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1 Identifikační údaje o škole  
1.1 Název ŠVP  

NÁZEV ŠVP: Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  

MOTIVAČNÍ NÁZEV:   
Vezmi kolo, raketu - projeď celou planetu!  
  

1.2 Údaje o škole  

NÁZEV ŠKOLY:  Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov,               

příspěvková organizace   

 

SÍDLO ŠKOLY:   Moravské Bránice 74, Dolní Kounice, 66464  

KONTAKTY:      e-mail:  zsmorbranice@seznam.cz  

               web:  www.zsmorbranice.sweb.cz  

             Telefon: 546 421 680, 724 313 683 

 

REDIZO:   600110842  

IČO:    75023628  

 

STATUTARNÍ ZÁSTUPCE ŠKOLY:  Mgr. Lenka Badinová  

 

ZPRACOVATELÉ PROGRAMU:   Mgr. Lenka Badinová a kolektiv   
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1.3 Zřizovatel  

NÁZEV ZŘIZOVATELE:      Obec Moravské Bránice  

 

ADRESA ZŘIZOVATELE:   Moravské Bránice 325, 664 64 Dolní Kounice  

 

KONTAKTY:    

tel.: +420 546 421 622  

email: podatelna@moravskebranice.cz  

web: www.moravskebranice.cz  

1.4 Platnost dokumentu  

PLATNOST DOKUMENTU:  1. 9. 2022 – 31. 8. 2024 

Č. j.: 
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2 Obecná charakteristika školy  
2.1 Velikost školy  

Kapacita školy:   Nejvyšší povolený počet dětí ve třídách je 44. Menší třídu může navštěvovat 20 

dětí a větší třídu 24 dětí.  

Počet tříd:   Mateřská škola má 2 třídy.  

Počet pracovníků:   6 (Jejich počet se v případě potřeby doplňují asistent pedagoga, chůva apod.)  

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 je umístěna v klidném prostředí uprostřed vesnice, přístup k ní je možný autem či 

pěšky, avšak hlavní silnice nevede bezprostředně kolem budovy školy. V blízkém okolí školy je hezká 

příroda vhodná k vycházkám a pobytu dětí venku.                                                                                              

Charakter a specifika budovy  

Charakter a specifika budovy/budov:    

Mateřská škola je součástí právního subjektu Základní školy Moravské Bránice, avšak sídlí v jiné 

budově. V budově mateřské školy nalezneme dvě třídy, šatny, sociální zařízení, jídelnu, kuchyň 

a kancelář vedoucí jídelny. K nepřímé činnosti mají učitelky k dispozici další pracovnu.  

Součástí budovy je zahrada s herními prvky.   

Dopravní dostupnost školy:    

Dopravní dostupnost je velmi dobrá, lze využít autobusovou dopravu, vlak či auto.   

Informace z historie školy:    

Mateřská škola má dvě třídy. Budova byla postavena v roce 1922. Kapacita byla v té době 35 míst. 

Používala se též jako Orlovna. Na podzim roku 1951 byla zahájena adaptace tohoto domu a zároveň 

přístavba další části mateřské školy. Mateřská škola zahájila provoz 15. února 1954 s počtem dětí 

42. Následně byla nuceně kapacita školky snížena na 35 dětí. Budova mateřské školy byla v roce 

2011 zateplena. V roce 2013 byla kapacita stavebními úpravami opět navýšena na 44 míst. 

V současné době je kapacita plně využita. 
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3 Podmínky vzdělávání  
3.1 Věcné podmínky  

Mateřská škola má dostatečně velké prostory pro činnosti dětí. Prostorové uspořádání je upraveno 

tak, aby vyhovovalo nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem dětí. Vnitřní prostory jsou 

od září 2015 vybaveny novým osvětlením. Dětské stoly a židle jsou přizpůsobeny dětem. Lůžka 

určená pro odpočinek dětí vyhovují zdravotním a hygienickým požadavkům. Nově byly zakoupeny 

přepážky mezi toalety a nové šatní skříňky do větší šatny. Byly dokoupeny nové botníky pro 

umístění obuvi dětí. Hračky, didaktické pomůcky a cvičební náčiní jsou průběžně obměňovány 

a přizpůsobovány aktuálnímu věku dětí. Hračky a další pomůcky jsou umístěny tak, aby k nim měly 

děti bezproblémový přístup a zároveň měly k dispozici vizuální nabídku. K umístění hraček 

využíváme i herní koutky. Cvičební náčiní a hry ke stolečkům využíváme dle pravidel třídy. Děti se 

svými výtvory podílí na výzdobě interiéru budovy mateřské školy. Prostředí je upraveno tak, aby 

dětské práce mohli shlédnout i jejich rodiče. Součástí budovy mateřské školy je školní zahrada. 

Prostory zahrady jsou dostatečně vybavené tak, aby umožňovaly dětem různé pohybové hry 

a aktivity. Součástí budovy je přední zahrada, která se zatím nevyužívá. Vnitřní i venkovní prostory 

mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů.    

Úprava podmínek a harmonogram zlepšování:  

- postupné vybavení tříd nábytkem pro děti tak, aby bylo vytvořeno více hracích koutků,  

- postupné dokoupení průhledných boxů, aby děti dobře viděly hračky a pomůcky a mohly si je 

samostatně brát a vyznaly se v jejich uložení,   

- dokoupení tělocvičných náčiní pro venkovní i vnitřní využití,  

- doplnění nebo obnova herních prvků na zahradě,  

- renovace plotu kolem zahrady.   

3.2 Životospráva  

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle předpisů. Děti mají stále k dispozici ve 

třídách i na zahradě dostatek tekutin a mají možnost výběru (voda, čaj, sirup, mléko, mléčné 

koktejly apod.). Je nepřípustné násilně nutit děti do jídla. Je zajištěn pravidelný denní režim, který 

je flexibilní a umožňuje organizaci činností měnit a přizpůsobovat potřebám dětí, aktuálním 

situacím ve škole a organizaci programu. Mezi jednotlivými pokrmy dodržujeme 3 hodinový 

interval. 
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 Děti jsou každodenně venku – v letních měsících je pobyt venku téměř celodenní. Vzhledem 

k umístění toalet jsou děti vedeny k tomu, aby upozornily učitelku, že opouští zahradu. Děti mají 

dostatek volného pohybu v interiéru školy, na zahradě i na vycházkách v přírodě. V odpočinkovém 

režimu je dětem s nižší potřebou spánku nabízen jiný program. Donucovat děti ke spánku na lůžku 

je nepřípustné. Učitelé se řídí zásadami zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený 

vzor.   

Úprava podmínek a harmonogram zlepšování:  

- více se zaměřit na samostatnost dětí při sebeobsluze u jídla a pití, používání příboru, včetně 
úklidu stolů po jídle, 

- vést děti ke zdravému životnímu stylu a zdravým stravovacím návykům, 

- vedoucí ŠJ a kuchařka bude pružně reagovat na nové poznatky v oblasti zdravé výživy při 
sestavování jídelníčku, 

- učitelky budou denně dbát na funkční pitný režim (osobní vzor učitelky, motivace). 

3.3 Psychosociální podmínky  

Děti i dospělé se cítí v prostředí mateřské školy spokojeně a bezpečně. Nově přijaté děti se mohou 

pravidelně v měsících květen – červen účastnit adaptačního programu, zpravidla jednou týdně 

v dopoledních hodinách. V případě potřeby nabízíme možnost navštěvovat školu po domluvě  

i v jinou dobu. Učitelé respektují potřeby dětí a napomáhají v jejich uspokojování. Děti nejsou 

nadměrně zatěžovány či neurotizovány spěchem a chvatem ani nadměrnou náročností činností. 

Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. 

Jakékoliv projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné. Volnost 

a svoboda dětí je vyvážena nezbytnou mírou omezení, které vyplývá ze společného soužití.  

Učitelka dává dětem jasné a stručné pokyny, které odpovídají pravidlům třídy. Společně s dětmi 

tvoříme svá vlastní pravidla a piktogramy, které symbolizují daná pravidla. 

 Pedagogický styl podporuje děti v jejich aktivitách, učitel je empatický a naslouchá potřebám dětí. 

Uplatňujeme pedagogický styl s nabídkou, dítě se může samostatně rozhodovat a aktivně se 

spolupodílí na činnostech. Vzdělávací nabídka je pochopitelná, přiměřeně náročná a pro dítě 

prakticky využitelná. 

 Učitelka se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných pokusech, 

dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony dítěte. Mezi učitelem a dítětem  

se projevuje důvěra, tolerance, ohleduplnost, solidarita a zdvořilost, vzájemná pomoc a podpora. 

Učitel se programově věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňuje 

prosociálním směrem. 

S rodiči 2 x ročně konzultujeme vzdělávací potřeby dětí, hovoříme o individuálních potřebách dětí 

a domlouváme se na dalších postupech vzdělávání. 
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Úprava podmínek a harmonogram zlepšování:  

- více se zaměřit na vedení dětí k sebehodnocení,  

- podporovat děti k empatii a pomoci druhým, 

- učitelka se bude neustále zamýšlet nad vhodnými způsoby pedagogického vedení. 

3.4 Organizace chodu  

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální 

či aktuálně změněné potřeby.  Děti přicházejí do MŠ v čase, který vyhovuje rodině. 

Do denního programu jsou pravidelně (několikrát v týdnu) zařazovány řízené zdravotně preventivní 

pohybové aktivity.  

Učitelé se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí, 

pokud to děti potřebují, mají možnost se neúčastnit společných činností. Stejně tak mají možnost 

na soukromí při osobní hygieně apod.  

Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Dětem je umožněn adaptační režim - 

konkrétně menší počet hodin docházení do školy s rodiči. Vše je vždy předem vykomunikováno 

s rodiči.  

Poměr spontánních a řízených činností je rovnoměrný, nabídka aktivit je pestrá a různorodá. Děti 

mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. 

Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě 

a experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem atp.  

Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit 

se společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách. Pokud děti nechtějí - nemusí 

se účastnit společných činností. 

 Třídní vzdělávací plány se mohou změnit tak, aby vycházely z potřeb a zájmů dětí a z jejich 

individuálních potřeb. Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální 

podmínky (věcné vybavení prostředí je dostatečné a kvalitní, pomůcky jsou připravovány včas). 

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

Úprava podmínek a harmonogram zlepšování:  

-  vytvoření více klidných koutků pro větší soukromí dětí, 

- učitelky budou více uplatňovat a zamýšlet se nad individuálním přístupem k dětem. 

3.5 Řízení mateřské školy  

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny.  
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Ředitelka školy pověřuje vedením mateřské školy v určitých situacích konkrétní učitelku, která  

je zodpovědná za akci. 

 Zásadní informace jsou zaměstnancům sdělovány na poradách, dále e-mailem, telefonicky  

či osobně dle potřeby. 

Dále k informovanosti rodičů využívá škola webové stránky školy a obce, nástěnku v šatně mateřské 

školy.   

Při vedení zaměstnanců ředitel vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, zapojuje 

spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich 

názor.  

Ředitel školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance motivuje a podporuje 

jejich vzájemnou spolupráci. Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče. Plánování 

pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční a využívá zpětnou vazbu. Ředitel vypracovává 

školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy týmu. 

Úprava podmínek a harmonogram zlepšování:  

- jasně stanovit odpovědnost učitele za akce.  

   

3.6 Personální a pedagogické zajištění  

Všichni zaměstnanci, kteří pracují v mateřské škole jako pedagogičtí pracovníci, mají předepsanou 

odbornou kvalifikaci. Ti, kterým část odbornosti chybí, si ji průběžně doplňují.  

Pedagogický sbor včetně nepedagogických zaměstnanců si pravidelně sdělují informace, aby chod 

mateřské školy dobře fungoval. Odpovědnost je jasně vymezena v pracovních náplních 

zaměstnanců. Pedagogičtí pracovníci se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují 

aktivně. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je každý rok aktualizováno, pedagog vytváří 

každý rok plán osobního rozvoje.  

Ředitel podporuje profesionalizaci pracovního týmu a další růst profesních kompetencí všech 

pedagogů (včetně své osoby). Zaměstnanci mohou absolvovat školení, případně jsou jim zakoupeny 

knihy nebo pomůcky k jejich profesnímu rozvoji. Služby učitelů jsou rozvrženy každý rok tak, aby 

vyhovoval potřebám mateřské školy. Překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů je zajištěno dle 

počtu dětí a úvazků učitelů. Zaměstnanci jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem 

(v souladu se společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy 

a vzdělávání předškolních dětí). Specializované služby, jako je logopedie, rehabilitace či jiná péče 

o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně 

kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky.    

Třídní plány učitelky vytváří společně, domlouvají se na dalších pedagogických postupech 

u jednotlivých dětí, k rodičům i dětem se chovají partnersky. 
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Úprava podmínek a harmonogram zlepšování:  

- zajistit pedagogickým pracovníkům další odborný růst, pravidelné školení.  

3.7 Spoluúčast rodičů  

Ve vztazích mezi zaměstnanci školy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost, vstřícnost, 

porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na základě partnerství.  

Učitelé sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět a vyhovět. 

Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých dílniček, besídek 

a programů dle svého zájmu zde vstupovat do her svých dětí. Rodiče mají možnost vstupovat do 

třídy a hrát si s dětmi, zejména v adaptačním období. 

 Jsou pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Učitelé pravidelně 

informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení. 

Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho výchově a vzdělávání.  

Konzultační individuální hodiny probíhají 2x ročně. Společné třídní schůzky probíhají taktéž 2 x 

ročně. Zaměstnanci školy chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejích svěřených 

vnitřních záležitostech. Jednají s rodiči ohleduplně, taktně, s vědomím, že pracují s důvěrnými 

informacemi.  

Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě; nabízí rodičům 

poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních 

dětí.    

Snažíme se rodiče informovat prostřednictvím nástěnek v mateřské škole, pomocí webových 

stránek školy, zasílání informací e-mailem, osobní rozhovory. 

Úprava podmínek a harmonogram zlepšování:  

-  neustálé prohlubování důvěry a spolupráce s rodiči,  

- pravidelné hovorové hodiny dle přání rodičů, 

- oslovovat a získávat rodiče pro efektivnější spolupráci (pomoc při akcích školy apod.). 

3.8 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami  

Mateřská škola má bezbariérový vstup do budovy.  

Při přijímání dítěte se zdravotním znevýhodněním či postižením bude přihlédnuto k vyjádření 

a doporučení pediatra, odborného lékaře, psychologa v souvislosti s kompatibilitou podmínek 

a možností mateřské školy. 
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V mateřské škole jsou k dispozici kompenzační (technické a didaktické) pomůcky dle potřeb 

konkrétního dítěte.  

Podmínky vzdělávání těchto dětí musí vždy odpovídat individuálním vzdělávacím potřebám dítěte. 

Je potřeba uplatnit princip diferenciace a individualizace při plánování a organizování činností. 

Mateřská škola zajišťuje spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými 

zařízeními, v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství. V souladu s právními 

předpisy je snížen počet dětí ve třídě. Podle stupně přiznaného podpůrného opatření je přítomen 

asistenta pedagoga. Vzdělávání dítěte probíhá ve vhodném komunikačním systému.    

 

Za dítě se SVP je považováno takové dítě, které pro svůj rozvoj a naplnění svých vzdělávacích 

možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje 

poskytnutí podpůrných opatření. Tato podpůrná opatření mateřská škola realizuje. 

 Do inkluzivního vzdělávání jsou zařazovány děti s narušenou komunikační schopností nebo s jiným 

zdravotním postižením na základě doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP). 

 

5. stupňů podpůrných opatření  

Podpůrná opatření prvního až pátého stupně jsou definovány ve Vyhlášce 27/2016 o vzdělávání 

žáků se SVP a žáků nadaných v pl. znění.  

První stupeň podpůrných opatření uplatňuje škola na základě vlastního posouzení bez doporučení 

poradenského zařízení. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze 

s doporučením školského poradenského zařízení. Naše mateřská škola spolupracuje s Pedagogicko-

psychologickou poradnou Brno, Speciálně Logopedickým centrem Brno, Veslařská, popř. 

s příslušnými speciálně pedagogickými centry dle typu potíží dítěte. 

 

1. stupeň podpůrných opatření - pravidla, průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP  

Pro dítě, které dle učitelky v mateřské škole vykazuje určitou nerovnoměrnost ve vývoji adekvátně 

věku nebo má potíže vyžadující větší míru podpory, je učitelkou vypracován „plán pedagogické 

podpory“ (PLPP). Tento plán zahrnuje popis obtíží, speciálních vzdělávacích potřeb žáka, stanovení 

cílů a způsobů podpory a způsob vyhodnocování plánu. Plán pedagogické podpory učitelka 

vyhodnotí nejpozději do tří měsíců od zahájení poskytování podpůrných opatření, kdy se zaměřuje 

na vývoj SVP a naplňování cílů PLPP. Nevedou-li opatření k naplňování stanovených cílů, doporučí 

ředitelka školy společně s učitelkou rodičům dítěte vyšetření v rámci pedagogicko-psychologické 

poradny či školského poradenského zařízení. Do doby zahájení podpůrných opatření druhého 

a vyššího stupně pracuje škola s PLPP. S PLPP seznámí škola zákonné zástupce dítěte.  

 

2-5. stupeň podpůrných opatření  

Ředitelka školy určí pracovníka, který bude odpovídat za spolupráci s poradenským zařízením. Pro 

účely poskytování poradenské pomoci škole zajistí škola poradenskému zařízení předání PLPP, 

podle kterého se dítě dosud vzdělávalo. Poradenskou pomoc školského poradenského zařízení 
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může využít dítě a jeho zákonný zástupce na základě doporučení školy, svého uvážení nebo na 

základě rozhodnutí orgánu veřejné moci. 

 Neposkytoval-li by zákonný zástupce MŠ Moravské Bránice ŠVP PV zástupce dítěte součinnost 

směřující k přiznání podpůrných opatření, jež jsou v nejlepším zájmu dítěte, postupuje škola 

a školské poradenské zařízení dle §10 odst. Zákona č.359/1999 Sb, o sociálně právní ochraně dětí. 

Na základě posouzení vzdělávacích potřeb dítěte vydá školské poradenské zařízení doporučení 

škole za účelem stanovení podpůrných opatření pro vzdělávání dítěte.  

 

Individuální vzdělávací program  

Pokud školské poradenské zařízení identifikuje u dítěte stupeň podpůrných opatření 2 – 5 

a doporučí individuální vzdělávací program (IVP), pak ho pověřená učitelka na základě zprávy 

z PPP/SPC zpracovává. IVP je závazným dokumentem, vychází ze ŠVP mateřské školy a je zpracován 

dle pokynů ve vyhlášce č.27/2016 Sb. 

 IVP se zpracovává nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení a žádosti zákonného 

zástupce dítěte. Za zpracování IVP a realizaci podpůrných opatření je odpovědna ředitelka školy.  

S IVP seznámí všechny pedagogické pracovnice školy a současně zákonného zástupce dítěte. 

Poskytování vzdělávání podle IVP lze pouze na základě souhlasu zákonného zástupce dítěte. 

Příslušné poradenské zařízení nejméně jednou ročně vyhodnotí naplňování IVP.  

Dětem, které mají zpracovaný individuálně vzdělávací program na základě závěrů z vyšetření 

odborným pracovníkem z pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra 

se věnují se souhlasem zákonných zástupců učitelky s odbornou kvalifikací ve spolupráci 

s odborníky ze školského zařízení. 

 

 Vzdělávání dětí s narušenou komunikační schopností 

 Logopedická depistáž na začátku školního roku – SLC Brno, Veslařská.  

 Oromotorická a dechová cvičení probíhají skupinově a jsou zařazována mezi řízené činnosti. 

Úprava podmínek a harmonogram zlepšování:  

- dokoupení kompenzačních pomůcek dle potřeb dětí,  

- zlepšení odborné kvalifikace dle speciálních potřeb dětí.   

3.9 Podmínky vzdělávání dětí nadaných  

Mateřská škola dle svých možností vytváří takové materiální podmínky, které umožní dítěti rozvíjet 

jeho talent. Mateřská škola má dostatek materiálů, knih a didaktických pomůcek, kterými může 

dále rozvíjet kognitivní schopnosti dětí. Vzdělávání nadaných dětí probíhá takovým způsobem,  

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

ve škole projit a pokud možno i uplatnit a rozvíjet. Při vzdělávání jsou vytvářeny vhodné organizační 
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podmínky např. možnost samostatné práce s náročnějším zadáním. Pedagogové si prohlubují 

znalosti a dovednosti související se vzdělávání nadaných dětí. Podporují zvídavost dítěte, povzbuzují 

ke kladení otázek, podporují hledání vlastních cest a způsobů řešení, tvořivost, kombinační 

schopnosti a originalitu. Mateřská škola spolupracuje s odborníky ze školského poradenského 

zařízení, se zákonnými zástupci dítěte a dalšími subjekty.    

Úprava podmínek a harmonogram zlepšení:  

- vyčlenit čas, kdy se bude pedagog dítěti věnovat,  

- vytvořit systém spolupráce s ostatními pedagogy,  

- dokoupení pomůcek pro nadané děti dle individuálních potřeb.  

 

 

3.10 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let  

Pokud kapacita školy není naplněna dětmi tříletými a staršími, může ředitelka školy přijímat  

ke vzdělávání i děti mladším tří let, nikdy však děti mladším dvou let. 

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

vhodných pro dvouleté děti.  

Je potřeba zvážit vhodnost hraček pro děti. Ve třídě s věkově homogenním uspořádáním je použito 

více zavřených, dostatečně zabezpečených skříněk k ukládání hraček a pomůcek.  

Ve třídě jsou nastavena srozumitelná pravidla pro užívání hraček a pomůcek. Prostředí je upraveno 

tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru, dětem umožňovalo variabilitu 

v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění potřeby průběžného odpočinku. 

Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte.  

Pro zajištění osobní hygieny dítěte je možné použít nočník, přebalovací pult.  

Šatna je vybavena dostatečně velkým prostorem na náhradní oblečení a hygienické potřeby. Učitel 

musí dohodnout systém přinášení hygienických potřeb pro děti se zákonnými zástupci. Je zajištěn 

vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí - zejména pravidelnost, dostatek času  

na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek. 

Vytváříme podmínky pro adaptaci dětí v souladu s jejich individuálními potřebami. Individuální 

potřeby jsou pravidelně konzultovány s rodiči. Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek 

pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty. Vzdělávací činnosti probíhají v menších skupinkách, 

individuálně, podle potřeb a volby dětí. Učitel přistupuje k dítěti pozitivně a individuálně, pravidelně 

vše konzultuje s rodiči. Rodiče mohou kdykoliv konzultovat výchovu a vzdělání s učitelkami. 
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Pravidelně se konají individuální konzultační hodiny. Dále se učitelky s rodiči setkávají na dílnách 

a dalších akcích mateřské školy.    

Úprava podmínek a harmonogram zlepšování:  

- zlepšit vybavení třídy,  

- dokoupení hraček a pomůcek.  

- školení učitelek ohledně výchovy a vzdělávání dětí od 2 - 3 let.  

 

3.11 Podmínky pro vzdělávání dětí s nedostatečnou 

znalostí českého jazyka   

Dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka poskytujeme jazykovou přípravu pro zajištění 

plynulého přechodu do základního vzdělávání. Ředitelka mateřské školy zřídí skupinu pro 

bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání v 

souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, pokud 

jsou v mateřské škole alespoň 4 cizinci v povinném předškolním vzdělávání. Vzdělávání ve skupině 

pro jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků (dle potřeby) v průběhu týdne. 

Ředitelka mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte zařadit 

do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném předškolním 

vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy. Jako podpůrný materiál je využíváno 

Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání  
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4 Organizace vzdělávání  

 

Druh provozu školy:  Celodenní  

 

Počet tříd včetně bližší charakteristiky:   

V mateřské škole jsou dvě třídy.  

Obě třídy navštěvují děti různých věkových kategorií, od 2 let až do předškolního věku.  

Uplatňujeme prožitkové a kooperační učení, situační učení, individuální přístup, učení v menších 

skupinkách. Podporujeme spontánní aktivity a vlastní plány dětí.  Řízené a spontánní činnosti jsou 

vzájemně propojené, vzdělávací nabídka je založena na aktivní účasti dítěte.   

 

Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy:   

O zápisu je veřejnost informována na webových stránkách školy a obce, plakáty na vývěskách, 

v obchodech, na nástěnce v MŠ. Den zápisu je den otevřených dveří a probíhá za účasti všech 

pedagogů. Rodiče mají možnost zjistit více informací od učitelek - adaptace, provoz mateřské školy 

atd. Ředitelka školy zodpovídá za podobu kritérií a zápis.   

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 

16. května. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti 

předškolní, které dovrší 5. let a dále děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 

čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném 

školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného 

počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.  

 

Popis pravidel organizace individuálního vzdělávání:    

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, může pro dítě v odůvodněných 

případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno 

převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 

3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního 

předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte 

doručeno řediteli mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.  
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Oznámení zákonného zástupce o individuálním vzdělávání dítěte musí obsahovat: 

a) jméno, popřípadě jména, a příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, v případě cizince 

místo pobytu dítěte,  

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,  

c) důvody pro individuální vzdělávání dítěte.  

Mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech a případně 

doporučí zákonnému zástupci další postup při vzdělávání.  

Ředitelka školy stanoví termíny ověření vždy na druhou polovinu listopadu a náhradní termíny na 

první polovinu prosince, přesný termín bude zákonným zástupcům sdělen individuálně, nebo s nimi 

dohodnut.  

Zákonný zástupce dítěte, které je individuálně vzděláváno, je povinen zajistit účast dítěte u ověření. 

Ředitelka mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání, ukončí individuální 

vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce dítěte nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani 

v náhradním termínu.  

Odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy o ukončení individuálního vzdělávání dítěte 

nemá odkladný účinek. Po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě opětovně 

individuálně vzdělávat.   
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5 Charakteristika vzdělávacího programu  
5.1 Zaměření školy  

Naše heslo:  

VNITŘNÍ POHODA - ZDRAVÁ VÝŽIVA - POHYB - ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ  

Chceme vést děti k tomu, aby si uvědomily, že zdravý pohyb je ideální ve zdravém prostředí, které 

mohou svým konáním ovlivnit. Chceme vytvářet kladný vztah k přírodě, k  její ochraně a k zdravému 

životnímu stylu, který se má stát přirozenou součástí jejich života. Chceme dát dětem možnost 

získávat globálnější, srozumitelnější a reálnější pohled na svět a aktivní postoj k němu. Klademe si 

za cíl rozvíjet jejich tělesnou zdatnost i psychickou odolnost, zároveň poskytovat radost a zábavu. 

Jen tak zdravý pohyb stane součástí životního stylu, něčím bez čeho děti a budoucí dospělí nemohou 

být. Péče o zdraví a dodržování zdravého způsobu života je nutností a trendem budoucnosti.   

Záměrem je dovést dítě na konci předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních 

předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy 

kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení pro život a vzdělávání.  

5.2 Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu  

VNITŘNÍ POHODA:  

Umět  vyjádřit své pocity, požádat o pomoc, vyjádřit souhlas či nesouhlas.  

Dítě si dokáže vědomě vybírat kamarády a situace, které prožívá.  

Umět se společně dohodnout na pravidlech podporující zdraví životní styl a respektovat je.   

   

ZDRAVÁ VÝŽIVA:  

Dítě by mělo vědět kdy, co a proč má jíst.   

Pochopit potravinovou pyramidu a její smysl pro život.  
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ZDRAVÝ POHYB:  

Vědět, že pohybem tělo i mysl sílí a rozvíjí se.  

Podílet se na rozhodování o skladbě pohybových aktivit ve škole a doma.  

S pomocí dospělého sledovat svou zdatnost a zvládání nových dovedností.  

 

ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ:  

Být zodpovědný za své chování a činy v koloběhu života.  

Umět přizpůsobit své chování prostředí, ve kterém se nacházíme.  

 

5.3 Metody a formy vzdělávání  

FORMY VZDĚLÁVÁNÍ:    

Řízené i spontánní činnosti by se měly navzájem prolínat a propojovat. Didaktické činnosti mohou 

zpravidla probíhat individuální či skupinově. Styl vzdělávání by měl být založen na vzdělávací 

nabídce, individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Učitel by měl být průvodcem dítěte za poznáním, 

ne ho úkolovat.  

Individuální forma:  

Učitel má jasný cíl a záměr v rozvoji dítěte, dle diagnostiky. Postup je u každého dítěte používán 

jiný, podle jeho potřeb a možností. Doba stanovená pro práce je volná a trvá tak dlouho, jak dítě ke 

zvládnutí úkolu - činnosti potřebuje.  

Skupinová - kooperativní forma:  

Jedná se o způsob, při kterém děti pracují v menším počtu. Skupinky mohou vznikat na základě 

různých hledisek - ty tvoří učitelka, nebo vznikají spontánně. Skupiny mohou řešit buď stejné úkoly,  

nebo úkoly na různých úrovních dle potřeb dětí. Dětem je umožněno učit se od druhých.  

Hromadná forma:  

Učitel tuto formu využívá zejména při zprostředkování společného zážitku např. návštěvy, exkurse, 

divadelní představení, vycházka, při řešení problému, který se týká celé třídy, při realizaci 
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komunitního kruhu, při plánování činností, do kterých učitel zapojuje celou třídu.  Učitel vede třídu, 

určuje a řídí činnosti.  

Mínusem při řízených činnostech je, že málo aktivní děti se nedokáží prosadit, při nezaujetí dětí  

se děti nudí a narušují činnost, neumožňuje to individuální volbu  a aktivní účast každého dítěte.   

 

METODY VZDĚLÁVÁNÍ    

 

Učitel využívá tyto metody:  

Prožitkové učení  

SPONTANEITA  - Přistupuje dítě k činnosti aktivně, samo ze svého popudu? Připravil učitel takovou 

nabídku, aby si z ní mohly vybrat všechny děti?  

OBJEVNOST  - Připravil učitel činnosti tak, aby děti mohly samostatně objevovat, řešit, zpracovávat 

informace a uplatňovat své dosavadní zkušenosti. Podařilo se učitelovi vše vystihnout v logických 

souvislostech?  

KOMUNIKATIVNOST  - Vytvořil učitel prostor pro komunikaci a spolupráci?  

AKTIVITA A TVOŘIVOST-   Promyslel a připravil učitel prostředí tak, aby se děti mohly rozhodovat 

mezi činnostmi a měly dostatek materiálu a pomůcek?  

KONKRÉTNOST  - Připravil učitel konkrétní činnosti, nehovoří příliš o ....?  

CELOSTNOST  - Volil učitel činnosti tak, aby prošlo dítěti rukama a bylo zapojeno více smyslů?  

Kooperativní učení  

Spolupráce a komunikace dětí ve skupinkách.  

Sociální učení  

Nejvíce se děti naučí tím, co dělají a tím, co učí druhé. Učitel využívá jakékoliv denní činnosti  

k sociálnímu učení.  
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5.4 Zajištění vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami a dětí nadaných  

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení PLPP:   

Na základě pedagogické diagnostiky a se souhlasem zákonného  zástupce dítěte stanoví mateřská 

škola podpůrné opatření I. stupně.  

Postup:  

1. Zpracování PLPP dítěte při zjištění specifických individuálních potřeb (popis potíží a specifických 

vz. potřeb, cíl podpory a způsob vyhodnocování plánu, podpis osob, které byly s plánem 

seznámeny).  

2. Po 3 měsících vyhodnocení PLPP a naplnění stanovených cílů  

3. Pokud nedochází k naplnění stanovených cílů, informuje učitel zákonného zástupce dítěte 

a doporučí využití školského poradenského zařízení.  

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení IVP:   

II až V. stupeň podpůrného opatření stanovuje mateřská škola na základě zprávy školního 

poradenského zařízení a po projednání se zákonným zástupcem dítěte.  

Postup:  

1. Mateřská škola zajistí předání PLPP příslušnému ŠPZ, pokud se podle něho vzdělával.  

2. Na základě doporučení ŠPZ vytvoří mateřská škola IVP.  

3. IVP učitel  nejméně 1 x ročně vyhodnotí, pravidelně konzultuje s rodiči, případně doporučí další 

ŠPZ.  

4. S IVP jsou seznámeni všichni učitelé i zákonní zástupci dítěte.   

 

Zodpovědné osoby:   

Zodpovědnost za vytvoření PLPP a IVP má učitel dítěte. Kontrolu a konzultace provádí ředitel školy.   
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5.5 Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let  

Dětem je třeba zajistit adaptační režim - menší počet hodin docházení, adaptace s rodiči apod. 

Taktéž je potřeba, aby měly dostatek času na veškeré aktivity, stravování více odpočinku během 

dne, oblékání a byly s tím srozuměni všichni zaměstnanci školy.  

Věcné podmínky: 

- Hračky nevhodné pro děti mladším 3 let jsou v kontejnerech, umístěny ve vyšších patrech 

skříněk, 

- Sedací nábytek zohledňuje výšku dětí, 

- Jsou určeny klidové zóny pro klid a odpočinek v průběhu dne, 

- Umývárna je vybavena krytým nášlapným košem, přebalovacím pultem, 

- Je možno používat nočníky, 

- Je zajištěn dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí. 

Životospráva a psychosociální podmínky 

- Učitelky mohou upravit denní režim s ohledem na individuální potřebu dětí,  

- Odpočinek dětí je však kvalitně zajištěn pouze v době, kdy se učitelky překrývají, 

- Učitelky promýšlí náplň vycházek s ohledem na děti mladším 3 let, 

- Dětem je zajišťován dostatek emoční podpory a jsou určena srozumitelná pravidla,  

- Dětem je poskytován dostatek času na veškeré aktivity včetně oblékání a stravování, 

- Dětem je v maximální míře poskytován pocit bezpečí a opora dospělého. 
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6 Vzdělávací obsah  
6.1 Integrované bloky  
6.1.1 Kamarády mám – nejsem tady sám 

Charakteristika IB:  

 

Vzdělávacím záměrem je adaptace dítěte na nové prostředí a nové kamarády. Co nejlépe začlenit dítě do kolektivu a rozvíjet jeho schopnosti, zejména 

komunikační. Vedeme děti k toleranci k druhým a rozvíjíme základy společenského chování. Klademe důraz na dodržování pravidel soužití, rozvíjíme paměť, 

předmatematické dovednosti, motoriku a grafomotoriku. 

 

 

 

Budeme se zaměřovat na:  

 

 Adaptaci (seznámení s režimem a prostředím, vytváření a upevnění třídních pravidel, pravidla bezpečnosti v mateřské škole, na zahradě a při 

vycházkách po obci) 

 Kamarády (zvládání základních hygienických návyků, samostatné stolování, oblékání, svlékání, obouvání botů i papuček, péče o vlastní věci) 

 Sebeobsluhu (začlenění do kolektivu, pocit sounáležitosti, rozvoj prosociálního chování) 

 Vztahy (sociální role ve skupině, v rodině, vztahy k ostatním dětem a k zaměstnancům mateřské školy, kooperace, spolupráce, respekt, tolerance) 

 Komunikaci (rozvoj řečových dovedností, umět požádat o pomoc, poprosit, poděkovat, umět navázat rozhovor s dětmi, s dospělými, s učitelkou) 
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

 řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou  

a pomocí dospělého 

 

 spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat 

 

 učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje, při zadané práci dokončí, co započalo, dovede 

postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům 

 

 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 

 

 zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti 

 

 dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní 

společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy  

 

 chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou 

  

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

 

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

 

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

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

(Co učitelka podporuje u dítěte) 

Očekávané výstupy: 

(Co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 

Dítě a jeho tělo: 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností 

v oblasti hrubé i jemné motoriky 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

  

 

 zvládá základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby 

pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, užívat různé náčiní, pohybovat se 

ve skupině dětí) 

 ovládat koordinace ruky a oka, zvládat jemnou motoriku 

 zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně 

preventivní návyky 

 zvládat jednoduché pracovní úkony (postarat se o hračky, uklidit po sobě, 

udržovat pořádek) 

Dítě a jeho psychika: 

 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních 

i produktivních 

 rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od 

konkrétně názorného myšlení k slovně – logickému (pojem) 

 rozvoj paměti a pozornosti, rozvoj a kultivace představivosti a 

fantazie 

 osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a 

jejich funkci (abeceda, čísla) 

 vytváření pozitivního vztahu i intelektuálním činnostem a k učení 

 získání relativní citové samostatnosti  

 rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně 

prožívat  

 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči   

 vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, všímat si nového, 

změněného…  

 záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost  

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

 chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické 

souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat  

 chápat prostorové a časové pojmy, orientovat se v prostoru i v rovině  

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

 prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat své afektivní 

chování 
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 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat 

vlastní situaci  

Dítě a ten druhý: 

 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému  

 osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností 

důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým 

lidem  

 posilování prosociálního chování k ostatním lidem (v mateřské 

škole, v dětské skupině) 

 navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, 

komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho  

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

dětská přátelství  

 uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, 

přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou  

 dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování, 

dodržovat herní pravidla 

Dítě a společnost: 

 poznávání a spoluvytváření pravidel společenského soužití, 

porozumění základním projevům neverbální komunikace 

obvyklým v rámci přirozeného sociokulturního prostředí  

 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k 

tomuto společenství a vnímat a přijímat základní hodnoty v 

tomto společenství uznávané 

 uplatňovat návyky v základních formách společenského chování  

 pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat  

 adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí 

školy  

 zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, 

s knížkami 

Dítě a svět: 

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s lidmi, společností  

 osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání 

jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého 

a bezpečného prostředí 

 osvojovat si zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i praktické 

situace, které se opakují  

 osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti pro dítě 

smysluplné 
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Vzdělávací nabídka (co učitel dítěti nabízí):  

 

 lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné 

činnosti (sezonní činnosti, míčové hry…) 

  manipulační činnosti s věcmi, které dítě obklopují, a seznamují s jejich praktickým používáním  

 jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod.  

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

 společné diskuse, rozhovory, individuální a skupinová konverzace (vyprávění zážitků, příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrazového 

materiálu, podle vlastní fantazie, sdělování slyšeného druhým apod.)  

 grafické napodobování tvarů, čísel, písmen  

 hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti  

 hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině  

 činnosti zaměřené na seznamování se s elementárními číselnými a matematickými pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní 

geometrické tvary, množství apod.) a jejich smysluplnou praktickou aplikaci  

 příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání  

 činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností 

 aktivity podporující sbližování dětí a uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)  

  společenské hry, kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách  

 hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému  

 aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy  

 spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě  

 hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí  

 práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií  poučení o možných nebezpečných situacích (manipulace 

s některými předměty) 
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6.1.2 Vím, co dělat smím a co dobrého jím 

Charakteristika IB: 

 

 

Budeme se zaměřovat na zdravý životní styl, který je spojený se zdravou výživou. Budeme řešit možná rizika spojená s úrazy a s nemocí, s nebezpečnými 

závislostmi na návykových látkách.  Naučíme se bránit nevhodnému chování cizích lidí. Dalším cílem je uvědomění vlastní osoby, svých tělesných i psychických 

schopností, rozvíjíme potřebu sdělit vlastní prožitky a pocity. 

 

 

Budeme se zaměřovat na: 

 

 

 Zdraví a nemoci – zdravý životní styl (péče o tělo, výživa, zdraví, životospráva, oblékání, prevence před nemocí, jak se chovat u lékaře, co dělat, když…) 

 Sport a lidské tělo (stavba těla, orgány, funkce, kosti, svaly, rozvoj smyslů, pokožka, rozdílnost pohlaví) 

 Úrazy (nebezpečí úrazů, co dělat, když…., prevence, bezpečnost) 

 Nevhodné chování cizích lidí (šikana, pedofilie….) 

 Dopravní výchova a integrovaný záchranný systém (mít povědomí o náplni práce hasičů apod., pravidla bezpečnosti v provozu) 

 City, pocity, emoce (ovlivňovat vlastní situace, překonávat sám sebe) 
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

 dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)  

 

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

odmítnout  

 

 uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu  

 

 všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní 

zájem 

 

 dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)  

 

 dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky  

 učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění  

 

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

 

 samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 

 

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

 dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování  

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

 projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, 

agresivitu a lhostejnost 
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      Dílčí vzdělávací cíle: 

(Co učitelka podporuje u dítěte) 

Očekávané výstupy: 

(Co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 

Dítě a jeho tělo: 

 uvědomění si vlastního těla  

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v 

oblasti hrubé motoriky rozvoj a užívání všech smyslů  

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti  

 osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových 

činnostech a jejich kvalitě  

 osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, 

bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí  

 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů 

zdravého životního stylu 

 zachovávat správné držení těla, koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla 

 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů  

 pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o 

narození, růstu těla a jeho proměnách, znát základní pojmy užívané ve spojení se 

zdravím a s pohybem  

 rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí   

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

zdravé výživy  

 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.) 

Dítě a jeho psychika: 

 

 rozvoj tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého 

sebevyjádření  

 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, 

radosti z objevování)   

 vytváření základů pro práci s informacemi  

 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat 

vlastní situaci 

 

 vyjadřovat samostatně a smysluplně pocity, mínění a úsudky  

 rozlišovat některé obrazné symboly (dopravní značky, označení nebezpečí) a 

porozumět jim  

 vědomě využívat všechny smysly  

 vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v ohrožujících, nebezpečných či 

neznámých situacích, odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných 

činnostech 
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 uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky, rozlišovat citové projevy v 

důvěrném (rodinném) a cizím prostředí 

 

Dítě a ten druhý: 

 ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými 

dětmi i dospělými  

 rozvoj kooperativních dovedností 

 odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná  

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

respektovat je 

 bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování či ponižování  

 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) 

Dítě a společnost: 

 rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a 

dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, 

chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat 

společenskému prostředí a zvládat jeho změny  

 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu 

 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 (lež, nespravedlnost, ubližování, 

lhostejnost či agresivitu), vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají 

Dítě a svět: 

 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

 osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání 

jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého 

a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho 

nebezpečnými vlivy 

 uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, vědět, jak se 

nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc  

 chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, u lékaře) 

 rozlišovat, které aktivity mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které 

poškozovat 
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Vzdělávací nabídka (co učitel dítěti nabízí):  

 lokomoční pohybové činnosti a nelokomoční pohybové činnosti  

 smyslové a psychomotorické hry  

 činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 

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

 činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí 

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

nezdravých návyků a závislostí  

 činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu  

 cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště záporných emocí, např. hněvu, zlosti, úzkosti)  

 dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, 

zloba, údiv, vážnost apod.)  

 činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních  

 hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých  

 četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením  

 hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého  

 aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku a mravní hodnoty v jednání lidí  

 hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí  

 hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce  

 poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a 

přístroji, kontakt se zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace 

a další nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím  

 hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, kterých se dítě běžně účastní 

 práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií 
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6.1.3 Svůj domov mám rád, a proto ho chci dobře znát 

Charakteristika IB: 

 

 

Seznámíme se s místem, kde žijeme, kde je náš domov, naše rodina a přátelé. Budeme pozorovat přírodní prostředí a poznávat praktické činnosti spojené 

s prací na polích a na vesnicích. Zaměříme se na zvyky a tradice v naší obci. Uvědomíme si, co pro nás znamená naše rodina a přátelé, jaká je jejich funkce a 

vztahy. 

 

 

 

Budeme se zaměřovat na: 

 

 

 Naši vlast (znát hlavní město, vlajku znak, hymnu apod., historie, členění země, znát okolní státy…) 

 Naše vesnice (mít povědomí o zajímavostech v okolí, znát okolí mateřské školy, znát adresu, č. p.) 

 Rodina (složení rodiny, vztahy, zvyky) 

 Tradice a řemesla (tradice v obci, práce na zahradě a na polích, sklizeň, ochutnávka, péče o přírodu) 
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KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a 

dění v prostředí, ve kterém žije  

 

 uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení  

 

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

 

 ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní  

 

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

 

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

atp.)  

 

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

 

 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 normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho 

chovat  

 chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá 

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

 

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

(Co učitelka podporuje u dítěte) 

Očekávané výstupy: 

(Co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 

Dítě a jeho tělo: 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v 

oblasti hrubé i jemné motoriky  

 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů 

zdravého životního stylu  

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem  

 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, běžnými pracovními pomůckami  

 zvládat jednoduché pracovní úkony (udržovat pořádek, zvládat jednoduché 

úklidové práce, práce na zahradě) 

Dítě a jeho psychika: 

 

 rozvoj řečových a komunikativních dovedností (i neverbálních) a 

kultivovaného projevu 

 rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení 

verbální i neverbální (výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)  

 rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého 

sebevyjádření)  

 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, 

radosti z objevování apod.)  

 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a 

prožíván 

 

 

 

 porozumět slyšenému, sledovat a vyprávět příběh, pohádku  

 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat 

divadlo, film  

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

jednoduchou dramatickou úlohu)  

 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k 

nim  

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

se s uměním 
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Dítě a ten druhý: 

 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem  

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i 

neverbálních  

 rozvoj kooperativních dovedností 

 spolupracovat s ostatními  

  vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a 

ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s 

ním, nabídnout mu pomoc apod.) 

Dítě a společnost: 

 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí 

(spolupracovat, spolupodílet se), přináležet k tomuto 

společenství a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto 

společenství uznávané  

 rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a 

dovedností dítěte, rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, 

chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se přizpůsobovat 

společenskému prostředí a zvládat jeho změny  

 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách  

 seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si 

základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije  

 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních 

vztahů ke kultuře a umění,  

 rozvoj společenského i estetického vkusu 

 spoluvytvářet ve společenství školy prostředí pohody  

  chovat se zdvořile, vážit si práce a úsilí druhých  

  vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem 

literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co je 

zaujalo)  

  zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí 

různých výtvarných dovedností a technik 

Dítě a svět: 

 seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a 
vytváření pozitivního vztahu k němu 

 všímat si dění v nejbližším okolí  
 osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, 

pro ně smysluplné a přínosné a zajímavé  
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 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, 
kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a 
neustálých proměnách  

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou 
přírodou, lidmi, společností 

 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  

 vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a 
různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí 

   

 

 

 

 Vzdělávací nabídka (co učitel dítěti nabízí):  

 smyslové a psychomotorické hry  

 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, materiálem, které dítě obklopují  

 konstruktivní a grafické činnosti  

 komentování zážitků a aktivit, samostatný slovní projev na určité téma  

 přednes, recitace, dramatizace, zpěv  

 hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii  

 práce s knihou, s obrazovým materiálem, prohlížení a „čtení“ knížek  

 činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu  

 výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí) 

  hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry  

 společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

  společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému  

 aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (úcta ke stáří)  

 různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se 

na jejich průběhu i výsledcích  
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 přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy)  

 tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové, dramatické, podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické 

vnímání a tříbení vkusu  

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

 hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce  

 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety  vycházky do ulic, 

návštěvy důležitých institucí a budov  

 sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé  

 praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek 

  využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi 

o naší republice, smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  

38 

 

 

6.1.4 Naše Země je krásná i pro mě 

Charakteristika IB: 

 

V tomto integrovaném bloku se zaměříme především na environmentální výchovu. Děti si vytvoří povědomí o významu životního prostředí pro člověka. Získají 

nejrůznější informace o věcech, lidech, místech a kultuře, která je obklopuje a která je součástí každého člověka. Na základě vlastních prožitků a zkušeností 

povedeme děti k ekologickému myšlení a k ochraně přírody. 

 

Zaměříme se na: 

 

 vesmír (mít elementární poznatky o Sluneční soustavě, planetách, hvězdách,...) 

 planeta Země (světadíly, vodstvo, země, vzduch)  

 základní rozdělení přírody (živá x neživá; fauna x flora)  

 život na Zemi (nejen lidi, ale i živočichové a rostliny, poznávací výlety - louka, pole, les, potok, rybník; poznávání kytek, hmyzu, vodních živočichů)  

 roční období (typické znaky, pozorování změn v přírodě během roku, měsíce, dny v týdnu, změny počasí a přizpůsobení těmto změnám)  

 voda (její užitek, vodní živočichové, ekologie, koloběh vody)  

 koloběh života (od narození po stáří – nejen u lidí, ale i u živočichů)  

 ekologie (péče o přírodu a její ochrana, péče o zvířata a ptáky v zimě, třídění odpadů a jejich recyklace - materiály)  

 multikultura (seznámení s existencí jiných zemí, národů a kultur, jejich zvyky, odlišnostmi a charakteristickými znaky) 
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  KLÍČOVÉ KOMPETENCE: 

 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu  

a dění v prostředí, ve kterém žije  

 

  klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; 

poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo  

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

 

 řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení 

problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost  

 

 chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a 

iniciativou může situaci ovlivnit  

 

 ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku  

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

 

 ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně 

reaguje a vede smysluplný 

 

  rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit  

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

se jim  

 

 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 
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      Dílčí vzdělávací cíle: 

(Co učitelka podporuje u dítěte) 

Očekávané výstupy: 

(Co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 

Dítě a jeho tělo: 

  

rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v 

oblasti hrubé i jemné motoriky osvojení si poznatků a dovedností 

důležitých k podpoře zdraví, bezpečí a pohody prostředí  

  vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů 

zdravého životního stylu 

 

 

 zvládat jednoduché pracovní úkony (jednoduché úklidové práce, práce na 

zahradě) zacházet s běžnými předměty denní potřeby, pomůckami, drobnými 

nástroji, běžnými pracovními pomůckami  

 chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo 

zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých 

Dítě a jeho psychika: 

 

 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních)  

  posilování přirozených poznávacích citů jako je zvídavost, zájem, 

radosti z objevování  

 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a 

prožívání 

 

 poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno přemýšlet 

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

 odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, 

podobu a rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti 

mezi nimi  

 chápat elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, 

podzim, zima, rok), částečně se orientovat v čase  

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

 

 

 

 



 
 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  

41 

Dítě a ten druhý: 

  osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností 

důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým 

lidem  

 vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, 

tolerance, respektu, přizpůsobivosti) 

 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  

 dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování 

Dítě a společnost: 

 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí, vnímat a 

přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané   

 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách   

 vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností  

  vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu 

 

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

 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  

 zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, 

s penězi 

Dítě a svět: 

 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, 

kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a 

neustálých proměnách  

 poznávání jiných kultur  

 pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou 

prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit  

 osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání 

jednoduchých činností v péči o okolí při spoluvytváření zdravého 

a bezpečného prostředí  

 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách  

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

technickém 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  

 všímat si změn a dění v nejbližším okolí  

 porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé  

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

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

mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně  
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 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího 

prostředí i jeho změnám 

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou 

a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí 

 pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 

 

 

 

 

 

Vzdělávací nabídka (co učitel dítěti nabízí):  

 lokomoční a nelokomoční pohybové činnosti, sezonní činnosti, turistika  

 smyslové a psychomotorické hry  

 manipulační činnosti a jednoduché úkony seznamující děti s věcmi, které je obklopují, a jejich praktickým používáním  

  jednoduché pracovní činnosti v oblasti úklidu a úpravy prostředí  

 komentování zážitků a aktivit  

 přímé pozorování přírodních objektů i jevů v okolí dítěte, rozhovor o výsledku pozorování  

 motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností  

 činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů  

 výlety do přírody 

  záměrné pozorování, čím se lidé mezi sebou liší a v čem jsou si podobní  

 běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým  

 činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, spolupodílení se na jejich tvorbě  

 aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost kultur  
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 hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (využívání praktických ukázek z okolí dítěte, manipulace s některými 

pomůckami  

 poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se chránit (nepříznivé přírodní a povětrnostní jevy)  

 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a změn v přírodě  

 pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů (les, louka, rybník)  

 ekologicky motivované herní aktivity (ekohry)  

 smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k 

péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí 

 

 

 



 
 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  

44 

 

Popis zpracování třídního vzdělávacího programu  

Třídní vzdělávací programy vychází z bloků a každá učitelka si je přizpůsobuje své třídě podle potřeb dětí. 

Název tématu si volí učitelky ve třídě. Na začátku školního roku si učitelé společně naplánují témata, které 

si poté rozpracovávají dle potřeby do svých tříd. TVP bývají zpravidla na 14 dní, ale dle potřeby se mohou 

zkrátit nebo prodloužit.  

Při plánování činností se vychází z knihy Diagnostika dětí předškolního věku.  Učitelka si rozpracovává 

konkretizované výstupy dle věkového složení dětí ve třídě. 

Nabídku činností si učitelky po skončení TVP zhodnotí.  
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7 Systém evaluace  

Oblast: Metody a nástroje: Kdo? Kdy? Výstupy: 

Evaluace funkčnosti 
ŠVP 

Dotazník Učitelky 

ředitelka  

1 x za 2 roky Úprava ŠVP  
 

Podmínky vzdělávání Dotazník  

 

Diskusní kruh – možnost 

dětí vyjádřit se, co se jim 

líbí-nelíbí, co by zlepšily 

 

Dotazník  

 

Písemné hodnocení 

plnění záměrů ze ŠVP 

Zaměstnanci 
 
 
Děti 
 
 
 
 
Rodiče 
 
 
ředitelka 

1 x za rok 

 

1 x za rok 

 

 

 

1 x za rok 

 

1 x za rok 

 
Stanovení  
dalších 
záměrů, 
priorit 

Práce zaměstnanců Hospitace a pohospitační 

pohovor 

Průběžná kontrola  

Pedagogické porady 

 ředitelka Dle plánu 

hospitací 

Průběžně a 

nahodile 

Hospitační 
záznam 
 
Při zjištění 
nedostatků - 
náprava 

Autoevaluace Dotazník pro učitelky učitelky 1 x za rok Stanovení 
osobního 
rozvoje a cílů 

TVP celkově Dotazník učitelky 2 x ročně Vytvoření 
dalšího plánu 
práce 

Tématické plány Průběžné 

poznámky v tematických 

plánech 

 
 

  

     

   

 

Příloha č. 1 Záznamový arch Evaluace funkčnosti ŠVP 

Příloha č. 2 Záznamový arch Podmínky vzdělávání 

Příloha č. 3 Dotazník pro rodiče 

Příloha č. 4 Autoevaluace a evaluace učitelky 

Příloha č. 5 Evaluace TVP 

Příloha č. 6 Evaluace IB 
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Příloha č. 7. Evaluace Tématických plánů 

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno – venkov 

Moravské Bránice 74, 664 64 

Středisko: Mateřská škola Moravské Bránice, Mor. Bránice 175 

Příloha ŠVP č. 1  

 Záznam evaluace funkčnosti ŠVP a jeho souladu s RVP PV 

 

Název ŠVP: VEZMI KOLO RAKETU, PROJEĎ CELOU PLANETU 

Datum: 

 

Koncepční záměr školy 1 – rozhodně ne   2 – spíše ne   3 – částečně 

4 – spíše ano   5 – rozhodně ano 

Je obsah ŠVP v souladu s požadavky RVP PV?   

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Má náš ŠVP vlastní myšlenku či nápad?  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Má jasně formulované cíle tak, že jim 

rozumíme? 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Jsou tyto cíle splnitelné?  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Předcházela tvorbě ŠVP analýza stávajícího 

stavu? 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

 

 

 

Původnost ŠVP, vhodnost vzhledem k 

podmínkám 

1 – rozhodně ne   2 – spíše ne   3 – částečně 

4 – spíše ano   5 – rozhodně ano 

Je náš ŠVP skutečně ušitý škole na míru?  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Využíváme v ŠVP konkrétní podmínky školy 

(prostory, okolí, možnosti vycházek)?  

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Využívá náš ŠVP dostatečně toho, co kdo z nás 

dobře umí? 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Reaguje náš ŠVP na zvláštnosti a tradice obce 

či lokality? 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 
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Podpora integrovaného vzdělávání 1 – rozhodně ne   2 – spíše ne   3 – částečně 

4 – spíše ano   5 – rozhodně ano 

Máme v ŠVP uveden popis proč a jak máme 

vzdělávací obsah uspořádán? 

 

1   -  2   -    3  -   4   -   5 

Máme zde uvedeno, jak se vzdělávacím 

obsahem ŠVP dále pracujeme? 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Je vzdělávací obsah uspořádán do tematických 

integrovaných bloků? 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Navazují bloky na vzdělávací cíle našeho ŠVP?  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Máme u každého bloku uvedenou jeho 

charakteristiku či vzdělávací záměr? 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Zasahuje každý blok více vzdělávacích oblastí?  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Uvádíme u každého bloku okruhy činností? 

 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Je obsah bloků dětem opravdu blízký a 

srozumitelný? 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Je obsah bloků pro děti užitečný a potřebný?  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Jsou bloky navržené tak, že nám pomáhají a že 

se nám s nimi dobře pracuje? 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Odpovídá obsah bloků jejich časovému 

prostoru? 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Jsou v ŠVP informace o našich postupech, 

metodách a formách práce? 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

 

Formální zpracování ŠVP 1 – rozhodně ne   2 – spíše ne   3 – částečně 

4 – spíše ano   5 – rozhodně ano 

Je ŠVP zpracován srozumitelně a přehledně?  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Jsou integrované bloky zpracovány a popsány 

jednotným způsobem? 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Podílel se na tvorbě ŠVP celý pedagogický 

sbor? 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Obsahuje ŠVP všechny povinné části?  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 
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(identifikační údaje, charakteristiku školy, 

podmínky vzdělávání, organizace vzdělávání, 

charakteristiku vzdělávacího programu, 

vzdělávací obsah a evaluační systém) 

Jsou jednotlivé části logicky propojené?  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

 

 

Otevřenost a funkčnost ŠVP 1 – rozhodně ne   2 – spíše ne   3 – částečně 

4 – spíše ano   5 – rozhodně ano 

Počítá náš ŠVP s dalším vývojem a změnami?  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Obsahuje náš ŠVP hlavní pravidla a zásady, 

jimiž bychom se měli řídit? 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Počítá náš ŠVP se spoluprací s různými 

partnery? (rodiči, ZŠ, odborníky, 

zřizovatelem…) 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Je nám při práci skutečnou oporou? Říká nám, 

jak postupovat ve vzdělávání dětí a proč? 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Seznamujeme se ŠVP rodiče?  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

 

Poznámky, závěry, opatření:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis:……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno – venkov 

Moravské Bránice 74, 664 64 

Středisko: Mateřská škola Moravské Bránice, Mor. Bránice 175 

Příloha ŠVP č. 2: 

 Záznam evaluace podmínek vzdělávání 

 

 

Jméno zaměstnance:……………………………….                 Datum:……………………… 

 

Kritéria podmínek výchovně-vzdělávací práce školy 1 – ne  2 – spíše ne   3 – částečně 4 – spíše 

ano 5 – ano 

Veškeré vnější i vnitřní prostory školy odpovídají 

bezpečnostním i hygienickým předpisům 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Vybavení nábytkem ve třídě je dostatečné, vyhovující a 

estetické 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Vybavení pomůckami a materiály je ve třídě dostatečné  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Prostorové uspořádání ve třídě vyhovuje nejrůznějším 

skupinovým a individuálním činnostem dětí 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Nábytek odpovídá počtu dětí a jejich antropometrickým 

požadavkům 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Vybavení hračkami a pomůckami odpovídá počtu i věku 

dětí 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Hračky a pomůcky jsou smysluplně uspořádány  

a uloženy tak, aby se v nich děti vyznaly 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Pro používání hraček a pomůcek jsou stanovena pravidla  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Umyvadla, toalety a lůžka vyhovují potřebám dětí, jsou 

zdravotně nezávadné, bezpečné a toalety oddělené 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Děti se podílejí na úpravě a výzdobě prostředí třídy  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Práce dětí ze třídy jsou přístupné k prohlédnutí rodičům  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Prostředí školy a třídy je vkusně upraveno  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 
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Prostory zahrady jsou bezpečné  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Zahrada je dle mých představ dostatečně vybavená  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Ve třídě je stále udržován pořádek a čistota  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Každý den se zajišťuje dostatečné větrání  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Osvětlení tříd a vytápění vyhovuje platným předpisům  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Skladba jídelníčku zaručuje zdravou, plnohodnotnou a 

vyváženou stravu 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Přísun tekutin je dostatečný  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Děti jsou vedeny ke kulturnímu stolování v pohodě a 

klidu, nejsou do jídla nuceny 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

V denním režimu je zajištěn pravidelný rytmus a řád  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Děti jsou každodenně a dostatečně dlouhou dobu venku 

(kromě nepříznivých klimatických podmínek)  

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Děti mají ve třídě i na zahradě dostatek volného pohybu  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Nabídka pohybových aktivit je pestrá  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Děti mají možnost odpočívat podle svých potřeb, nejsou 

nuceny ke spánku, jsou jim nabízeny klidové aktivity 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Jsou mi jasné mé povinnosti, pravomoci a úkoly  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Jsem dostatečně informována o veškerém dění v MŠ  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Mám dostatek kompetencí a volnosti pro svoji práci  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Cítím, že je můj názor v MŠ respektován  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Myslím si, že je v MŠ vytvořeno ovzduší vzájemné důvěry 

a tolerance 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Myslím si, že kolektiv MŠ pracuje jako tým  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 
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Cítím se pro svoji práci dostatečně motivován ze strany 

ředitelky školy 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Cítím se ze strany ředitelky školy spravedlivě 

ohodnocena (dle finanční možnosti školy) 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Myslím si, že plánování školy jako celku je funkční  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Myslím si, že spolupráce školy se zřizovatelem je 

dostatečná 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Myslím si, že spolupráce s vnějšími partnery je 

dostatečná 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

 

Poznámky, vysvětlení, navrhovaná opatření: 

 

 

 

 

 

 

Podpis zaměstnance:……………………………………. 
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Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno – venkov 

Moravské Bránice 74, 664 64 

Středisko: Mateřská škola Moravské Bránice, Mor. Bránice 175 

Příloha ŠVP č. 3:   

Dotazník pro rodiče 
Milí rodiče,  

prosíme Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který nám poslouží k získání celkového pohledu na 
úroveň MŠ a může tak být podnětem pro zkvalitnění naší práce. 
Dotazník je anonymní, vyjádřete prosím, své názory otevřeně. 
Vyplněné dotazníky vhoďte do schránky důvěry v šatně MŠ. 
Děkujeme Vám.                                  
                                                                                     paní učitelky z MŠ Moravské Bránice                                                 

 

1. Chodí Vaše dítě do MŠ: 

velmi rádo   rádo    nerado                           nevím 

 

2. O aktivitách a dění ve školce s Vámi Vaše dítě hovoří: 

každý den   občas   vůbec ne 

 

3. Myslíte, že jste dostatečně informováni o tom, co se ve školce děje? 

dostatečně                     nedostatečně                    nevýrazně      

  

4. Sledujete webové stránky MŠ? 

pravidelně              občas              nezajímají mě                 nemám internet   

  

5. Sledujete nástěnky v chodbě MŠ? 

pravidelně                občas                                    vůbec ne     

 

6. Je pro vás stále ještě přijatelná informovanost e mailem? 

ano                                   ne                                   ideální je pro mě:…………………………………………………….. 

 

7. Máte dostatek možností komunikace se školkou a jejím vedením? 

ano                                    ne                                        nepotřebuji komunikovat 

 

8. Jak jste spokojeni s přístupem a jednáním ped. pracovníků v MŠ? 

maximálně                   spokojeni                      částečně                      vůbec      

 

9. Jak jste spokojeni s přístupem a jednáním dalších pracovníků? 
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maximálně                    spokojeni                      částečně                    vůbec  

  

10. Jak byste označili vztah Vašeho dítěte a učitelek ve třídě? 

vřelý           vstřícný              kamarádský              odměřený                 nepřátelský    

řekl/a bych to jinak:…………………………………………………………………………………………....................... 

 

11.  Jak se staví pracovníci MŠ k potřebám vás, rodičů? 

vstřícně   laxně                odmítavě 

 

12. Získává podle Vás Vaše dítě dostatečné množství vědomostí a dovedností?  

žádné               minimální              dostatečné                 maximální     

  

13. Zajímáte se o výchovu a vzdělávání ve školce? 

ano                                   ne                          nezajímá mne to   

 

14. Dítě je díky docházce do MŠ více samostatné: 

ano    ani ne       ne                  nedokážu posoudit 

moje dítě je více (kreativní, otevřené, bázlivé….)…………………………………………………….    

 

15. Jste ochotni se spolupodílet na nějaké činnosti? 

ano                                       ne                        nechci                        ještě nevím 

Pokud ano, jak?............................................................................................................... 

 

16. Zapojujete se rádi do aktivit školky? 

ano                      ne                              nezajímá mě to                asi nemám čas     

      

17. Domníváte se, že akcí školky (divadla, výlet, projekty) je naplánováno: 

příliš mnoho                  dostatečně                  málo                          nevím  

  

18. Strava podávaná dětem v MŠ a skladba jídelníčku je od tohoto roku podle Vás: 
podle pravidel zdravé výživy     pestrá                    málo pestrá             nedokážu posoudit 

 

20. Co se Vám na školce líbí: 

  

……..…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

21. Co se Vám na školce nelíbí a co byste změnili: 

  

   …………………………………………………………………………………………………………………………………….     

 



 
 
ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM  –  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání  

54 

24. Místo pro Váš vzkaz naší MŠ: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno – venkov 

Moravské Bránice 74, 664 64 

Středisko: Mateřská škola Moravské Bránice, Mor. Bránice 175 

Příloha ŠVP č. 4 

Autoevaluační a evaluační záznam pedagogického pracovníka   

 

 

Jméno, příjmení ………………………………………………….   Délka prac. poměru v naší škole:    …….. 

 

   

Bodové hodnocení 1-5 (5 bodů největší hodnocení, 1- nejmenší).  

HLEDISKO KVALITY PRÁCE, KVALITY  MŠ:   BODY 

dodržuji organizační řád, provozní řád, vnitřní řády, směrnice    5 

znám dostatečně aktuální ŠVP PV naší školy   4 

má pedagogická činnost odpovídá poslání školy    4 

pedagogická práce mi přináší uspokojení   4 

celkově se svým zaměstnáním jsem spokojena       5 

se svou pracovní pozicí jsem spokojena    5 

plním všechny úkoly dané pracovní náplní     5 

kvalitu své práce hodnotím    4 

 vyhýbám se negativním slovním komentářům vůči dětem i dospělým, děti chválím    5 

zohledňuji individuání spací potřeby všech dětí   5 

spolupracuji s pedag. Týmem   5 

 spolupracuji s  provozními zaměstnanci    5 

 aktivně se podílím na akcích školy    5 

případnou kritiku své práce dovedu přijmout a poučit se z ní      4 

chráním soukromí dětí a zachovávám mlčenlivost   5 

snažím se o to, aby každé dítě mohlo uplatnit svou osobnost, své potřeby, přání i názory    4 

dostatečně naplňuji průběžné, konkrétní cíle    4 

zajišťuji pravidelný rytmus a řád    4 

zajišťuji, aby děti byly každodenně dostatečně dlouho venku    5 

zajišťuji, aby děti měly dostatek pohybu na zahradě, v MŠ    5 

 zajišťuji řádně bezpečnost dětí    5 

respektuji individuální potřeby dětí    5 

nově příchozím dětem umožňuji postupnou adaptaci    5 

zajišťuji, aby měly všechny děti stejné postavení    5 
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hračky umísťuji tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samy brát a uklízet    4 

zajišťuji dostatečné množství tekutin v průběhu dne    5 

zajišťuji, aby poměr spontánních a řízených činností v denním programu byl vyvážený    4 

zvu ke spolupráci rodiče, informuji je o prospívání dítěte    4 

má evaluační činnost je dostatečná    4 

chráním soukromí rodiny a dětí, zachovávám mlčenlivost    5 

HLEDISKO PRACOVNÍHO KLIMATU: 

vážím si svých kolegů    5 

mé pracovní prostředí je příjemné     5 

mé osobní přičinění ke kladným vztahům na pracovišti   5 

můj názor je ostatními kolegyněmi přijímán    5 

ve vztazích mezi sebou a dětmi pěstuji vzájemnou důvěru, toleranci, ohleduplnost, 

zdvořilost, pomoc    5 

HLEDISKO DVPP A PŘÍSTUPU KE ZMĚNÁM: 

své další vzdělávání pokládám za přínosné    4 

snažím se předávat své poznatky ze semináře svým kolegyním    4 

zajímám se o poznatky DVPP svých kolegyň    3 

má odborná způsobilost zahrnuje i základní znalost zákonů a vyhlášek týkajících se 

předškolního vzdělávání    4 

další vzdělávání vede k posílení mé adaptability a flexibility    4 

ke svému profesnímu růstu využívám i konzultace se svými kolegy     4 

 svým vzděláváním a předáváním zkušeností podporuji týmovou práci    4 

svým profesním růstem sleduji zvyšování konkurence schopnosti školy    4 

své profesní zkušenosti předávám ostatním kolegyním   4 

na sebevzdělávání jsem ochotna si finančně přispívat    3 

vedení školy má zájem na mém profesním růstu    4 

soustavně se vzdělávám    4 

svou ochotu přijímat nové změny a inovace ze strany vedení hodnotím    5 

navrhuji nové změny a inovace k rozvoji školy  vedení školy     4 

Připomínky:  
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Datum: ……………………………………….    Podpis  zaměstnance:       ………………………………….     

 

 

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno – venkov 

Moravské Bránice 74, 664 64 

Středisko: Mateřská škola Moravské Bránice, Mor. Bránice 175 

Příloha ŠVP č. 5 

Záznam evaluace TVP 

 

Jméno zaměstnance:……………………………….                 Datum:……………………… 

Kritéria TVP 1 – ne  2 – spíše ne   3 – 

částečně 4 – spíše ano 5 – ano 

Byla rovnoměrně využita podtémata, kompetence, dílčí vzdělávací 

cíle a výstupy ze ŠVP? 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Umožnily tématické části naplňovat klíčové kompetence?  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Byl plněn požadavek na pestrost a vyváženost činností?  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Dařilo se vytvářet podmínky pro výchovně vzdělávací práci (příprava 

motivujícího prostředí, pomůcky, materiál…) 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Byly vhodně voleny formy, metody a organizace práce (jakými 

činnostmi byly zvolené cíle postupně naplňovány)? 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Obsah jednotlivých podtémat pomáhal dětem k jejich rozvoji, 

porozumění okolnímu světu a k řešení běžných životních situací, ve 

kterých se ocitají nebo které je čekají) 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Obsah jednotlivých podtémat bezprostředně souvisel s životem dětí 

(praktické ukázky, dostupné objekty a materiály v reálném světě, 

který je obklopuje) 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Obsah jednotlivých podtémat vycházel z předchozích zkušeností dětí  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Plnil obsah jednotlivých podtémat požadavek na děti projevovat se 

jako samostatná osobnost? 

 

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Plnil TVP záměr docílit součinnost s rodiči?  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 

Jak se dařilo hodnocení jednotlivých podtémat?  

1   -  2   -   3   -   4   -   5 
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Návrhy pro zkvalitnění TVP a hodnocení tematických částí, popř. co mi nevyhovuje, v čem vidím 

nedostatky: 

 

Podpis učitelky: ………………………….. 

      

  

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno – venkov 

Moravské Bránice 74, 664 64 

Středisko: Mateřská škola Moravské Bránice, Mor. Bránice 175 

Příloha ŠVP č. 6 

ZÁZNAM EVALUACE INTEGROVANÉHO BLOKU 

Název integrovaného bloku: 

Datum:  

 

 

Realizace dílčích vzdělávacích cílů: 

Které cíle se podařilo splnit? Které cíle se 

nepodařilo splnit? Z jakého důvodu se cíle 

(ne)podařilo splnit? Apod. 

  
 

 

Čeho se vyvarovat: 

Co příště udělám (naplánuji) jinak. Na co si dám 

pozor. Apod. 
 

 

Co dělalo dětem problémy: 

Co budu s dětmi nadále systematicky rozvíjet, 

procvičovat? V čem mají děti nedostatky? Apod. 

  
 

 

Doporučení pro další práci: 

Činnosti, o které děti jevily zájem a chtěla bych 

je zařadit v dalších aktivitách. Činnosti, které by 

bylo vhodné v dalších aktivitách zařadit. Jiná, 

další doporučení apod. 

  
 

 

Zajištění vazby na rodinu: 

Jak jsme spolupracovali s rodiči? Byla 

spolupráce s rodiči dostatečná? Apod. 
 

 

Změny ŠVP:  
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Doplnění, změny, přesunutí, rozšíření apod. 

aktivit a činností v ŠVP. Další změny ŠVP, které 

navrhuji. 
 

Co se povedlo: 

 

 

 

 

       Podpis učitelky:………………………………… 

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno – venkov 

Moravské Bránice 74, 664 64 

Středisko: Mateřská škola Moravské Bránice, Mor. Bránice 175 

Příloha ŠVP č. 7 

Evaluace tematického plánu 

 

Datum:……………………Název TP:………………………………………………… 

 

Jak téma děti zaujalo:  

 

 

Vytvořily jsme vhodné podmínky? 

 (podnětnost prostředí, pomůcky, 

organizace, časová dotace...) 

 

 

 

Vedly nabízené činnosti k naplňování 

dílčích vzdělávacích cílů a 

očekávaných výstupů? 

 

 

 

Plnění jednotlivých výstupů, co se děti 

naučily, jaké zkušenosti, hodnoty a 

postoje získaly: 
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Co se zdařilo/nezdařilo:  

Náměty na další činnosti:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


