávané výstupy
elementární matematické souvislosti a podle potřeby
je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit
soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat
se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou
řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně,
méně, první, poslední apod.)
postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a
hlásky ve slovech
sledovat a vyprávět příběh, pohádku
porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku
příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných
větách)
porozumět běžným neverbálním projevům citových
prožitků a nálad druhých
postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat
četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon
poznat některá písmena a číslice, popř. slova
popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku
příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných
větách)
pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy,
orientační a dopravní značky, označení nebezpečí
apod.) a porozumět jejich významu i jejich
komunikativní funkci
vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat,
postřehovat, všímat si (nového, změněného,
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle

Očekávané výstupy

chybějícího)
osvojení si poznatků a dovedností potřebných k rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního
prostředí podporovat a které je mohoupoškozovat,
vykonávání jednoduchých činností v péči o
všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně
okolí při spoluvytváření zdravého a
bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém
jeho nebezpečnými vlivy
okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky
chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v
případě potřeby obrátit o pomoc)
být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k
věcem
osvojení si věku přiměřených praktických
zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své
dovedností
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.)
zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně,
pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou
improvizací apod.)
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)
zacházet s běžnými předměty denní potřeby,
hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním
náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a
materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými
pracovními pomůckami
rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy,
orientační a dopravní značky, označení nebezpečí
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle

rozvoj schopnosti sebeovládání

Očekávané výstupy
apod.) a porozumět jejich významu i jejich
komunikativní funkci
dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat
spravedlivě, hrát fair
chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a
zároveň s ohledem na druhé
uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
(lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek,
odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném
(rodinném) a cizím prostředí
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.
ve známých a opakujících se situacích a v situacích,
kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim
své chování
domluvit se slovy i gesty, improvizovat
koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla,
sladit pohyb s rytmem a hudbou
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
porozumět běžným neverbálním projevům citových
prožitků a nálad druhých
porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat
spravedlivě, hrát fair
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a
zároveň s ohledem na druhé
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla
vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole,
na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
domluvit se slovy i gesty, improvizovat
prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí
posilování přirozených poznávacích citů
(zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) (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
postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat
četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon
poznat napsané své jméno
porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku
příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných
větách)
řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí,
situace se snaží řešit samostatně (na základě
lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet domluvit se na společném řešení (v jednoduchých
situacích samostatně, jinak s pomocí)
nápodoby či opakování), náročnější s oporou a
k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k
pomocí dospělého
ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky,
hodnoty v tomto společenství uznávané
respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a
dovednosti
těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i
kulturních krás i setkávání se s uměním
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a
vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní
pokroky
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle
Očekávané výstupy
osvojení si elementárních poznatků, schopností respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o
a dovedností důležitých pro navazování a
hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným
rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
dítětem apod.
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla
vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole,
na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
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
navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno
do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným
způsobem, respektovat ho
získání relativní citové samostatnosti
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 a jednat na základě vlastních pohnutek a
zároveň s ohledem na druhé
odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být
aktivní i bez jejich opory
rozvoj komunikativních dovedností (verbálních formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony,
i neverbálních) a kultivovaného projevu
slovně reagovat
domluvit se slovy i gesty, improvizovat
porozumět běžným neverbálním projevům citových
prožitků a nálad druhých
porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku
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Dílčí cíle

Očekávané výstupy
příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných
větách)
pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a
vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, zároveň s ohledem na druhé
získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní
prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
spokojenosti)
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a
vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní
pokroky
odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být
aktivní i bez jejich opory
přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem
přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit
zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své
osvojení si věku přiměřených praktických
představy pomocí různých výtvarných dovedností a
dovedností
technik (kreslit, používat barvy, modelovat,
konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých
jiných materiálů, z přírodnin aj.)
zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně,
pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou
improvizací apod.)
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)
zacházet s běžnými předměty denní potřeby,
hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním
náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a
materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými
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Klíčové kompetence
se dokáže vyjadřovat a sdělovat své prožitky,
pocity a nálady různými prostředky (řečovými,
výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
pracovními pomůckami
rozvoj poznatků, schopností a dovedností
zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně,
umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou
vyjádřit
improvizací apod.)
zorganizovat hru
záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
rozvoj pohybových schopností a zdokonalování zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně,
pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou
dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky
improvizací apod.)
(koordinace a rozsahu pohybu, dýchání,
koordinace ruky a oka apod.), ovládání
chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře,
pohybového aparátu a tělesných funkcí
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
utvořit jednoduchý rým
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.)
ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla,
sladit pohyb s rytmem a hudbou
zvládnout základní pohybové dovednosti a
prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v
různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat
míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí,
pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
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Dílčí cíle
se dokáže ve skupině prosadit, ale i podřídit, při rozvoj schopnosti sebeovládání
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

Očekávané výstupy
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
porozumět běžným neverbálním projevům citových
prožitků a nálad druhých
porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat
spravedlivě, hrát fair
chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a
zároveň s ohledem na druhé
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla
vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole,
na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
domluvit se slovy i gesty, improvizovat
adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat
získání relativní citové samostatnosti
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 a jednat na základě vlastních pohnutek a
zároveň s ohledem na druhé
odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být
aktivní i bez jejich opory
rozvoj komunikativních dovedností (verbálních formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony,
i neverbálních) a kultivovaného projevu
slovně reagovat
domluvit se slovy i gesty, improvizovat

54

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

Dílčí cíle

poznávání pravidel společenského soužití a
jejich spoluvytváření v rámci přirozeného
sociokulturního prostředí, porozumění
základním projevům neverbální komunikace
obvyklým v tomto prostředí

Očekávané výstupy
porozumět běžným neverbálním projevům citových
prožitků a nálad druhých
porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku
příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných
větách)
pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
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
porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku
příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných
větách)
respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o
hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným
dítětem apod.
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla
vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole,
na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
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
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
uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému,
přiznávat stejná práva druhým a respektovat je
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Dílčí cíle

Očekávané výstupy
přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým
dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno
do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným
způsobem, respektovat ho
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)
porozumět běžným neverbálním projevům citových
rozvoj řečových schopností a jazykových
dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, prožitků a nálad druhých
porozumění) i produktivních (výslovnosti,
poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma
vytváření pojmů, mluvního projevu,
a antonyma
vyjadřování)
naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si
zapamatovat a vybavit
formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony,
slovně reagovat
domluvit se slovy i gesty, improvizovat
chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat
poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a
svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, zároveň s ohledem na druhé
získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní
prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
spokojenosti)
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a
vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní
pokroky
odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být
aktivní i bez jejich opory
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Dílčí cíle

Očekávané výstupy
přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem
přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit
napodobuje modely prosociálního chování a
rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí,
mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet domluvit se na společném řešení (v jednoduchých
k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k
situacích samostatně, jinak s pomocí)
ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky,
hodnoty v tomto společenství uznávané
respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a
dovednosti
těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i
kulturních krás i setkávání se s uměním
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a
vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní
pokroky
rozvoj komunikativních dovedností (verbálních formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony,
slovně reagovat
i neverbálních) a kultivovaného projevu
domluvit se slovy i gesty, improvizovat
porozumět běžným neverbálním projevům citových
prožitků a nálad druhých
porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku
příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných
větách)
pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k
poznávání pravidel společenského soužití a
dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich
jejich spoluvytváření v rámci přirozeného
osobě, vážit si jejich práce a úsilí
sociokulturního prostředí, porozumění
základním projevům neverbální komunikace
porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
obvyklým v tomto prostředí
nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku
příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných
větách)
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odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o
hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným
dítětem apod.
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla
vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole,
na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
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
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
uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému,
přiznávat stejná práva druhým a respektovat je
přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým
dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství
navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno
do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným
způsobem, respektovat ho
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)
rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí,
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pokroky i oceňovat výkony druhých

Dílčí cíle
lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet
k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k
ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní
hodnoty v tomto společenství uznávané

Očekávané výstupy
domluvit se na společném řešení (v jednoduchých
situacích samostatně, jinak s pomocí)
začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky,
respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a
dovednosti
těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i
kulturních krás i setkávání se s uměním
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a
vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní
pokroky
poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a
vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, zároveň s ohledem na druhé
získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní
prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
spokojenosti)
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a
vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní
pokroky
odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být
aktivní i bez jejich opory
přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem
přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit
průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového
nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
používá k dokonalejší komunikaci s okolím
vnímání, přechod od konkrétně názorného
chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře,
myšlení k myšlení slovně-logickému
uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.),
(pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti,
elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra,
přechod od bezděčných forem těchto funkcí k ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat
úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
fantazie
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
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Dílčí cíle

Očekávané výstupy
se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou
řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně,
méně, první, poslední apod.)
postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a
hlásky ve slovech
sledovat a vyprávět příběh, pohádku
porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku
příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných
větách)
porozumět běžným neverbálním projevům citových
rozvoj řečových schopností a jazykových
dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, prožitků a nálad druhých
porozumění) i produktivních (výslovnosti,
poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma
vytváření pojmů, mluvního projevu,
a antonyma
vyjadřování)
naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si
zapamatovat a vybavit
formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony,
slovně reagovat
domluvit se slovy i gesty, improvizovat
chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k posilování prosociálního chování ve vztahu k bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování,
cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v ponižování apod.
výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a
dětské herní skupině apod.)
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla
iniciativou může situaci ovlivnit
vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole,
na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
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
navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno
do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným
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Dílčí cíle
rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních
lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet
k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k
ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní
hodnoty v tomto společenství uznávané

se chová při setkání s neznámými lidmi či v
neznámých situacích obezřetně; nevhodné
chování i komunikaci, která je mu nepříjemná,
umí odmítnout

rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních
lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet
k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k
ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní
hodnoty v tomto společenství uznávané

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

seznamování se světem lidí, kultury a umění,
osvojení si základních poznatků o prostředí, v
němž dítě žije

Očekávané výstupy
způsobem, respektovat ho
vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí,
domluvit se na společném řešení (v jednoduchých
situacích samostatně, jinak s pomocí)
začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky,
respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a
dovednosti
těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i
kulturních krás i setkávání se s uměním
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a
vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní
pokroky
vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí,
domluvit se na společném řešení (v jednoduchých
situacích samostatně, jinak s pomocí)
začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky,
respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a
dovednosti
těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i
kulturních krás i setkávání se s uměním
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a
vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní
pokroky
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
orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě
tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v
blízkém okolí)
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6.1.1.3

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
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
rozvoj základních kulturně společenských
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla
postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj
vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole,
schopnosti projevovat se autenticky, chovat se na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
autonomně, prosociálně a aktivně se
chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu,
přizpůsobovat společenskému prostředí a
přestože je každý jiný (jinak vypadá, jinak se chová,
zvládat jeho změny
něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp.
osobnostní odlišnosti jsou přirozené
domluvit se slovy i gesty, improvizovat

Příroda je jako víla, úplně nás okouzlila

Název integrovaného bloku
Oblast
Charakteristika integrovaného bloku

Příroda je jako víla, úplně nás okouzlila
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
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), 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.), 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, učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat
říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.), vyjadřovat svou
představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či
dramatických) i ve slovních výpovědích k nim, prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit,
radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání,
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Název integrovaného bloku

Příroda je jako víla, úplně nás okouzlila
zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu 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, respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky,
pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod., adaptovat se na život ve škole, aktivně
zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání
ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému
programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí
pohody, 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), 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
apod.

Návrhy dílčích témat pro realizaci

Barvíme i kraslice, jen ať je jich ještě více.
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.
Vím, že kroupy nebo mráz, nejsou dobré pro přírodu, je však horší na jaře, když přižene velkou vodu.
Že jsi jiný, nevadí, úsměvem tě pohladím.
Les a louka, také voda, tohle všechno je příroda.

Klíčové kompetence
Dílčí cíle
samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si rozvoj schopnosti sebeovládání
vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

Očekávané výstupy
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a
vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní
pokroky
řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně,
předkládat „nápady“
chápat slovní vtip a humor
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle
Očekávané výstupy
posilování přirozených poznávacích citů
osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí,
(zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.) které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné,
zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další
učení a životní praxi
chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a
zároveň s ohledem na druhé
nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky,
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou
dramatickou úlohu apod.)
rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat
lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet spravedlivě, hrát fair
k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla
ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole,
hodnoty v tomto společenství uznávané
na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
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
formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony,
slovně reagovat
domluvit se slovy i gesty, improvizovat
získání relativní citové samostatnosti
spolupracovat s ostatními
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
přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem,
navazovat a udržovat dětská přátelství
těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle

rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení
problémů, tvořivého sebevyjádření)

Očekávané výstupy
kulturních krás i setkávání se s uměním
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
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a
vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní
pokroky
zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně,
pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou
improvizací apod.)
vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její
dokončení
nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
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)
vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat,
postřehovat, všímat si (nového, změněného,
chybějícího)
naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky,
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou
dramatickou úlohu apod.)
porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku
příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných
větách)
pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle
Očekávané výstupy
rozvoj komunikativních dovedností (verbálních odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
i neverbálních) a kultivovaného projevu
přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem,
navazovat a udržovat dětská přátelství
navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do
péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným
způsobem, respektovat ho
popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky,
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou
dramatickou úlohu apod.)
formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony,
slovně reagovat
porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku
příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných
větách)
pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
poznávání pravidel společenského soužití a
dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat
jejich spoluvytváření v rámci přirozeného
spravedlivě, hrát fair
sociokulturního prostředí, porozumění
chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k
základním projevům neverbální komunikace dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich
obvyklým v tomto prostředí
osobě, vážit si jejich práce a úsilí
chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a
zároveň s ohledem na druhé
pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve
třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se
chovat
bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování,
ponižování apod.
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla
vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole,
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Klíčové kompetence

uplatňuje získanou zkušenost v praktických
situacích a v dalším učení

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
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
navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do
péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným
způsobem, respektovat ho
nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
domluvit se slovy i gesty, improvizovat
poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které
to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých
ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní
situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či
identity, získání sebevědomí, sebedůvěry,
zakázaných činnostech apod.
osobní spokojenosti)
vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady,
pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných
větách
rozvoj a užívání všech smyslů
pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat,
postřehovat, všímat si (nového, změněného,
chybějícího)
sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky
ve slovech
správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
vytváření elementárního povědomí o širším mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i
přírodním, kulturním i technickém prostředí, o společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem,
jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých
jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují
proměnách
vlastní zdraví i životní prostředí
orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle

rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení
problémů, tvořivého sebevyjádření)

rozvoj pohybových schopností a
zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i
jemné motoriky (koordinace a rozsahu
pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka
apod.), ovládání pohybového aparátu a
tělesných funkcí

Očekávané výstupy
tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v
blízkém okolí)
zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně,
pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou
improvizací apod.)
vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její
dokončení
nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
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)
vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat,
postřehovat, všímat si (nového, změněného,
chybějícího)
naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky,
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou
dramatickou úlohu apod.)
porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku
příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných
větách)
pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
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
pojmenovat části těla, některé orgány (včetně
pohlavních), znát jejich funkce, mít povědomí o těle a
jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách),
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle

dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, rozvoj a kultivace mravního i estetického
vnímání, cítění a prožívání
poznávat svoje slabé stránky

rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet,
rozvíjet je a city plně prožívat

Očekávané výstupy
znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s
pohybem a sportem
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.)
ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla,
sladit pohyb s rytmem a hudbou
těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i
kulturních krás i setkávání se s uměním
prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí
(soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své
afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání,
zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)
uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
(lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek,
odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném
(rodinném) a cizím prostředí
prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu
vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či
postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s
ním, nabídnout mu pomoc apod.)
respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o
hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným
dítětem apod.
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle

rozvoj schopnosti sebeovládání

poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů
ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní
identity, získání sebevědomí, sebedůvěry,
osobní spokojenosti)

řeší problémy na základě bezprostřední
osvojení si věku přiměřených praktických
zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu,
dovedností
zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová
řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a

Očekávané výstupy
spolupracovat s ostatními
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
uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému,
přiznávat stejná práva druhým a respektovat je
přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem,
navazovat a udržovat dětská přátelství
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
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a
vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní
pokroky
řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně,
předkládat „nápady“
chápat slovní vtip a humor
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.
vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady,
pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných
větách
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.)

70

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM – Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání
Klíčové kompetence
varianty (má vlastní, originální nápady); využívá
při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a
představivost

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního
prostředí podporovat a které je mohoupoškozovat,
všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně
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
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.)
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.)
zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou
orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
(zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé
náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na
sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním chápat základní číselné a matematické pojmy,
činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o elementární matematické souvislosti a podle potřeby
učení
je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit
soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat
se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou
řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně,
první, poslední apod.)
poznat napsané své jméno
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Dílčí cíle
rozvoj a užívání všech smyslů

rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení
problémů, tvořivého sebevyjádření)

Očekávané výstupy
poznat některá písmena a číslice, popř. slova
pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat,
postřehovat, všímat si (nového, změněného,
chybějícího)
sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky
ve slovech
správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně,
pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou
improvizací apod.)
vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její
dokončení
nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
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)
vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat,
postřehovat, všímat si (nového, změněného,
chybějícího)
naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky,
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou
dramatickou úlohu apod.)
porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku
příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných
větách)
pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
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Dílčí cíle
klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si
osvojení si věku přiměřených praktických
všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět
dovedností
věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí;
poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z
toho, co samo dokázalo a zvládlo

Očekávané výstupy
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.)
rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního
prostředí podporovat a které je mohoupoškozovat,
všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně
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
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.)
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.)
zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou
orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
(zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé
náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na
sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé
světem, se živou a neživou přírodou, lidmi,
(všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje
společností, planetou Zemí
a že s těmito změnami je třeba v životě počítat),
přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem
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Dílčí cíle

rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Očekávané výstupy
doma i v mateřské škole
všímat si změn a dění v nejbližším okolí
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.)
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
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.)
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
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.)
pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve
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zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a
matematických pojmů, vnímá elementární
matematické souvislosti

má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k
úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně;
váží si práce i úsilí druhých

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se
chovat
pochopení, že změny způsobené lidskou
mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i
činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem,
ale také poškozovat a ničit
jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují
vlastní zdraví i životní prostředí
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)
osvojení si elementárních poznatků o
poznat některá písmena a číslice, popř. slova
znakových systémech a jejich funkci (abeceda, rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy,
čísla)
orientační a dopravní značky, označení nebezpečí
apod.) a porozumět jejich významu i jejich
komunikativní funkci
posilování prosociálního chování ve vztahu k dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat
ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v spravedlivě, hrát fair
dětské herní skupině apod.)
chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a
zároveň s ohledem na druhé
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla
vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole,
na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
domluvit se slovy i gesty, improvizovat
rozvoj schopnosti sebeovládání
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a
vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní
pokroky
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Dílčí cíle

Očekávané výstupy
řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně,
předkládat „nápady“
chápat slovní vtip a humor
rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat
lidí (spolupracovat, spolupodílet se), přináležet spravedlivě, hrát fair
k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla
ostatním dětem) a vnímat a přijímat základní vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole,
hodnoty v tomto společenství uznávané
na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
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
formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony,
slovně reagovat
domluvit se slovy i gesty, improvizovat
poznávání pravidel společenského soužití a
dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat
jejich spoluvytváření v rámci přirozeného
spravedlivě, hrát fair
sociokulturního prostředí, porozumění
chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k
základním projevům neverbální komunikace dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich
obvyklým v tomto prostředí
osobě, vážit si jejich práce a úsilí
chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a
zároveň s ohledem na druhé
pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve
třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se
chovat
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
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ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je
možno se jim učit; má vytvořeny elementární
předpoklady k učení se cizímu jazyku

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
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
navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do
péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným
způsobem, respektovat ho
nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
domluvit se slovy i gesty, improvizovat
vytváření povědomí o existenci ostatních
vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a
kultur a národností
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.)
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
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
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
seznamování se světem lidí, kultury a umění, mít povědomí o širším společenském, věcném,
osvojení si základních poznatků o prostředí, v přírodním, kulturním i technickém prostředí i jeho dění
němž dítě žije
v rozsahu praktických zkušeností a dostupných
praktických ukázek v okolí dítěte
zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své
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Dílčí cíle

Očekávané výstupy
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.)
zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně,
pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou
improvizací apod.)
poznávání jiných kultur
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.)
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
vytváření elementárního povědomí o širším mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i
přírodním, kulturním i technickém prostředí, o společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem,
jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých
jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují
proměnách
vlastní zdraví i životní prostředí
orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě
tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v
blízkém okolí)
chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi,
si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je seznamování s pravidly chování ve vztahu k
staršími i dospělými jedinci, v případě potřeby požádat
hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají
druhému
druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)
stejnou hodnotu
bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování,
ponižování apod.
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla
vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole,
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6.1.1.4

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
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

Spolu radost prožíváme, ať je léto nebo zima, spolu je nám pořád príma

Název integrovaného bloku
Oblast
Charakteristika integrovaného bloku

Spolu radost prožíváme, ať je léto nebo zima, spolu je nám pořád príma
Dítě a jeho tělo, Dítě a jeho psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost, Dítě a svět
Zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním
náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými
pracovními pomůckami, porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a
zopakovat jej ve správných větách), poznat některá písmena a číslice, popř. slova, řešit problémy,
úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“, 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), uvědomovat si své
možnosti i limity (své silné i slabé stránky), 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., aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění
a umožňující mu poznat rozmanitost kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní
aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení,
využívání příležitostí seznamujících dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky běžnými v
jeho kulturním prostředí apod.).

Návrhy dílčích témat pro realizaci

Čtyři roční období, to my známe, to se ví.
Co se sluší dobře vím, rád tě také pochválím.
Dáme - li se do práce, bude tady legrace.
Škoda času na tabletu.
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Název integrovaného bloku

Spolu radost prožíváme, ať je léto nebo zima, spolu je nám pořád príma
Šplhám, skáču, přelezu, bez modřiny domů jdu.

Klíčové kompetence
Dílčí cíle
rozvoj kooperativních dovedností
projevuje dětským způsobem citlivost a
ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná
nevhodné chování; vnímá nespravedlnost,
ubližování, agresivitu a lhostejnost

Očekávané výstupy
dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat
spravedlivě, hrát fair
chápat slovní vtip a humor
domluvit se slovy i gesty, improvizovat
vytváření prosociálních postojů (rozvoj
respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o
sociální citlivosti, tolerance, respektu,
hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným
přizpůsobivosti apod.)
dítětem apod.
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného
soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti,
dodržovat herní pravidla
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
odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem,
navazovat a udržovat dětská přátelství
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
posilování prosociálního chování ve vztahu k chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a
ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v zároveň s ohledem na druhé
dětské herní skupině apod.)
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného
soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti,
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Klíčové kompetence

odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým
záměrem, ale také dokáže měnit cesty a
přizpůsobovat se daným okolnostem

Dílčí cíle

osvojení si věku přiměřených praktických
dovedností

rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

Očekávané výstupy
dodržovat herní pravidla
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
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.)
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
poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat
četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon
formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony,
slovně reagovat
porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu,
sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a
antonyma
porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu,
sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat
se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek,
zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě
apod.)
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
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.)
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.)
zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou
orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
(zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé
náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na
sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla
rozvoj schopnosti žít ve společenství
chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti
ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet
pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých;
se), přináležet k tomuto společenství (ke
třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a odmítat společensky nežádoucí chování (např. lež,
nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či agresivitu),
přijímat základní hodnoty v tomto
chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit
společenství uznávané
jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se
takto chovají)
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
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
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle

Očekávané výstupy

na veřejnosti)
porozumět běžným neverbálním projevům citových
prožitků a nálad druhých
pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě,
v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat
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.)
rozvoj pohybových schopností a
ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými
jemné motoriky (koordinace a rozsahu
pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s
pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka
grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami,
apod.), ovládání pohybového aparátu a
barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou,
tělesných funkcí
zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit
pohyb s rytmem a hudbou
poznávání pravidel společenského soužití a chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k
jejich spoluvytváření v rámci přirozeného
dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich
sociokulturního prostředí, porozumění
osobě, vážit si jejich práce a úsilí
základním projevům neverbální komunikace porozumět běžným neverbálním projevům citových
obvyklým v tomto prostředí
prožitků a nálad druhých
pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě,
v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat
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,
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Dílčí cíle

Očekávané výstupy
vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)
poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i
ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní
kulturních krás i setkávání se s uměním
identity, získání sebevědomí, sebedůvěry,
uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
osobní spokojenosti)
(lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek,
odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném
(rodinném) a cizím prostředí
respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla,
přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a
vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé
stránky)
vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to
vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých
situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či
zakázaných činnostech apod.
ve známých a opakujících se situacích a v situacích,
kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim
své chování
rozhodovat o svých činnostech
uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní
názory a postoje a vyjadřovat je
vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých
činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních,
pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k
nim
záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova,
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Klíčové kompetence

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

se učí nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí,
soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje;
při zadané práci dokončí, co započalo; dovede
postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno
dobrat se k výsledkům

Dílčí cíle

Očekávané výstupy

kterým nerozumí)
vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady,
pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných
větách
osvojení si elementárních poznatků o
chápat základní číselné a matematické pojmy,
znakových systémech a jejich funkci
elementární matematické souvislosti a podle potřeby je
(abeceda, čísla)
prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit
soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se
v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu
v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první,
poslední apod.)
poznat některá písmena a číslice, popř. slova
osvojení si některých poznatků a dovedností, vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých
které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních,
o psanou podobu jazyka i další formy sdělení pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k
verbální i neverbální (výtvarné, hudební,
nim
pohybové, dramatické)
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
chápat základní číselné a matematické pojmy,
elementární matematické souvislosti a podle potřeby je
prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit
soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se
v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu
v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první,
poslední apod.)
projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat
četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon
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Dílčí cíle

Očekávané výstupy
poznat napsané své jméno
poznat některá písmena a číslice, popř. slova
sledovat očima zleva doprava
poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a
antonyma
naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky,
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou
úlohu apod.)
rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy,
orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.)
a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
vnímání, přechod od konkrétně názorného popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
myšlení k myšlení slovně-logickému
naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky,
(pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti,
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou
přechod od bezděčných forem těchto funkcí úlohu apod.)
k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti
porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu,
a fantazie
sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
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
chápat základní číselné a matematické pojmy,
elementární matematické souvislosti a podle potřeby je
prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit
soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se
v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu
v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první,
poslední apod.)
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ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony,
slovně reagovat
osvojení si některých poznatků a dovedností, vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých
které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních,
o psanou podobu jazyka i další formy sdělení pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k
nim
verbální i neverbální (výtvarné, hudební,
pohybové, dramatické)
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
chápat základní číselné a matematické pojmy,
elementární matematické souvislosti a podle potřeby je
prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit
soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se
v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu
v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první,
poslední apod.)
projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat
četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon
poznat napsané své jméno
poznat některá písmena a číslice, popř. slova
sledovat očima zleva doprava
poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a
antonyma
naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky,
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou
úlohu apod.)
rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy,
orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.)
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Dílčí cíle

Očekávané výstupy
a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře,
uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi apod.),
a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi problémů, tvořivého sebevyjádření)
elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno,
volit
večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v
prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
chápat základní číselné a matematické pojmy,
elementární matematické souvislosti a podle potřeby je
prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit
soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se
v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu
v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první,
poslední apod.)
chápat slovní vtip a humor
formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony,
slovně reagovat
rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
vnímání, přechod od konkrétně názorného popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
myšlení k myšlení slovně-logickému
naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky,
(pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti,
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou
přechod od bezděčných forem těchto funkcí úlohu apod.)
k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti
porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu,
a fantazie
sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
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
chápat základní číselné a matematické pojmy,
elementární matematické souvislosti a podle potřeby je
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Klíčové kompetence

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

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit
soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se
v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu
v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první,
poslední apod.)
formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony,
slovně reagovat
vytvoření základů aktivních postojů ke světu, vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně
pohybových činností, zvládat základní hudební
k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a
umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň,
zacházet s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a
vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
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)
pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě,
v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat
vytváření povědomí o existenci ostatních
vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a
kultur a národností
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.)
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
poznávání jiných kultur
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
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Klíčové kompetence
se učí s chutí, pokud se mu dostává uznání a
ocenění

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
planetě Zemi, vesmíru apod.)
mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i
rozvoj poznatků, schopností a dovedností
společnosti) pro člověka, uvědomovat si, že způsobem,
umožňujících pocity, získané dojmy a
jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují
prožitky vyjádřit
vlastní zdraví i životní prostředí
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
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
orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě
tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v
blízkém okolí)
pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě,
v herní skupině) svou roli, podle které je třeba se chovat
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
vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o
činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným
o učení
dítětem apod.
prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit,
radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní
chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se,
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle

posilování přirozených poznávacích citů
(zvídavosti, zájmu, radosti z objevování
apod.)

Očekávané výstupy
tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.)
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a
vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si
zapamatovat a vybavit
postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a
uvažuje, také vyjádřit
projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat
četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon
popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony,
slovně reagovat
porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu,
sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
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
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.)
nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si
zapamatovat a vybavit
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Klíčové kompetence

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

Dílčí cíle

vytváření základů pro práci s informacemi

Očekávané výstupy
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
chápat základní číselné a matematické pojmy,
elementární matematické souvislosti a podle potřeby je
prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit
soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se
v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu
v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první,
poslední apod.)
postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat
četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon
chápat slovní vtip a humor
formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony,
slovně reagovat
porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu,
sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě
tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, v
blízkém okolí)
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
naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky,
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Dílčí cíle

Očekávané výstupy
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou
úlohu apod.)
formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony,
slovně reagovat
osvojení si některých poznatků a dovedností, vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých
které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních,
o psanou podobu jazyka i další formy sdělení pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k
nim
verbální i neverbální (výtvarné, hudební,
pohybové, dramatické)
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
chápat základní číselné a matematické pojmy,
elementární matematické souvislosti a podle potřeby je
prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit
soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se
v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu
v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první,
poslední apod.)
projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat
četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon
poznat napsané své jméno
poznat některá písmena a číslice, popř. slova
sledovat očima zleva doprava
poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a
antonyma
naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky,
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou
úlohu apod.)
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Klíčové kompetence

se nebojí chybovat, pokud nachází pozitivní
ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy,
orientační a dopravní značky, označení nebezpečí apod.)
a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
vnímání, přechod od konkrétně názorného popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
myšlení k myšlení slovně-logickému
naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky,
(pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti,
písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou
přechod od bezděčných forem těchto funkcí úlohu apod.)
k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti
porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu,
a fantazie
sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
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
chápat základní číselné a matematické pojmy,
elementární matematické souvislosti a podle potřeby je
prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit
soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se
v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu
v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první,
poslední apod.)
formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony,
slovně reagovat
získání schopnosti záměrně řídit svoje
těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i
chování a ovlivňovat vlastní situaci
kulturních krás i setkávání se s uměním
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.)
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Dílčí cíle

Očekávané výstupy
uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
(lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek,
odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném
(rodinném) a cizím prostředí
respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla,
přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně,
předkládat „nápady“
přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a
uvažuje, také vyjádřit
vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o
činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným
dítětem apod.
o učení
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.)
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a
vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si
zapamatovat a vybavit
postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a
uvažuje, také vyjádřit
projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat
četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon
popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
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Dílčí cíle

rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

Očekávané výstupy
formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony,
slovně reagovat
porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu,
sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
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
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.)
poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a
antonyma
porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu,
sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat
se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek,
zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě
apod.)
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.)
ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku
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Dílčí cíle

Očekávané výstupy
(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.)
zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou
orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí
(zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé
náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na
sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla,
rozvoj schopnosti sebeovládání
přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a
vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně,
předkládat „nápady“
přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a
uvažuje, také vyjádřit
porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu,
sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i
kulturních krás i setkávání se s uměním
ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní
identity, získání sebevědomí, sebedůvěry,
uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky
osobní spokojenosti)
(lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek,
odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném
(rodinném) a cizím prostředí
respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla,
přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
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Klíčové kompetence

je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být
tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

Dílčí cíle

vytváření prosociálních postojů (rozvoj
sociální citlivosti, tolerance, respektu,
přizpůsobivosti apod.)

Očekávané výstupy
prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a
vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé
stránky)
vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to
vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých
situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či
zakázaných činnostech apod.
ve známých a opakujících se situacích a v situacích,
kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim
své chování
rozhodovat o svých činnostech
uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní
názory a postoje a vyjadřovat je
vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých
činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních,
pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k
nim
záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova,
kterým nerozumí)
vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady,
pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných
větách
respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o
hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným
dítětem apod.
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného
soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti,
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
dodržovat herní pravidla
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
odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem,
navazovat a udržovat dětská přátelství
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
posilování prosociálního chování ve vztahu k chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a
ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v zároveň s ohledem na druhé
dětské herní skupině apod.)
dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného
soužití a chování doma, v mateřské škole, na veřejnosti,
dodržovat herní pravidla
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
ví, že není jedno, v jakém prostředí žije,
vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé
uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, (všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje a
a že je může ovlivnit
společností, planetou Zemí
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
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Klíčové kompetence

Dílčí cíle

Očekávané výstupy
planetě Zemi, vesmíru apod.)
rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 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
pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o
pochopení, že změny způsobené lidskou
činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, pořádek a čistotu, nakládat vhodnýmzpůsobem s
odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu
ale také poškozovat a ničit
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
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
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.)
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6.2 Popis zpracování třídního vzdělávacího programu
Ve školním vzdělávacím programu jsou zpracovány čtyři integrované bloky, které jsou rozpracovány do témat a dále podtémat. Časové rozdělení
tématických celků odpovídá jednomu ročnímu období (podzim, zima, jaro, léto). Každý blok je rozčleněn na témata opírající se o vzdělávací oblasti RVP
PV a dále rozčleněna na podtémata, která jsou rozpracována v TVP.
Podzimní témata "Po mámě si chvilku stýskám, ale za chvíli si výskám" obsahují očekávané výstupy, které se prolínají všemi vzdělávacími oblastmi a to
např.
•

odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory, 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.), zacházet sběžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a
nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami, vést rozhovor (naslouchat
druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se), formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně
reagovat, učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat a vybavit, respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat
vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, 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., vyjednávat sdětmi i dospělými ve svém
okolí, domluvit se na společném řešení (v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí), 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), orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské
školy, v blízkém okolí), 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.) atd.

Podtémata:
Půjčíš mi tu motorku? Když jsme spolu na dvorku?
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Povídám si s kamarády o všem, co máme rádi.
Plastelína nebo hlína, tvořit, to je přece príma.
Nenechám si ubližovat, copak nevíš, jak se chovat?
Pohádky se vždycky hodí, nejen když se omarodí.
Poznám dobře okolí, i co roste na poli.
Zimní témata "Když se blíží vánice, nasadíme čepice" obsahují očekávané výstupy, které se prolínají všemi vzdělávacími oblastmi a to např.
•

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 některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc
(kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.), vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve
vhodně zformulovaných větách, formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat, učit se zpaměti krátké texty
(reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.), vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých
činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim, vyjadřovat 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., 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 zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s úctou k jejich
osobě, vážit si jejich práce a úsilí, vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti
vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet sjednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus) atd.

Podtémata:
Vitamíny ty jsou třeba, jako mléko, voda, chleba.
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Mikuláš a Vánoce nejhezčí jsou svátky v roce.
Co nám škodí prospívá, to i malé dítě zná.
Když se blíží váníce, nasadíme čepice. A když svítí sluníčko, stačí obléct maličko.
Na sladké jsem dostal chuť, ale teď mě bolí zub.
Palička a bubínek, hned je veselejší svět.
Jarní témata "Příroda je jako víla, úplně nás okouzlila" obsahují očekávané výstupy, které se prolínají všemi vzdělávacími oblastmi a to např.
•

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), 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.), 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, učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu apod.), vyjadřovat
svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních
výpovědích k nim, 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.), 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, respektovat
potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod., adaptovat se na život ve škole, aktivně
zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi,
podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství
prostředí pohody, 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),
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chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům (vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají), 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 atd.

Podtémata:
Nechci rušit ostatní, zdá se, že už všichni spí.
Barvíme i kraslice, jen ať je jich ještě více.
Nechci si jen doma hrát, snažím se i pomáhat.
Vím, že kroupy nebo mráz, nejsou dobré pro přírodu, je však horší na jaře, když přižene velkou vodu.
Že jsi jiný, nevadí, úsměvem tě pohladím.
Les a louka, také voda, tohle všechno je příroda.
Letní téma "Spolu radost prožíváme, ať je léto nebo zima, spolu je nám prostě príma" obsahují očekávané výstupy, které se prolínají všemi vzdělávacími
oblastmi a to např.
•

zacházet sběžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a
materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami, porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat
děj a zopakovat jej ve správných větách), poznat některá písmena a číslice, popř. slova, řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně,
předkládat „nápady“, 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), uvědomovat si své možnosti i limity
(své silné i slabé stránky), přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství, respektovat potřeby
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jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným dítětem apod., aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a
umožňující mu poznat rozmanitost kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí na kulturních akcích,
návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání příležitostí seznamujících dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky
běžnými v jeho kulturním prostředí apod.).
Podtémata:
Čtyři roční období, to my známe, to se ví.
Co se sluší dobře vím, rád tě také pochválím.
Dáme - li se do práce, bude tady legrace.
Škoda času na tabletu.
Šplhám, skáču, přelezu, bez modřiny domů jdu.

6.3 Dílčí projekty a programy
Projekty naší mateřské školy budou vycházet ze zájmů i nápadů dětí ve třídách. Plánované projekty jsou:
•

logopedický kroužek - 1x týdně bude probíhat kroužek Logo hrátky 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,

•

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

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

•

besídky - vánoční představení dětí, loučení s předškoláky, Chráněné bydlení Nosislav

•

společenské akce - maškarní ples, vítání občánků
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7 Systém evaluace
Oblast

Cíle a kritéria

Koncepce a rámec školy

Cílem vyhodnocování je monitorování a
sledování kvality podmínek vzdělávání i ŠVP.

Nástroje

Metody pozorování, porovnávání s
předchozími výsledky (případně
konkurenčním prostředím),
dotazníky, rozhovory, porady,
hospitace, ankety a schůzky s rodiči.
Pedagogické vedení školy
Vytváření zdravého klima ve škole, zajištění a
Kooperace mezi učiteli, dobré
rozvoj kvalitního pedagogického sboru a zajištění vzájemné vztahy mezi nimi, mezi
materiálních podmínek pro vzdělávání.
žáky i učiteli, ale i mezi učiteli a
rodiči. Zajištění kvalitních pomůcek.
Kvalita pedagogického sboru Kvalifikovaní, zdatní, dětem přístupní,
Pedagogové aktivně spolupracují na
profesionálně vystupující, zodpovědní
svém profesním rozvoji.
pedagogové splňující požadavky na výkon
povolání v MŠ.
Vzdělávání
Pedagogové systematicky promýšlejí a připravují Rozhovory, pozorování, diagnostika.
vzdělávání v souladu s vědomostními,
dovednostními i postojovými cíli a individuálními
potřebami dětí, volí efektivní metody a formy
vzdělávání, zaměřují se na sociální a osobnostní
rozvoj dětí.
Vzdělávací výsledky
Dosahování očekávaných výstupů integrovaných Diagnostika, pozorování.
bloků podle ŠVP, stupeň podpory dětí se
speciálními vzdělávacími potřebami, popřípadě
dětí mimořádně nadaných.

Časové
Zodpovědnost
rozvržení
Soustavně Ředitelka, vedoucí
na úrovni
učitelka, učitelky.
školy i třídy.

1x ročně

Ředitelka, vedoucí
učitelka

1x ročně

Ředitelka a vedoucí
učitelka.

Průběžně.

Ředitelka, vedoucí
učitelka, učitelky.

Průběžně i Ředitelka, vedoucí
při ukončení učitelka, učitelky.
předškolního
vzdělávání.
Ideálně
získat
zpětnou
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Oblast

Cíle a kritéria

Nástroje

Podpora dětí při vzdělávání
(rovné příležitosti)

Vytváření každému dítěti a jeho rodině rovné
Spolupráce s odborníky (ŠPZ, PPP,
příležitosti ke vzdělávání bez ohledu na jeho
logoped, asistent).
pohlaví, věk, etnickou příslušnost, kulturu, rodný
jazyk, náboženství, rodinné zázemí, ekonomický
status nebo potřebu podpůrných opatření,
systematicky identifikuje individuální potřeby
dětí při vzdělávání, spolupracuje s odbornými
pracovišti, věnuje patřičnou pozornost
osobnostnímu rozvoji dětí.

Časové
Zodpovědnost
rozvržení
vazbu ze ZŠ,
kam dítě
nastoupilo o
jeho dalším
vzdělávání.
Průběžné
Ředitelka, vedoucí
zajišťování učitelka, učitelky.
výsledku
vzdělávání diagnostika,
dotazníky
pro rodiče
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