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    1) Identifikační údaje o škole 

 

MŠ  Rafík, Sv. Čecha 1140, Bohumín 735 81 
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       Název školy            ZŠ a MŠ tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín, okres 

                                                   Karviná, příspěvková organizace 

       Sídlo školy           tř. Dr. E. Beneše 456 Bohumín 735 81 

       Ředitel školy        Mgr. Barbora Bolcarovičová 

       Základní údaje ZŠ      telefon (sekretariát)     596 013104 

          e-mail  skola@zsbenese.eu 
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      Vedoucí učitelka MŠ    Bc. Renáta Šostá 

       Základní údaje MŠ    telefon  731 130 736, 730 521402 

      e-mail ms-rafinersky-lesik@mubo.cz 

               http://www.msrafinerskylesik.cz                     
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        Sídlo MÚ:             Masarykova 158, 73581 Bohumín-Nový Bohumín 
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      e-mail   info@mubo.cz 

 http://   www.mubo.cz  
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Název ŠVP: 

 

 „Rafík – můj nejlepší kamarád, 

naučí mě všechno, co mám znát.“ 

 

 

                                  

                                       Motto:                                                                                                       

                           

                    „Chci i s tebou být sám sebou.“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č. j. dokumentu   130/17 

Schváleno na pedagogické radě 30. 8. 2017 

Dokument vstupuje v platnost 1. 9. 2017 

(Nahrazuje tímto dokument z 1. 9. 2016) 

Platnost dokumentu od 1. 9. 2017 na neurčito 

 
                                                                                                         

 



        

 5 

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

Vychází z analýz podmínek MŠ, byl zpracován týmem pracovníků 

mateřské školy, byl projednán na pedagogické radě konané dne 30. 8. 2017. 

 

2) Obecná charakteristika školy 

 

Naše mateřská škola byla postavena v roce 1979, má tři oddělení pro 75 dětí, nové sociální 

zařízení a rozlehlou zahradu, kterou využíváme celoročně. Mateřská škola je slunná, moderně 

vybavená, s dostatkem vhodných hraček, pomůcek i nářadí, ale méně prostorná. 

Od 1. ledna 2006 je MŠ odloučeným pracovištěm ZŠ E. Beneše v Bohumíně.  

Mateřská škola má tři třídy. V těchto třídách je zapsáno 75 dětí. MŠ má hezkou a rozlehlou 

školní zahradu, vybavenou dvěmi pískovišti s krycími sítěmi, průlezkami, skluzavkami, 

kladinami, lavičky a stoly a dřevěné prvky pro cvičení a relaxaci dětí.  

Zahrada školy nabízí velké možnosti pobytu dětí v jakémkoliv ročním období. Na zahradním 

pozemku také realizujeme společná odpoledne s rodiči a dětmi.  

V přízemí MŠ se nachází kancelář vedoucí učitelky, sborovna pro pedagogické pracovníky a , 

šatna a hygienické zázemí kuchařky. Dále pak třída Pimprlata, která má dvě části. Část, ve 

které děti stolují, hrají si a provádějí další činnosti a část, ve které děti relaxují, hrají si a cvičí. 

Součástí třídy je šatna pro děti, šatna učitelek s hygienickým zázemím a malá kuchyňka pro 

přípravu a výdej jídla. V prvním poschodí se nachází třída Všeználků a Medulínků, která má 

stejné prostorové řešení.  

Mateřská škola má velmi výhodnou strategickou polohu. Rozprostírá se v okrajové části 

města, v klidném prostředí nedaleko Rafinérského lesíku, který je plný zelených porostů, 

stromů a prvků sloužících k pohybovým aktivitám dětí. V blízkosti MŠ je zároveň centrum 

města, okolní sídliště a základní školy na tř. Dr. E. Beneše  
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2. 1 Filozofie, koncepce školy   

Základní  filozofie a principy naší školy vychází přímo z názvu naší MŠ:  

 

R    = respekt (respektujeme dítě jako osobnost) 

A    = aktivita (podporujeme zájem a aktivitu dítěte ve všech oblastech) 

F    = flexibilita  (jsme flexibilní k požadavkům a přáním dětí) 

I    = iniciativa (snažíme se o stále nové přístupy, metody, motivace, nápady) 

K  = komunikace (otevřeně komunikujeme s dítětem, podporujeme jeho      

        sebevědomí  a schopnost  vyjádřit své nápady, myšlenky, pocity, přání)  

                       

Posláním naší mateřské školy je rozvíjet děti ve třech základních oblastech, v oblasti 

psychické, fyzické a sociální. Chceme, aby dítě na konci svého předškolního období bylo 

jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat, pokud možno aktivně a s 

osobním uspokojením takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny, a zároveň i ty, 

které ho v budoucnu nevyhnutelně čekají.  

Rozvíjíme a podporujeme samostatnost dítěte, rozvíjíme zdravé sebevědomí, klademe základy 

celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učíme je 

zdravému životnímu stylu, uvědomění si odpovědnosti za své chování a jednání, a to vše 

společnou cestou s rodiči. 

Ve vzdělávání upřednostňujeme smyslové vnímání jako základ veškerého přirozeného 

poznávání, podporu přirozeného pohybu v přírodě s uvědoměním si důležitosti její ochrany. 

Maximálně podporujeme rozvoj komunikativních dovedností. 

Chceme, aby se všechny děti cítily bezpečně, zažívaly pocity úspěchu, respektujeme jejich 

jedinečnost, jejich možnosti, jejich individualitu. 

Záleží nám na tom, aby u nás byly děti šťastné a spokojené, a aby v péči o ně byla společně s 

rodiči vytvořena cesta spolupráce, vzájemné důvěry a otevřenosti. 

Pro práci s dětmi vycházíme z dokumentu „Rámcový vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání“, jež akceptuje vývojová specifika dětí předškolního věku a umožňuje je promítat 

do obsahu, forem a metod vzdělávání. Program vymezuje hlavní požadavky, podmínky a 

pravidla pro vzdělávání předškolních dětí.  
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3) Podmínky vzdělávání: 

 3.1  Věcné (materiální a hygienické  podmínky ) 

Naše mateřská škola je postavena na sídlišti Sv. Čecha v blízkosti autobusového nádraží, 

obchodního komplexu PENNY a Rafinérského lesíku. Během posledních let prošla mnohými 

opravami, tudíž je její technický stav dobrý.  

Budova je jednopatrová, v přízemí budovy se nachází třída Pimprlata a hygienické zařízení, 

šatna zaměstnanců a hygienické zařízení, sklad školnice, sborovna. Do prvního patra vedou 

dvě schodiště. Vpravo do patra, kde se nachází třída Medulínci a hygienické zařízení, šatna 

zaměstnanců a hygienické zařízení, sklad čistících prostředků. Vlevo do patra, kde je třída 

Všeználci a hygienické zařízení, šatna zaměstnanců a hygienické zařízení, sklad uklízečky. 

V každé třídě je prostor pro ukládání lehátek, lůžkovin a dětských pyžam. V MŠ není 

k dispozici samostatná tělocvična, jídelna ani ložnice, což vidíme, jako velké mínus pro 

každodenní práci s dětmi. Tento problém je však neřešitelný, ale trápí nás, protože počet dětí 

je velký a prostory malé. 

MŠ má rozlehlou školní zahradu, vybavenou dvěmi pískovišti s krycími sítěmi, průlezkami, 

skluzavkami, kladinami, lavičkami se stoly a dřevěnými prvky pro cvičení a relaxaci dětí.  

MŠ má poměrně dobré vybavení školních potřeb a pomůcek, hraček i tělocvičného nářadí, 

zdravotně-hygienická zařízení jsou uzpůsobena potřebám a počtu dětí, jsou zdravotně 

nezávadná, bezpečná. Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly, měly k nim dobrý 

přístup a tak si je samy mohly brát a ukládat. 
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3.2  Životospráva  

 

Především pedagog musí být pro děti příkladem a pravidla, která chce uplatňovat, musí také 

sám dodržovat! 

Celý personál naší MŠ plní dlouhodobý plán, který se týká správných stravovacích návyků, 

proto se snažíme ze všech sil dodržovat a podporovat správnou životosprávu. Je dodržován 

pitný režim po celý den. Obědy jsou dováženy z jídelny ZŠ Čs. armády. Jídelníček je 

sestavován tak, aby odpovídal zásadám správné výživy, aby uspokojil nároky dětského 

organismu, který roste a vyvíjí se a také, aby dětem chutnal. Strava je velmi pestrá a zdravá 

s dostatkem ovoce a zeleniny, děti dostávají cereální pečivo, v jídelníčku jsou také dostatečně 

zastoupeny mléčné výrobky, luštěniny a ryby. Intervaly mezi jednotlivými jídly jsou vhodně 

dodržovány a taky přizpůsobovány činnostem dětí i různým neplánovaným změnám. 

Násilnou formou děti do jídla nenutíme, jen se snažíme, aby alespoň ochutnaly to, co se jim 

během dne předkládá. Děti si během roku mají možnost též sami připravit ovocné a 

zeleninové saláty, různá občerstvení (například oslava podzimu, pečeme cukroví na vánoční 

svátky atd.). 

Do mateřské školy přijímáme děti zdravé, bez zjevné známky onemocnění. 

Učitelky nesmí podávat dětem jakékoliv léky. 

Při úrazu či náhlém onemocnění učitelka zajistí patřičnou péči s okamžitou informací 

zákonným zástupcům. 

V denním programu respektujeme individuální potřebu aktivity, spánku a odpočinku 

jednotlivých dětí (dětem s nižší potřebou spánku nabízíme jiný klidový program namísto 

odpočinku na lůžku). Děti ke spánku nenutíme. 

Naším záměrem je v rámci zdravého životního stylu poskytnout dětem dostatek prostoru pro 

pohyb a pobyt venku. Každodenní pobyt venku je přizpůsoben aktuálním povětrnostním 

podmínkám a ročnímu období. K tomuto pobytu je využívána zahrada, kde převažují 

pohybové aktivity, paní učitelka nechává dětem dostatek prostoru pro spontánní hru, zároveň 

nabízí nové hry a aktivity. Pobyt na zahradě je střídán s tematickými procházkami v okolí 

MŠ, zejména v Rafinerském lesíku. V teplých měsících maximálně zahradu využíváme ve 

všech každodenních činnostech.  
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3.3 Psychosociální  podmínky  

 

Děláme vše pro to, aby se děti v MŠ cítily bezpečně, spokojeně a rády do ní chodily. Stejné 

podmínky chceme vypěstovat i u rodičů dětí. Proto nově příchozím dětem poskytujeme 

dostatečný prostor pro adaptaci a život v novém kolektivu – po dohodě s rodiči. 

Nepřetěžujeme je a usilujeme o pohodový průběh celého dne. Přesto se držíme vytýčeného 

řádu MŠ, který je nutný pro formování života dítěte předškolního věku – společně s dětmi 

tvoříme pravidla soužití. 

Vedeme děti k rovnocennému postavení. Snažíme se vyhýbat negativním slovním 

komentářům. Chceme, aby mezi personálem a dětmi panovala důvěra, pochopení a tolerance. 

Zatím jsme u tak malých dětí nepozorovaly šikanu, ale agresivitu, bezohlednost a egoismus. 

Proto musíme hledat nové cesty a metody k potlačení těchto negativních jevů. Nutná je i úzká 

spolupráce s rodiči.  

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

experimentování, k prožitku vlastní zkušeností, aby se zapojovaly do činností, pracovaly 

svým tempem. Jsou vytvářeny podmínky pro individuální, skupinové a frontální činnosti. Děti 

mají možnost účastnit se společných her i činností v malých, středně velkých i velkých 

skupinách. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají 

možnost se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i 

možnost soukromí při osobní hygieně. 

 

3.4  Organizace v MŠ 
 

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

aktuální či aktuálně změněné potřeby. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány 

řízené činnosti, spontánní činnosti i individuální činnosti. Poměr všech těchto činností je 

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

aktivitě a experimentování, aby pracovaly svým tempem atp. Pedagogové se dětem plně 

věnují. Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Mají možnost uchýlit se do klidného 

koutku a neúčastnit se společných činností, stejně tak i možnost soukromí při osobní hygieně. 

Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím 

potřebám a možnostem dětí. Nejsou překračovány stanovené počty dětí, maximálně se 

snažíme o omezování spojování tříd. 
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Organizace dne v MŠ 

6.00 – 8.15 hod.  scházení dětí, ranní hry dle volby a přání dětí 

8.15 – 8.45 hod. ranní cvičení (popř. relaxační cvičení, G míče, jóga, hudebně 

pohybové hry), hygiena, svačina 

8.45 –  9.30 hod. didakticky zacílené činnosti (záměrné i spontánní učení) ve 

skupinách či individuálně, jazykové chvilky, smyslové hry, 

didaktické hry, pracovní a výtvarné činnosti, hudební 

a dramatické činnosti, námětové hry    

9.30 – 11.25 hod. pobyt venku – poznávací, pohybové činnosti, pozorování, 

praktické činnosti, zájmové činnosti 

11.25 – 12.00 hod.  hygiena, oběd, hygiena  

12.00 – 14.00 hod. odpočinek, relaxační činnosti – poslech pohádek, relaxační 

hudby 

14.00 – 14.30 hod. hygiena, pomoc při úklidu lůžkovina pyžam, svačina 

14.30  - 16.00 hod. odpolední zájmové činnosti dětí (volné hry dle zájmu dětí, 

pokračování některých didakticky cílených činností 
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3.5.  Řízení MŠ 

 
Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. 

 

Organizační záležitosti jsou řešeny na pedagogických radách, vzniklé situace jsou řešeny 

ihned. 

 

Pedagogické pracovnice pracují jako tým, který funguje na základě jasně vymezených a 

společně vytvořených pravidel, zve ke spolupráci rodiče. Povinnosti, pravomoc a kompetence 

všech pracovníků jsou dány pracovními náplněmi jednotlivých zaměstnanců. Stavíme na 

vzájemné spolupráci, toleranci a důvěře. Pedagogové se dále vzdělávají, ke svému dalšímu 

vzdělávání přistupují aktivně. Plánování pedagogické práce a chod mateřské školy je funkční, 

opírá se o předchozí analýzu a využívá zpětné vazby. Kontrolní a evaluační činnost zahrnuje 

všechny stránky chodu mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné.  Z výsledků vyvozujeme 

závěry pro další práci. Spolupracujeme se zřizovatelem, školou i veřejností, s odborníky 

poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů 

dětí. 

 
 

3.6. Personální podmínky  

O děti se stará šest pedagogických pracovnic, jejichž práce vychází z Pracovní náplně, 

Zákoníku práce a RVP PV, ŠVP, Ročního plánu, závěrů pedagogických porad.  Dodržují 

školskou legislativu, zejména zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném pozdější novelizace a dalším vzdělávání a vyhlášku č. 14/2005, č. 43/2006 

Sb. o předškolním vzdělávání v platném znění a pozdějších novelizací. Odpovídají za úroveň 

výchovně vzdělávací práce jak ve třídě jí svěřené, tak MŠ jako celku a jsou osobně 

zodpovědné za ochranu a bezpečnost dětí v době, kdy s nimi pracují až do doby, kdy je 

předají jiné pracovnici MŠ, rodičům nebo jejich zástupcům. 

Všechny pedagogické pracovnice se i nadále průběžně sebevzdělávají, maximálně využívají 

nabídek různých vzdělávacích institucí s akreditací MŠMT. Jejich vzdělávání je cílené a 

tématicky zaměřené, vychází z plánu DVPP a evaluační činnosti, potřeb realizace kvalitní 

vzdělávací činnosti a požadavků jednotlivých pedagogických pracovnic. Ředitelka školy 

maximálně podporuje profesionalizaci celého týmu včetně sebe, reaguje na požadavky a 

vývoj současné společnosti. Každá iniciativa pedagogů, která souvisí se zkvalitněním 

vlastního vzdělávacího procesu, je vítána a maximálně podpořena. Specializace jednotlivých 

pedagogických pracovnic je využita ve prospěch doplňkových programů.  
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Je zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů každý den v každé třídě minimálně 

v rozsahu dvou a půl hodin. Souběžné působení dvou učitelek v každé třídě je vždy zajištěno 

při vycházkách, popř. náhradních činnostech (v případě nepříznivého počasí při pobytu ve 

třídě, návštěvách kulturních, sportovních či jiných společných akcí) a při obědě a ukládání 

dětí k odpolednímu odpočinku.  

Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem. Specializované služby 

jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušným odborníkem. 

Vedoucí učitelka pro MŠ:  Bc. Renáta Šostá 

 

Pedagogické pracovnice:  Eva  Špániková 

     Soňa  Kukulová 

     Vendula  Lorenc   

     Marcela  Bajnarová 

                Iveta Franková 

 

 

 

 

Správní zaměstnanci:   Halina Piechowiczová  (školnice) 

     Magda Zapletalová (uklízečka) 

 

Naši provozní zaměstnanci jsou nedílnou součástí školy, zajišťují hladký provoz školy a 

podílí se na uspokojování základních fyziologických potřeb dětí. Pomáhají při organizování 

školních i mimoškolních akcí. 

 

 

3.7. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami  

 

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích 

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

potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování 

podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje 

mateřská škola.  

 

MŠ Rafík při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přizpůsobuje naplňování 

rámcových cílů a záměrů předškolního vzdělávání tak, aby maximálně vyhovovaly těmto 

dětem, jejich potřebám i možnostem.  

 

Při plánování a realizaci vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními má škola na 

zřeteli fakt, že se děti ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. 

Účelem podpory vzdělávání těchto dětí je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího 
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potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Při 

vzdělávání dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami učitel zahrnuje do svých 

vzdělávacích strategií podpůrná opatření.  

 

 Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje mateřská škola, slouží ke kompenzaci 

mírných obtíží ve vzdělávání dítěte. Zpracování a tvorba plánu pedagogické podpory 

(PLPP) je realizována pedagogickým pracovníkem, který vychází z pozorování dítěte 

při činnostech v rámci vzdělávacího programu mateřské školy. Během měsíce září 

provedou pedagogové primární diagnostiku jednotlivých dětí, na jejímž základě 

vytipují děti, které potřebují určitá podpůrná opatření, dle oslabení funkcí či oslabení v 

jednotlivých oblastech vývoje dítěte. Pedagog volí vhodné metody a postupy, případně 

úpravy ve vzdělávacím programu dítěte. V rámci podmínek zajištění podpůrných 

opatření probíhají pravidelné konzultace pedagogických pracovníků a následné 

vyhodnocování zvolených postupů. O vyhotovení a obsahu plánu pedagogické 

podpory je rodič informován.  

 

 Podpůrná opatření druhého až pátého stupně jsou realizována na základě 

doporučení školských poradenských zařízení a informovaného souhlasu zákonného 

zástupce dítěte. Součástí těchto opatření je tvorba individuálního vzdělávacího 

programu (IVP). Individuální vzdělávací program vypracovává pedagogický 

pracovník na základě doporučení školského poradenského zařízení. Individuální 

vzdělávací plán je doplňován, upravován a vyhodnocován v průběhu celého školního 

roku na základě potřeb dítěte. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a 

školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb. 

 

Snahou pedagogů školy je – stejně jako ve vzdělávání dětí, které speciální vzdělávací potřeby 

nemají – vytvoření optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke 

komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší samostatnosti.  

 

Důležitou podmínkou úspěšnosti předškolního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami je nejen volba vhodných (potřebám dětí odpovídajících) vzdělávacích metod a 

prostředků, které jsou v souladu se stanovenými podpůrnými opatřeními, ale i uplatňování 

vysoce profesionálních postojů učitelů i ostatních pracovníků, kteří se na péči o dítě a jeho 

vzdělávání podílejí. Rozvoj osobnosti dítěte s přiznanými podpůrnými opatřeními závisí na 

citlivosti a přiměřenosti působení okolí mnohem více, než je tomu u dítěte, které není ve 

svých možnostech primárně omezeno. Proto je nutné vytvořit podmínky pro jejich pozitivní 

přijetí. K tomu je nutné, mimo jiné, navázat úzkou spolupráci s rodiči všech dětí, citlivě s 

nimi komunikovat a předávat potřebné informace.  

 

Při vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními se snažíme zabezpečit 

individualizaci vzdělávacího procesu, realizaci všech podpůrných opatření, osvojení si 

specifických dovedností s cílenou podporou samostatnosti, sebeobsluhy a základních 
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hygienických návyků. Velmi úzce spolupracujeme se zákonnými zástupci dítěte, školskými 

poradenskými zařízeními a dalšími odborníky dle potřeby. Případně dojde i ke snížení počtu 

dětí ve třídě v souladu s právními předpisy a zajištění asistenta pedagoga, pokud je přiznán v 

rámci podpůrného opatření.  

 

 

3.8.   Podmínky vzdělávání dětí nadaných  

 

 

Mateřská škola vytváří ve svém školním vzdělávacím programu a při jeho realizaci podmínky 

k co největšímu využití potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. 

To platí v plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. V předškolním věku dítě prochází 

obdobím nerovnoměrného a skokového vývoje, mnohdy je těžké odlišit při identifikaci nadání 

dítěte od akcelerovaného vývoje v určité oblasti. Dítě, které vykazuje známky nadání, musí 

být dále podporováno.  

 

Vzdělávání dětí probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu 

včetně různých druhů nadání, a aby se tato nadání mohla ve škole projevit, a pokud možno i 

uplatnit a dále rozvíjet. Mateřská škola je připravena zajistit realizaci všech stanovených 

podpůrných opatření pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích potřeb dětí v 

rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory.  

 

 

3.9.  Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 

 

 V tomto školním roce byla kapacita mateřské školy naplněna dětmi ve věku od tří let. V 

případě přijetí dítěte ve věku od dvou do tří let je potřeba do budoucna zajistit následující 

podmínky:  

 Rámcové cíle a záměry vzdělávání, obsažené v RVP PV, jsou vhodné i pro vzdělávání 

dětí od dvou do tří let. Je však nezbytné uvědomovat si specifika, související s 

dosahovanou úrovní ve všech oblastech vývoje dítěte. Dvouleté dítě projevuje velkou 

touhu po poznání, experimentuje, objevuje. Poznává všemi smysly. Vymezuje se vůči 

ostatním, osamostatňuje se, bývá silně egocentrické. Neorientuje se v prostoru a čase, 

žije přítomností a situacemi, které ji naplňují. V pohybových aktivitách je méně 

obratné. Proti starším dětem má výrazně méně zkušeností. Rozdíly v jednotlivých 

oblastech vývoje dětí tohoto věku jsou velmi výrazné.  

 Pro dvouleté dítě je zařazení do mateřské školy nejčastěji první sociální zkušeností 

mimo širší rodinu. Obvykle se projevuje silnější potřebou vazby na dospělou osobu. 

Poznává nové vzorce chování dospělých i vrstevníků, vymezuje si vlastní prostor, 

přijímá vymezené hranice a nové role. Učitel zastává velmi významnou pozici, stává 

se zástupcem rodiče, jistotou a oporou dítěte v běžném dění i v budování vztahů s 

vrstevníky.  
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 Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a 

především hrou. Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, 

zpravidla udrží pozornost jen velmi krátkou dobu. Podmínkou úspěšné pedagogické 

práce je citlivé přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností, trénováním 

návyků a praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a 

pohybové aktivity.  

 Předškolní období je zásadní pro utváření celoživotních návyků, respektování pravidel 

a norem. Ve věku dvou let je dítě zpravidla připraveno tyto aspekty rozeznávat a 

přijímat. Pokud se v mateřské škole vzdělávají děti mladší tří let, je nutné zajistit 

všechny dostačující  podmínky, které reagují na vývojová specifika, individuální 

potřeby, zájmy a možnosti těchto dětí.  

 

Dítě ve věku od dvou do tří let má některé potřeby jiné nebo intenzivnější než děti starší. 

Potřebuje stálý pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, 

přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, srozumitelná pravidla a 

specifické podmínky. 

 

Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let jsou vyhovující, jestliže:  

 

 Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček 

a pomůcek vhodných pro dvouleté děti.  

 Ve třídě s věkově homogenním uspořádáním pro dvouleté děti je použito více 

zavřených, dostatečně zabezpečených skříněk k ukládání hraček a pomůcek než ve 

třídě s věkově heterogenním uspořádáním. Tím je zajištěna bezpečnost dětí a 

předkládání přiměřeného množství podnětů pro tyto děti.  

 Ve věkově heterogenní třídě jsou pro zajištění bezpečnosti jiným způsobem 

znepřístupněny bezpečnost ohrožující předměty. Ve třídě jsou nastavena dětem 

srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek.  

 Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru 

dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění 

potřeby průběžného odpočinku.  

 Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte.  

 Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a 

hygienické potřeby.  

 Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, 

dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek).  

 Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními 

potřebami. 

 Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a 

jistoty.  

 Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle 

potřeb a volby dětí.  
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 Učitel uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá.  

 V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k 

oboustranné důvěře a spolupráci s rodinou.  

 Péče o děti od dvou do tří let musí být organizačně a provozně zajištěna v souladu s 

platnými právními předpisy.  

 

Současný stav mateřské školy prozatím nesplňuje podmínky vybavení (vybavení a pomůcky) 

a zabezpečení pro vzdělávání dětí od dvou do tří let. 

 

 

3.10.  Spolupráce MŠ s rodiči, základní školou a dalšími organizacemi 

 

Spolupráce s rodiči 

 

Velkou pozornost klademe na spolupráci rodiny a školy. Rodiče se spolupodílí na analýze 

školy a jsou tedy spolupracovníky při zkvalitňování ŠVP. Mají dostatečný prostor pro 

vyjádření svých názorů, námětů či připomínek jak anonymně, tak prostřednictvím 

konzultačních hodin v mateřské škole. Snažíme se o oboustrannou důvěru a otevřenost, 

vstřícnost, porozumění, aspekt a ochotu spolupracovat. Spolupráce funguje na základě 

partnerství. Rodiče mají možnost podílet se na dění v MŠ, účastnit se různých programů, dle 

svého zájmu vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně informováni o prospívání jejich 

dítěte a o jeho individuálních pokrocích v rozvoji i učení a o dění v MŠ formou každodenní 

rozhovorů, aktuální nástěnek v šatně, informačních třídních schůzek a individuálních 

konzultací.  

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. Nezasahují do života a soukromí rodiny, varují se přílišné horlivosti a 

poskytování nevyžádaných rad. 

Pro spolupráci s rodinou jsme si určili základní pravidla: 

- Respektujeme úlohu rodičů – protože  nejvýznamněji ovlivňují vývoj dítěte, mají 

právo a zároveň povinnost  činit důležitá rozhodnutí  týkající se dítěte – což 

maximálně respektujeme a  snažíme se o vytvoření  týmu „učitel + rodič“, dáváme 

rodinám najevo, že si ceníme jejich spolupráce a že je pro naši „společnou práci“ 

nezbytná 

- Zachováváme důvěrnost - rodiny mají právo na ochranu svých osobních informací 

v průběhu i po ukončení školní docházky, informace požadujeme od rodin pouze 

v rozsahu, který je nezbytně nutný k zajištění efektivního vzdělávání, informace o 

vývoji dítěte poskytujeme pouze zákonným zástupcům  
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- Mluvíme s rodinami o očekáváních, která vůči sobě máme – zjišťujeme představy 

rodin o průběhu vzdělávání, o představách vzájemné spolupráce, akcích třídy atd.  

- Snažíme se o zapojení všech rodin – každá rodina je jiná, každá má jiné zájmy a co je 

pro jednu přijatelné, nemusí vyhovovat jiné – snažíme se proto o flexibilitu, tvořivost, 

zároveň při plánování společných setkání zohledňujeme časové možnosti rodiny  

- Usilujeme o zapojení celé rodiny -  tedy nejen sourozenců, rodičů – ale také prarodičů 

a dalších členů rodiny, přátel rodiny apod. 

 
Spolupráce se ZŠ  
 

MŠ spolu se ZŠ vytváří stále nové možnosti vzájemného poznání a spolupráce. Předškoláci 

mohou nahlédnout do prostor školy ještě před zápisem do první třídy v rámci dne otevřených 

dveří. Začátkem školního roku se děti seznamují s prostory ZŠ a vedením školy při společném 

setkání s paní ředitelkou ZŠ.  

Pro snadnější přechod dětí z MŠ do 1. třídy pořádáme pravidelnou „Školu nanečisto“, 

návštěvy dětí v 1. třídách a nově také projekt „Než půjdu do školy“ - zaměřený na adaptaci 

dětí na nové prostředí, seznámení se třídou,  pravidly chování ve vyučování a přípravu dětí na 

práci ve škole. Tento projekt je ve spolupráci s paní učitelkou budoucích prvňáčků.    

V průběhu školního roku jsou pořádány společné výlety dětí z MŠ a ZŠ – dle domluvy 

jednotlivých učitelek – např. výlet do Planetária, společné tvořivé dílničky, ukázkové hodiny 

a apod. Společně pořádáme různé kulturní akce (vánoční setkání, průvod na Halloween apod.) 

a sportovní akce. Žáci ZŠ také pomáhají dětem v MŠ při organizování sportovních akcí či 

akcí pro rodiče a děti. 

 

 Spolupráce s veřejností 

 
Naše mateřská škola se účastní mnoha akcí pořádaných jinými organizacemi ( jinými MŠ, ZŠ 

kulturní agenturou K3, střediskem Slezské diakonie Salome, městskou knihovnou či  

sdružením Bobeš apod.) Záměrem je naučit děti vzájemné pomoci, toleranci, úctě a 

porozumění. Společná setkání jsou doplňujícím programem TVP.  Každý rok se děti účastní 

Běhu ulicemi města – pořadatelem je město Bohumín. Do MŠ dojíždí divadélko „Šamšula.“ 

Naše MŠ pořádá městské kolo Puzzliády. Naše děti pravidelně navštěvují společná setkání 

Klubu postižených civilizačnímu chorobami a u příležitostí různých svátků se prezentují 

kulturním či tanečním vystoupením.  
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 Spolupráce se zřizovatelem 

ŠVP je dokument veřejný a vypovídá o tom, s jakými cíli a záměry chce naše škola připravit 

děti pro jejich zdárný budoucí život v naší společnosti. V MŠ probíhají prohlídky a zasedání 

školské komise, na kterých se děti prezentují krátkým vystoupením a věnují hostům malý 

dáreček, který vždy samy vyrobí. 

 

 

 

 

 

 

4)  Bezpečnostní opatření 

 

Vedoucí učitelka MŠ je povinna zabezpečit : 

 

 prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově 

a vzdělání, tzn. při všech aktivitách organizovaných MŠ 

 

 Opatření v průběhu vzdělávacích činností :  

 každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich 

převzetí od rodičů, pověřené osoby nebo jiného pedagoga školy do doby jejich předání 

rodičům, pověřeným osobám nebo jinému pedagogovi MŠ 

 při hře dětí ve třídě dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich hru, předchází 

konfliktům, nedovolí dětem nosit do MŠ nebezpečné předměty nebo hračky 

 nesmí odejít od  dětí, při závažných důvodech si zajistí dohled jiné pracovnice z MŠ 

 nesmí dát dětem bez náležitého dohledu nůžky, štětce, tužky či jiné ostré a špičaté 

pomůcky, dále drobné korálky a stavebnicové tvary, které by si mohly děti strčit do 

nosu či ucha – upozorní děti na nebezpečí a správné zacházení 

 při chůzi po schodech dbá, aby se děti nestrkaly, chodily klidně, držely se zábradlí 

 při tělovýchovných aktivitách dbá zvýšené pozornosti a bezpečnosti dětí, upozorňuje na 

případné nebezpečí, zajišťuje soustavnou pomoc při cvičení, bývá vždy na 

nejrizikovějším místě, před zahájením cvičení s nářadím musí vždy zkontrolovat, zda je 

tělocvičné nářadí v pořádku 
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 při převlékání dětí v šatnách vykonává učitelka stálý dozor, sama se obléká, až když 

jsou děti připraveny na pobyt venku, neprodlužuje zbytečně pobyt připravených dětí 

v šatně 

 při rozcházení dětí domů věnuje učitelka zvýšenou péči úpravě a čistotě dětí, dítě 

předává rodičům či pověřené osobě, ale to pouze na základě písemného pověření 

zástupcem dítěte  

 

Opatření při pobytu dětí venku: 

 K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, 

stanoví vedoucí učitelka MŠ počet učitelů tak, aby na jednoho učitele připadlo nejvýše 

20 dětí z běžných tříd a  12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se s přiznanými 

podpůrnými opatřeními druhého až pátého stupně nebo děti mladší 3 let. 

 Výjimečně může ředitel tyto počty zvýšit maximálně o 8 dětí v běžné třídě a o 11 dětí 

ve třídě, kde jsou zařazeny děti s přiznanými podpůrnými opatřeními druhého až 

pátého stupně nebo děti mladší 3 let. V tomto případě určí ředitel k zajištění 

bezpečnosti dětí další učitelku, výjimečně jinou zletilou osobu, která je způsobilá k 

právním úkonům a je zaměstnancem mateřské školy.  

 při pobytu dětí na školní zahradě nedovolí učitelky dětem bez dozoru na průlezky, 

houpačky a jiné nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu, nedovolí jim samostatné vzdálení do 

prostor zahrady, kam sama nevidí, kde nemůže mít o dětech přehled 

 při vycházkách učí děti chodit ve dvojicích a v zástupu tak, aby zajistila jejich 

bezpečnou chůzi, chodí po chodníku, maximálně se vyhýbají frekventovaným ulicím, 

učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, k čemuž používají terčík, průběžně 

seznamují děti s pravidly bezpečného chování na ulici, v dopravě (přechody pro chodce, 

semafory apod.) 

 

Opatření při sportovních akcích, výletech: 

 

 vedoucí učitelka MŠ rozhoduje na základě náročnosti akce a počtu dětí o určení další 

způsobilé osoby k zajištění bezpečnosti dětí / uklízečka, školnice, praktikantka, pomoc 

rodičů / 

 vedoucí učitelka stanoví hlavního vedoucího akce, který je povinen poučit děti o 

zvláštních situacích, o pravidlech jednání v těchto situacích / výlety, exkurze, sportovní 

soutěže, návštěva jiných zařízeních aj / 
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 ozdravné pobyty pořádané MŠ – dohled nad dětmi na ozdravném pobytu je stanoven 

zvláštním předpisem, na ozdravný pobyt nemohou být na základě posudku lékaře 

vyslány děti, jejichž zdravotní stav by se mohl v přírodě zhoršit, a děti, které by 

ohrožovaly zdraví ostatních dětí přenosnými nemocemi 

 zákonní zástupci dítěte musí předložit potvrzení o bezinfekčnosti, které nesmí být starší 

3 dnů, počet pedagogů na 20 dětí jsou 2 učitelky a 1,5 pomocných vychovatelů, ve 

ztížených podmínkách nutné zajistit další vychovatele, zajistit též zdravotníka 

 

 Opatření při úraze : 

 všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytnout první pomoc při jakémkoli 

úrazu, v případě potřeby přivolají lékařskou pomoc, v nezbytně nutném případě zajistí 

převoz zraněného do zdravotnického zařízení, zároveň jsou povinni bezodkladně 

informovat vedení školy a zákonného zástupce dítěte 

 každý i drobný úraz bude zaznamenán do Knihy úrazů a záznam bude podepsán 

zákonným zástupcem dítěte 

 

 Ostatní opatření: 

 v oblasti prevence sociálně patologických jevů se zaměřujeme na zdravý způsob života,  

nenásilnou formou, přiměřeně k věku a schopnostem dětí pochopit a porozumět danou 

problematiku, jsou děti  seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, 

kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství 

(gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného  chování a jsou jim 

vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. 

 budova MŠ je k zajištění bezpečnosti dětí uzamčena domovním kamerovým systémem – 

zákonní zástupci zazvoní na svoji třídu a řeknou své jméno/ ostatní osoby jméno i důvod 

návštěvy/ a zodpovědná osoba jim otevře tlačítkem hlavní vchod 

 zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení 

dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému 

pracovníkovi mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy 

týkající se vzdělávání dítěte. Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní 

zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, 

že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému 

pracovníkovi školy 

 při provádějících opravách v MŠ učitelky zajistí, aby se děti nepohybovaly v blízkosti 

opravy, nebo děti odvedou z místa opravy – při pozorování prací zajistí bezpečnost dětí 
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5) Organizace vzdělávání 

 
ORGANIZACE ŠKOLY 

 
 

 

Pro školní rok 2017– 2018  je celkem v naší MŠ zapsáno 75 dětí, na každé třídě 25 dětí.  

 

 

Provoz mateřské školy : 6.00 – 16.00 hodin, od pondělí do pátku 

 

  

Personální obsazení tříd:  

 

1. třída  PIMPRLATA   děti ve věku od 3-6 let      p. uč. Bc. Renáta Šostá, Marcela Bajnarová 

 

2. třída  MEDULÍNCI   děti ve věku od 3-4 let      p. uč. Iveta Franková, Eva Špániková 

                                                 

3. třída  VŠEZNÁLCI    děti ve věku od 3-7 let      p. uč. Soňa Kukulová, Vendula Lorenc 

 

 

Scházení a rozcházení dětí v jednotlivých týdnech: 

         

Od 6.00 se děti scházejí ve třídě - Pimprlata  (sudý týden) 

                                                        Medulínci   (lichý týden) 

V 16.00 se děti rozcházejí ze  třídy -Všeználci   (sudý týden) 

                                                           Medulínci   (lichý týden) 
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 Zákonní zástupci ráno přivádějí své děti do MŠ do 8.15 hodin. Po domluvě s třídní 

učitelkou lze ve výjimečných případech (lékař, logopedie apod.) dítě přivádět do 

mateřské školy později 

 Ranní svačinku mají děti od 8.15 do 8.45 hodin 

 V době od 9.30 do 11.25 hodin jsou děti mimo budovu MŠ 

 Pokud dítě odchází domů po obědě, zákonní zástupci toto musí předem sdělit paní 

učitelce a dítě si vyzvednout v době od 11.30 do 12.00 hodin 

 Z MŠ si dítě vyzvedávají zákonní zástupci nebo jimi pověření zástupci, pro které musí 

být vystaveno ”Pověření”. Bez tohoto písemného zmocnění paní učitelky nevydají 

dítě nikomu jinému než zákonnému zástupci 

 Do MŠ dítě dochází pravidelně. Pokud dítě onemocní nebo si je zákonní zástupci 

chtějí ponechat doma, je potřebné jej ihned omluvit 

 Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce související s výchovně 

vzdělávací činností školy, o kterých je zákonný zástupce dítěte vždy předem 

informován prostřednictvím nástěnek v šatnách dětí, popř. na našich webových 

stránkách školy či facebooku 

 

Průběh vzdělávání v jednotlivých třídách vychází a je nastíněn v třídních vzdělávacích 

programech. Jednotlivé IB a tematické celky jsou rozpracovány do časově neomezených 

plánů, které umožňují zachování nezbytně nutných podmínek, a to je respektování 

individuality dítěte, přiměřenost věku dané skupiny. Plánování vychází z potřeb a zájmu dětí, 

nejsou překračovány počty dětí. Snahou učitelek je naplňovat obsah plánů činnostmi 

spontánními a řízenými tak, aby se vzájemně doplňovaly a byly v rovnováze. Při práci 

využíváme vzdělávací metody, které vedou k získání vlastního prožitku (prožitkové učení) z 

dané činnosti, využíváme kooperativní a situační učení - omezujeme přijímání hotových 

poznatků. Snažíme se, aby všechny byly v souladu s vývojovými i věkovými specifiky dětí. 

Vyváženě střídáme činnosti individuální, skupinové, frontální i relaxační. Ve třídách převládá 

aktivní učení podpořené smyslovým vnímáním, názorný příklad dospělých v chování i 

jednání. Děti jsou v pozici partnera, mají dostatečný prostor pro komunikaci a vyjednávání. 

Důležitá jsou zavedená vnitřní pravidla na třídě, na jejichž tvorbě se podílejí děti společně 

s učitelkami, jsou dětem srozumitelná a umístěna na dobře viditelném místě. 

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitelky školy, která 

nastavuje kritéria pro přijímání dětí. Blíže je upřesněno ve školním řádu mateřské školy. 

Kritéria pro přijetí stanoví ředitelka školy každý rok před zápisem, jsou veřejná a v souladu se 

zákonem 261/2004 Sb., o předškolním vzdělávání a vyhláškou 43/2006 Sb.  
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Vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními 

činnostmi byl vyvážený. 

Denní řád je rozvolněný, vychází z potřeb dětí a nahodilých situací s respektem zachování 

intervalů mezi podávanými jídly. 

Odpočinek dětí vychází z individuální potřeby relaxace přibližně 30-40 minut, a poté si děti 

mohou volit klidové činnosti.  

Je maximálně využíváno pobytu na zahradě opět s využitím řízených a spontánních činností, 

přičemž řízené činnosti jsou v této době více individuální než skupinové. 

V případě výletů je organizace dne uzpůsobena dle požadovaných potřeb. 

 

 

5.1.  Metody a formy vzdělávání 

 

Pro rozvoj klíčových kompetencí jsou v mateřské škole uplatňovány odpovídající formy a 

metody práce. Hlavní a nejdůležitější prostor má hra a spontánní aktivity dětí. Vzdělávání je 

uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou, s 

vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje 

didakticky zacílená činnost (přímo či nepřímo řízená), ve které pedagog s dítětem naplňuje 

konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení, s důrazem na prožitkové a 

situační učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém 

vnímání, prožitkovém učení, zpravidla ve skupinách a individuálně. Omezujeme učení 

předáváním hotových poznatků a slovního poučování. Všechny činnosti obsahují prvky hry a 

tvořivosti. Dětem s odkladem školní docházky je věnována zvýšená individuální péče. Je pro 

ně vypracován Plán rozvoje dítěte s OŠD. Děti s vadami řeči docházejí (s rodiči) k 

vybranému logopedovi do poradenského zařízení.  

Práce s dětmi vychází z dobrých vztahů mezi učitelkou a dětmi, mezi dětmi samostatnými a 

mezi učitelkou a rodiči. Na těchto základech individuálně uspokojujeme různé potřeby a 

možnosti jednotlivých dětí. 

Maximálně se přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivní, sociálním a citovým 

potřebám dětí, které vycházejí ze zákonitosti jejich vývoje a konkrétním situacím, možnostem 

jednotlivců a zájmům celé skupiny.  

Zajišťujeme dostatek prostoru pro hru, relaxaci a odpočinkové činnosti. 

Mezi oblíbené formy naplňující záměry vzdělávání patří množství nadstandardních aktivit 

(návštěvy kina, návštěvy herců s představením v MŠ, společné akce rodičů a dětí, exkurze, 

výlety),  které organizujeme v průběhu celého školního roku. 
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Metody výchovně vzdělávací práce: 

 

 

Vzdělávací působení vychází z pedagogické analýzy - z  pozorování a uvědomění si 

individuálních potřeb a zájmu dítěte, ze znalosti jeho aktuálního rozvojového stavu i 

konkrétní životní a sociální situace a pravidelného sledování jeho rozvojových i vzdělávacích    

 

pokroků. Jen tak je možno zajistit, aby pedagogické aktivity probíhaly v rozsahu potřeb 

jednotlivých dětí, aby každé dítě bylo stimulováno, citlivě podněcováno k učení a pozitivně 

motivováno k vlastnímu vzdělávacímu úsilí způsobem a v míře jemu vyhovujícím.  

 

 

Metody výchovně vzdělávací práce: 

 

1. Metoda prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny 

na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat a podněcují 

radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další  

dovednosti, využívají přirozeného toku dětských myšlenek a spontánních nápadů a poskytují 

dítěti dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jeho vlastní plány. Učební aktivity probíhají 

především formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na základě svého zájmu a 

vlastní volby. 

 

2. Metoda situačního učení založená na vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti 

srozumitelné praktické ukázky životních souvislostí tak, aby se dítě učilo dovednostem a 

poznatkům v okamžiku, kdy je potřebuje a lépe tak chápalo jejich smysl. 

 

 

3. Metoda spontánního sociálního učení je založená na principu přirozené nápodoby. Proto 

ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou, nejen v 

didakticky zaměřených, poskytujeme dítěti vzory chování a postojů, které jsou k nápodobě a 

přejímání vhodné. 

 

4. Metoda kooperace, jejíž pomocí zdokonalíme schopnost jedince fungovat v rámci 

kolektivu a vlastní činností přispět k úspěchu našeho dětského kolektivu. 

 

5. Metoda povzbuzování (stimulace), kdy povzbuzujeme kladnými iniciativami, účelem 

toho je ohodnotit činnost, kterou dítě již vykonává, a povzbudit jej k jejímu pokračování. 
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6. Metoda přesvědčování, při které klademe velký důraz na osobu pedagoga, na jeho 

pozitivní vztah k dítěti, což tvoří základ pro budoucí úspěch.  Při přesvědčování dítěte je 

nutno nalézt argumenty, uvádět hlavně pozitivní příklady pro doložení svých tvrzení a 

správně jej motivovat. 

 

7. Metoda experimentu, pokusu, při které vytváříme podmínky k vlastní činnosti dítěte 

vedoucí k ověření schopnosti, dovednosti nebo znalosti, k posílení důvěry, odvahy a  

objevování, odpovědnosti za svá rozhodnutí, zažití osobního úspěchu a pocitu vítězství. 

 

8. Metoda komunitního kruhu, kde společně vytváříme pocit důvěry, sounáležitosti ke 

skupině, rozvíjíme osobnostní vlastnosti, učíme se užívat dané pravidlo, řešíme s dětmi 

pocity, jednání, chování, postoje druhých, motivy, přání, dovednosti, kompetence.  

 

9. Metoda názornosti, při které vytváříme jasnou představu o světě kolem nás a která velmi 

úzce souvisí s prvními třemi uváděnými metodami. 

 

10. Metoda řízeného rozhovoru, se kterou pedagog pracuje téměř při všech řízených i 

spontánních činnostech během celého dne, pomocí níž si ověřuje úroveň schopností, 

dovedností, znalostí i splnění zadaných úkolů. 

 

Využíváme i další metody, jako jsou metoda kladení požadavku (kdy je potřeba zajistit 

uvědomení si významu požadavku, ztotožnění se s ním, následně je důležitá kontrola splnění 

našeho požadavku, popř. odměna), nebo metoda režimu (která je založena na pravidelné 

uvědomělé činnosti ve skupině dětí), a další. 

 

 

5.2 Adaptační režim 
 

Jednou z podmínek naplňování cílů předškolního vzdělávání, které jsou zakotveny v RVP PV, 

je možnost postupné adaptace nově příchozích dětí na prostředí školy. 

Při nástupu dítěte do MŠ je uplatňován na pracovišti individuálně přizpůsobený adaptační 

program (režim). Již při prvním kontaktu s rodiči při zápisu do MŠ je rodičům nabídnuta a 

doporučena možnost individuální adaptace. Pokud je dítě do MŠ přijato, mohou rodiče 

zavolat do MŠ a domluvit si prohlídku prostor, seznámit se s pracovním kolektivem, účastnit 

se běžného programu dětí a obdržet informace o životě školy. 

Po nástupu do MŠ děti mohou se svým blízkým trávit určenou dobu ve třídě, tato doba se 

postupně zkracuje, dítě se osamostatňuje, odpoutává od rodičů a získává citový vztah 

k ostatním dětem a učitelkám, personálu. Seznamuje se s novým prostředím, režimem dne, 

zjišťuje, že prostředí je bezpečné, příjemné, obohacující. Učitelka a personál uplatňují 

adaptační režim po celý měsíc září a s každým nástupem nového dítěte, pokud rodiče zvolí 
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jeho nástup v pozdější době. Naše mateřská škola si stanovila tří měsíční zkušební dobu, po 

kterou by dítě mělo přivyknout a bylo v dostatečné míře adaptováno. Pokud se ani v této době 

adaptace nezdaří, doporučíme odklad nástupu.  

V prvních dnech školního roku jsou na pracovišti přítomny obě učitelky od ranních hodin, 

aby nově příchozí osoba (pedagog střídající), nepůsobil na děti stresově. Na obě učitelky si 

tedy děti zvykají současně. 

Rodič má možnost v prvních dnech zůstávat v mateřské škole po určitou dobu s dítětem. 

 

6)  Charakteristika vzdělávacího programu 

Školní vzdělávací program je zpracován na základě Rámcového programu pro předškolní 

vzdělávání. 

 

  Cíle předškolního vzdělávání      

Záměrem našeho vzdělávacího programu je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i 

sociální a vést je tak, aby na konci svého předškolního období bylo jedinečnou a relativně 

samostatnou osobností, kompetentní zvládat, pokud možno aktivně a s osobním uspokojením, 

takové nároky života, které jsou na ně běžně kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu 

nevyhnutelně očekávají. V úzkém kontaktu s rodinou, plánovanými i neplánovanými 

činnostmi při běžných denních situacích působíme na dítě v rámci jeho individuálních 

možností, zvláštností a schopností.   

Našim cílem je:  

 rozvíjet předpoklady pro učení, poznání, myšlení, objevování a aktivní přístup k 

získávání vědomostí dítěte 

  aby si dítě osvojilo základy morálních hodnot v životě člověka a společnosti, 

např. zodpovědnost, soucítění, úcta k životu, životnímu prostředí, ke kultuře a 

tradicím 

  aby dítě získávalo osobní samostatnost, bylo schopno uvědomit si důsledky svých 

rozhodnutí a bylo schopné nést za ně zodpovědnost 

 

Snažíme se, aby byly tyto cíle naplňovány a aby vzdělávání směřovalo k utváření klíčových 

kompetencí, neboť zasahuje-li vzdělávání zároveň oblast poznatků, hodnot a postojů, získává 

dítě dovednosti mnohostrannější, dokonalejší a prakticky využitelnější. 
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Máme na paměti, že jedině spokojené dítě je schopné se vzdělávat a přijímat nové informace. 

Dosahování cílů podporujeme svým chováním, jednáním a svými postoji.  

Cíleně usilujeme o vytváření klíčových kompetencí, které jsou důležité a významné nejen 

z hlediska přípravy dítěte pro započetí systematického vzdělávání, ale zároveň pro jeho další 

životní etapy i celoživotní učení. 

 

Klíčové kompetence (výstupy) 

- které chápeme jako soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, návyku, schopností, 

postojů a hodnot důležitých pro rozvoj osobnosti každého dítěte, soubory činnostně 

zaměřených a prakticky využitelných výstupů, jejichž osvojování je dlouhodobý a složitý 

proces začínající právě v období předškolního vzdělávání: 

   kompetence k učení 

   kompetence k řešení problémů 

   kompetence komunikativní 

   kompetence sociální a personální 

   kompetence činnostní a občanské 

 

Předpokládaná úroveň dítěte ukončujícího předškolní vzdělávání v jednotlivých   

kompetencích (podle RVP PV): 
 

Kompetence k učení  

 soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá 

při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů                                              

 získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení             

 má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, 

            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 děje; chce 

porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může      

mnoho naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo                  

 učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si  

 zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí   

a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům                                                   
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 odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých                                                                                                                                       

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

 

Kompetence k řešení problémů  

 všímá si dění  i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších 

problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem                        

 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             

 problémy řeší 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 dosavadních 

zkušeností, fantazii a představivost                                                                   

 při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá 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                                                              

 rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; 

dokáže mezi nimi volit                                                                                           

 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                                                                                                                   

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

snahu                                                                                                                      

 

Komunikativní kompetence  

 ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své 

myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede 

smysluplný dialog                                                                                                  

 dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky 

(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)    domlouvá se gesty i slovy, 

rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci 

 v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i dospělými; chápe, že 

být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou                    

 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.)   
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 ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny 

elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku                                        

 

Sociální a personální kompetence 

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

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

 dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, 

rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu, lhostejnost                                                                                                       

 ve skupině se dokáže 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, napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které 

nachází ve svém okolí    

 spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné 

povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim       

 při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné 

chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout                                

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

jedinečnostem chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, 

agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se 

bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování                                                             

 

Činnostní a občanské kompetence  

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

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

odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a 

přizpůsobovat se daným okolnostem                                                            
 chápe, že se může o tom, co dělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také 

odpovídá,                                                                                                  

 má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje  

      odpovědně; váží si práce i úsilí druhých                                                           

 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 

 spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a 
chápe potřebu je zachovávat                                 
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 uvědomuje si práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni 

lidé mají stejnou hodnotu                                                                                     

 ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm 

podílí a že je může ovlivnit                                                                                        

 dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na 

zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)                                     

 

7) Vzdělávací obsah  

Cesta k naplnění cílů ŠVP je nastíněna ve vzdělávacím obsahu, který máme uspořádaný do 

pěti vzdělávacích oblastí v návaznosti na RVP PV: biologické, psychologické, nterpersonální, 

sociálně-kulturní a environmentální. Při plánování všech činností dbáme, aby se vzájemně 

prolínaly. 

Vzdělávací oblasti dle RVP PV: 

1. Dítě a jeho tělo 

2. Dítě a jeho psychika 

3. Dítě a ten druhý 

4. Dítě a společnost 

5. Dítě a svět 

 

1. Dítě a jeho tělo  

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a  

vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou zdatnost i pohybovou 

a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i manipulačních dovedností, učit je 

sebeobslužným dovednostem a vést je k zdravým životním návykům a postojům. 

 

2. Dítě a jeho psychika 

 

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, 

psychickou zdatnost a odolnost dítěte, rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích 

procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a 

sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je 

v dalším rozvoji, poznávání a učení. 

 

Tato oblast zahrnuje tři podoblasti: 

2.1. Jazyk a řeč 

2.2. Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 

2.3. Sebepojetí, city a vůle 
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3.    Dítě a ten druhý  

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v interpersonální oblasti je podporovat utváření vztahů 

dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou 

komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. 

4. Dítě a společnost  

Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v oblasti sociálně - kulturní je uvést dítě  

do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa materiálních i 

duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, 

návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření společenské pohody ve svém 

sociálním prostředí. 

5. Dítě a svět  

Záměr Záměrem vzdělávacího úsilí pedagoga v environmentální oblasti je založit u dítěte 

elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – 

počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu – a vytvořit 

elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí. 

 

Každá vzdělávací oblast zahrnuje tři vzájemně propojené kategorie: 

- dílčí cíle  (co bude pedagog u dítěte v průběhu vzdělávání sledovat a podporovat) 

· vzdělávací nabídku jako prostředek vzdělávání (soubor praktických i intelektových 

činností, popřípadě příležitostí, vhodných k naplňování cílů a dosahování výstupů, 

mnohostranné, pestré, tvůrčí nabídky konkrétně odpovídající možnostem a potřebám ve 

skupině dětí) – co pedagog dětem nabízí 

· očekávané výstupy (dosažitelné, využitelné soubory schopností, dovedností, znalostí 

kognitivních i praktických, postojů a hodnot, s vymezením možných rizik ohrožujících 

úspěch vzdělávacích záměrů) – co dítě v období ukončení předškolního vzdělávání zpravidla 

dokáže 
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Veškeré konkretizované výstupy a hlavní tematické okruhy jsou přehledně rozpracovány do 

pěti integrovaných bloků – tematických celků dle časového harmonogramu. Integrované 

bloky se svým obsahem vzájemně doplňují, prohlubují, navazují na sebe, prolínají se, plynule 

tematicky přecházejí. Některé prvky se mohou opakovat, dětem znovu připomínat, potkávat je 

v jiných souvislostech, vytvářet jiný, globální a reálný pohled na svět a jeho dění. 

 V návaznosti na ŠVP jsou dále konkretizované výstupy, konkrétní vzdělávací nabídka, 

časová a prostorová organizace a organizace řízení činností rozpracovávány dle jednotlivých 

TVP. Jednotlivé TVP  jsou vytvářeny  podle potřeb a specifik pedagogů na jednotlivých 

třídách  tak,  aby byly  rozmanité, hravé, využívající místní podmínky a možnosti . Jejich 

naplánování bude vycházet z věkových a individuálních zvláštností dětí  s cílem  maximálně 

respektovat individuální potřeby dětí , ze života dítěte, z jeho přirozených potřeb tak, aby byl 

pro dítě srozumitelný, smysluplný, zajímavý, užitečný a prakticky využitelný a aby poskytl  

dítěti širokou škálu různých aktivit.   

 

Součásti TVP (třídního vzdělávacího programu): 

 

Povinné součásti, které jsou zpracovávány na všech třídách: 

 

 Jmenný seznam dětí, představení učitelů 

 Charakteristika třídy – věkové složení, mimořádně nadané děti, děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami, zdravotní či jiné obtíže dětí (v obecné rovině) 

 Pravidla soužití třídy – každá třída vytváří pravidla podle svých představ a potřeb. 

Všechna pravidla jsou následně graficky ztvárněna a umístěna na vhodném místě v 

zorném poli dětí 

 Přehled konaných třídních akcí (spolupráce s rodiči, ZŠ atd.) 

 Přehled naplňování jednotlivých dílčích cílů, konkretizovaných očekávaných výstupů 

a integrovaných bloků ŠVP (jednotlivé konkrétní projekty včetně evaluace) 

 Rozpracované metodiky pro pravidelně se opakující aktivity na jednotlivých třídách  

(tělovýchovné aktivity, logopedické chvilky, keramika, ekologie, hudebně-dramatické 

aktivity, netradiční pracovně-výtvarné aktivity) 

 

 

Kritéria pro plánování tematických částí (projektů): 

 

1. tematická část je průběžně plánována písemně 

2. vychází z ŠVP, diagnostiky, potřeb a zájmu dětí, aktuální situace 

3. na jejím plánování se podílejí obě učitelky třídy 

4. má dobře promyšlenou strukturu, úvodní i průběžnou motivaci 

5. celek je vědomě koncipován k naplňování rámcových cílů 
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6. k tématu jsou stanoveny konkrétní dílčí vzdělávací cíle 

7. použité metody jsou v co největším rozsahu názorné a praktické 

8. zjistíme vstupní informace - co děti o tématu vědí 

11. připravíme potřebné zdroje informací – encyklopedie, knihy, pomůcky, atd. 

12. po ukončené tematické části zajistíme zpětnou vazbu – evaluace zachycuje rozsah   

       naplňování stanovených dílčích vzdělávacích cílů 

 

TVP odpovídá konkrétním podmínkám jednotlivých tříd, stupni rozvoje a učení dětí, je dále 

rozpracováván, není konečným, ale otevřeným pracovním materiálem - plánem pedagoga, 

který jej dotváří, postupně rozvíjí a doplňuje. 

Celým vzdělávacím obsahem provází děti písnička, jejíž sloky na sebe navazují a každá z nich 

stručně charakterizuje témata jednotlivých IB.  IB jsou ale pojaty velmi široce, aby byl dán 

prostor pro kreativitu a osobnost jednotlivých pedagogů a aby byly v co největší míře 

respektovány potřeby a možnosti dětí. 

Jednotlivé integrované bloky jsou tedy charakterizovány motivační písničkou, jsou zde 

uvedeny hlavní tematické okruhy, přibližný nezávazný časový rozsah a konkretizované 

výstupy, které zpřesňují jednotlivé očekávané výstupy v rámci vzdělávacích oblastí v RVP 

PV.  Konkretizované výstupy upřesňují požadavky na jednotlivé očekávané výstupy v podobě 

činností a příležitostí tak, aby bylo zcela jasné, co by mělo dítě zpravidla na konci 

předškolního vzdělávání dokázat. S pomocí konkrétních očekávaných výstupů stanoví 

pedagogové v rámci TVP cílenou vzdělávací nabídku, která je pro naplňování očekávaných 

výstupů smysluplná a účelná.  

IB jsou zpracovány a popsány ve  ŠVP tak, že učitelky s nimi dále mohou pracovat. Lze je 

tvořivě přizpůsobovat různým podmínkám jednotlivých tříd. Lze je v třídních programech 

dále upravovat, rozpracovávat a naplňovat. Jsou tedy charakterizovány v dostatečně obecné 

poloze. 

Inspiraci pro název našeho školního vzdělávacího programu byl přímo název naší MŠ Rafík. 

Pejska Rafíka jsme si vybrali jako logo školky a zároveň jako průvodce při vzdělávání dětí. 

Písnička o pejskovi Rafíkovi, který na procházce našel provázek s uzlíky-vědomostmi, 

provází děti celým školním rokem, jednotlivé sloky na sebe navazují a stručně charakterizují 

daná témata IB. Zároveň budou využívány jako motivace k tematickým okruhům. Písnička 

končí rozvázáním uzlíků-vědomostí na konci školního roku. 
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Náš hlavní cíl je charakterizován mottem našeho ŠVP:  

„Chci i s tebou být sám sebou“ 

- podpora přátelství, kamarádských vztahů, tolerance a loajality s důrazem na individualitu 

každého dítěte, na jeho práva a potřeby dané úrovní vývoje, věkem, vnitřní osobitostí i jeho 

sociální situací  

 

Integrované bloky ŠVP: 

 

„Pes Rafík šel na procházku, našel uzly na provázku. 

Jeden, dva, tři, čtyři, pět, každý skrývá odpověď. 

Zauzlený uzlíček ukrývá pár slovíček.  

Kdo uzlíček rozváže, rozumět jim dokáže!“ 

 

I. První uzlík (období  září-říjen) 

Školka a v ní kamarádi, pomáhat si, mít se rádi. 

Podzim voní, barvy hrají, plody stromů dozrávají. 

Jak svět kolem poznávat? Radost druhým rozdávat!     

 Draku vyleť do mraků, svět je plný zázraků!  

Ref.: 

 Raf, Raf, Rafíku, co je v prvním uzlíku? 

Odpověď na otázku najdeš na tom provázku. 

Raf, Raf, Rafíku, co je v prvním uzlíku? 

Pojďme děti s Rafíkem poradit si s uzlíkem! 
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Tematické okruhy:  

 adaptace, seznámení s novými kamarády, seznámení s MŠ a jejím 

okolím, nastavení pravidel chování ve třídě, poučení o bezpečném 

chování při pobytu v MŠ 

 naše tělo, smysly, hygiena, zdraví, sebeobsluha 

 podzimní počasí, barvy podzimu, plody podzimu,  

 ovoce a zelenina, jehličnaté a listnaté stromy 

 moje město Bohumín 

 draci 

KONKRETIZOVANÉ  VÝSTUPY  INTEGROVANÉHO   BLOKU : 

  

VZDĚLÁVACÍ OBLAST   DÍTĚ A JEHO TĚLO   (BIOLOGICKÁ) 

 

Podoblast Fyzický rozvoj a pohybová koordinace 

 

 - postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly 

- zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení 

- pohybovat se bezpečně ve skupině dětí 

-  přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů 

 

Podoblast Jemná motorika, koordinace ruky a oka 

 

- vést stopu tužky při kresbě, apod. 

- pracovat se stavebnicemi, skládankami (stavět z kostek, navlékat korálky, skládat mozaiky, 

 zavázat kličku) 

 

Podoblast Sebeobsluha 

  

- pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (např. používat 

   toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, umět používat kapesník) 

- samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky 

 

Podoblast Zdraví, bezpečí 

 

- pojmenovat viditelné části těla včetně některých dílčích částí (např. rameno, koleno, 

loket,zápěstí) a  některé vnitřní orgány (např. srdce, plíce, mozek, žaludek) 

- znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních účincích pohybu a sportu, 

  hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě, otužování) a o faktorech 

  poškozujících zdraví včetně návykových látek 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST    DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA (PSYCHOLOGICKÁ) 

 

Jazyk a řeč 

 

Podoblast Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, vyjadřování, 

dorozumívání 

 

- spontánně vyprávět zážitky ze sledování filmových pohádek nebo pohádek z médií 

- dodržovat pravidla konverzace a společenského kontaktu – řečovou kázeň (např. dokázat 

naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, dokázat 

zformulovat otázku, samostatně a smysluplně odpovědět na otázku, umět komentovat 

zážitky a aktivity, posuzovat slyšené) 

- dorozumět se verbálně i nonverbálně (např. používat gesta, udržet oční kontakt, reagovat 

správně na neverbální podněty) 

 

 

Poznávací schopnosti 

Podoblast Vnímání 

 

- zaregistrovat změny ve svém okolí (všimnout si a rozpoznat, co se změnilo např. ve třídě, 

 na kamarádovi, na obrázku) 

- správně reagovat na světelné a akustické signály 

- rozlišit známé chutě a vůně i zápachy (např. slané, sladké, kyselé, hořké …) 

- rozlišit hmatem vlastnosti předmětu (např. strukturu povrchu), určit tvar, materiál, 

počet,velikost 

 

Poznávací schopnosti 

Podoblast Pozornost, soustředěnost, paměť 

 

- dokončit hru (neodbíhat od ní) i rozdělanou činnost 

- uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím 

 

Poznávací schopnosti 

Podoblast Tvořivost, vynalézavost, fantazie 

 

 - rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie 

- spontánně vyprávět zážitky ze svého okolí, z různých vyprávění, či co dítě prožilo příjemného 

i  nepříjemného 

- využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí 

- improvizovat a hledat náhradní řešení 
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Poznávací schopnosti 

Podoblast Rozlišování obrazných znaků a symbolů, grafické vyjadřování 

 

- sledovat očima zleva doprava a dle potřeby i zprava doleva, případně v dalších směrech, 

 jmenovat objekty zleva doprava, vyhledat první a poslední objekt ve skupině, vést čáru zleva 

 doprava, shora dolů 

- objevovat význam ilustrací 

- poznat napsané své jméno, podepsat se tiskacím písmem svým jménem, popř. graficky 

označit 

 své výtvory (např. použít nějaký symbol) 

 

Poznávací schopnosti 

Podoblast Časoprostorová orientace 

  

- rozlišovat vpravo – vlevo na vlastním těle, v prostoru s oporou o nějaký předmět 

- orientovat se v řadě (např. první, poslední, uprostřed 

- orientovat se v prostoru podle slovních pokynů 

 

Poznávací schopnosti 

Podoblast Základní matematické, početní a číselné pojmy a operace 

 

- rozpoznat geometrické tvary - čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník 

- rozumět a používat základní pojmy označující velikost (malý - velký, větší – menší, nejmenší 

- největší, dlouhý- krátký, vysoký - nízký, stejný) 

 

Poznávací schopnosti 

Podoblast Řešení problémů, učení 

 

- samostatně se rozhodnout v některých činnostech 

- jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády, při složitějších se 

poradit,   postupovat podle pokynů a instrukcí 

- projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet, experimentovat 

 

Sebepojetí, city, vůle 

Podoblast Sebevědomí a sebeuplatnění 

  

- přijímat pobyt v mateřské škole popř. i na ozdravně rekreačním pobytu jako běžnou součást 

  života (vědět, že rodiče chodí do zaměstnání, dítě do MŠ) 

- samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a opakující se situaci, cítit ze své 

   samostatnosti uspokojení (být na ni hrdý) 

- respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých 

- uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na nich a 

  respektovat je 

- nebát se požádat o pomoc, radu 
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Sebepojetí, city, vůle 

Podoblast   Sebeovládání a přizpůsobivost 

 

- odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co mu nejde, co je pro ně obtížné 

- umět se přizpůsobit změnám 

 

Sebepojetí, city, vůle 

podoblast Vůle, vytrvalost, city a jejich projevy 

 

 - odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit (vyhledávat 

 příležitosti, umět požádat o pomoc) 

- přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit 

- přijímat pokyny 

- plnit činnosti podle instrukcí 

- rozhodovat sám o sobě (o svém chování) 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST   DÍTĚ A TEN DRUHÝ (SOCIÁLNÍ) 

 

Podoblast Komunikace s dospělým 

 

 - navazovat kontakty s dospělým (např. s novým učitelem) 

- spolupracovat s dospělým 

 

Podoblast Komunikace s dětmi, spolupráce  při činnostech 

 

- vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet a 

  obohacovat 

- spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem 

 

Podoblast Sociabilita 

 

- obhajovat svoje potřeby, svůj postoj či přání, přijímat také názor druhého, dohodnout se na 

  kompromisním řešení 

- všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se s druhým dítětem o hračky, 

  pomůcky, pamlsky, podělit se s jiným dítětem o činnost, počkat, vystřídat se) 

- bránit se projevům násilí jiného dítěte (nenechat si ubližovat, nenechat se šidit, bránit se 

  posmívání, ohradit se proti tomu) 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST     DÍTĚ A SPOLEČNOST (SOCIOKULTURNÍ) 

 

Podoblast Společenská pravidla a návyky 

  

- umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, 

 vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci, 

- dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské 

 škole a na veřejnosti 
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podoblast Zařazení do třídy/do skupiny/ 

 

- orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, 

  mateřská škola, herní skupina apod.) a umět jim přizpůsobit své chování 

- vnímat odlišnosti mezi dětmi a podle toho přizpůsobovat i své přístupy 

- navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, udržovat a rozvíjet s nimi přátelství 

- cítit se plnohodnotným členem skupiny 

 

podoblast Kultura, umění 

 

- vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně 

  pohybovou činností  

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST     DÍTĚ A SVĚT (ENVIRONMENTÁLNÍ)  

 

Podoblast Poznatky, sociální informovanost 

 

- zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace, které se v mateřské škole 

opakují 

- rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává (rozumět 

tomu,  co se ve známém prostředí děje) 

 

Podoblast Adaptabilita ke změnám 

 

- vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje , běžně 

proměnlivé    okolnosti v mateřské škole vnímat jako samozřejmé a přirozeně se tomuto dění 

přizpůsobovat 

 

Podoblast Vztah k životnímu prostředí 

 

- znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) i 

neovlivnitelné,  

- spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně), být citlivý k přírodě 

 

 

II. Druhý uzlík  (období  listopad-prosinec) 

Noc je dlouhá, den se krátí. Kdy se Slunce zpátky vrátí?    

Nastal čas na pohádku, doba zimních kabátků.           

Tam, kde život začíná, to je naše rodina. 

Vánoce jsou v kalendáři. Jak se srnkám, ptáčkům daří?      
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Ref.: 

   Raf, Raf, Rafíku, co je v druhém uzlíku? 

Odpověď na otázku najdeš na tom provázku. 

Raf, Raf, Rafíku, co je v druhém uzlíku? 

Pojďme děti s Rafíkem poradit si s uzlíkem! 

 

Tematické okruhy: 

 charakteristické znaky zimy 

 zimní počasí, zimní oblečení 

 zvířátka v zimě 

 advent, Mikuláš, vánoce, tradice, zvyky 

 rodina 

 pohádky (veršované, bajky, klasické, moderní) 

 

KONKRETIZOVANÉ  VÝSTUPY  INTEGROVANÉHO   BLOKU 

 
  

VZDĚLÁVACÍ OBLAST   DÍTĚ A JEHO TĚLO   (BIOLOGICKÁ) 

 

Podoblast Fyzický rozvoj a pohybová koordinace 

 

- běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze 

- otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace 

- pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus 

 

Podoblast Jemná motorika, koordinace ruky a oka 

 

 - upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se 

preference ruky   uplatňuje 

- zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami 

(např.tužkou,    pastelem, štětcem, nůžkami) 

- zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji (např. 

trianglem,bubínkem, chřestidly) 
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Podoblast Sebeobsluha 

  

- samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky 

- udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce 

 

Podoblast Zdraví, bezpečí 

 

- uvědomovat si, co je nebezpečné 

- vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby obrátit o 

   pomoc, koho přivolat) 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST    DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA (PSYCHOLOGICKÁ) 

 

Jazyk a řeč 

 

Podoblast Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, vyjadřování, 

dorozumívání 

 

- spontánně vyprávět zážitky ze sledování filmových pohádek nebo pohádek z médií 

- znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte (např. sdělit svoje jméno a 

příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek, rozumět většině 

pojmenování, které se týkají dítěti známých předmětů, popř. znát i některé, které se týkají 

vzdálenějšího světa) 

- sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět samostatně, 

věcně správně, popř. dokázat odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat 

 

Poznávací schopnosti 

Podoblast Vnímání 

 

- rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus 

- sluchem rozlišit slova, slabiky, počáteční slabiky a hlásky ve slovech 

- rozlišit tvary předmětů, základní geometrické tvary, základní barvy (červená, modrá, žlutá), 

 barvy složené (oranžová, zelená, fialová), další barevné kvality (odstíny aj.) a vlastnosti 

 objektů např. lesk, hladkost a jiné specifické znaky 
 

Poznávací schopnosti 

Podoblast Pozornost, soustředěnost, paměť 

 

- soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní hru (např. sledovat pozorně 

 divadelní představení a následně ho reprodukovat), nenechat se vyrušit – neodbíhat od 

 činnosti, pracovat v klidu (např. vyřešit labyrint) 

 

- zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat 

 je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu 

- zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho 
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Poznávací schopnosti 

Podoblast Tvořivost, vynalézavost, fantazie 

 

- spontánně vyprávět zážitky ze svého okolí, z různých vyprávění, či co dítě prožilo příjemného 

i  nepříjemného 

- dokončit příběh, pohádku (např. vymyslet konec, jinou variantu) 

- vyprávět příběh s vizuální či akustickou oporou (podle obrázků, s dopomocí otázek atd.) 

- vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod nebo melodii (např. 

  vymýšlet krátké dramatické scénky, naznačit, vyjádřit pomocí pantomimy konkrétní činnost, 

  pohybem ztvárnit slyšenou melodii) 

- využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí 

 

Poznávací schopnosti 

Podoblast Rozlišování obrazných znaků a symbolů, grafické vyjadřování 

 

- poznat napsané své jméno, podepsat se tiskacím písmem svým jménem, popř. graficky 

označit 

 své výtvory (např. použít nějaký symbol) 

- napodobit základní geometrické znaky a tvary (čára svislá, čára vodorovná, křížek, vlnovka, 

 kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník atd.) 

- napodobit některá písmena, číslice 

 

Poznávací schopnosti 

Podoblast Časoprostorová orientace 

  

- orientovat se v řadě (např. první, poslední, uprostřed 

- orientovat se v prostoru podle slovních pokynů 

- orientovat se v časových údajích v rámci dne (např. dopoledne, poledne, odpoledne) 

- rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v čase (např. noc, den, ráno, večer, 

dnes,   zítra, včera, dny v týdnu) 

 

Poznávací schopnosti 

Podoblast Základní matematické, početní a číselné pojmy a operace 

 

- rozumět a používat základní pojmy označující velikost (malý - velký, větší – menší, nejmenší 

– největší, dlouhý- krátký, vysoký - nízký, stejný) 

- porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od nejmenšího k 

největšímu;  poznat, co do skupiny nepatří), třídit předměty minimálně dle jednoho kritéria 

(např. roztřídit  knoflíky na hromádky dle barvy, tvaru, velikosti) 

- chápat, že číslovka označuje počet (např. 5 je prstů na ruce, 5 je kuliček) 

 

Poznávací schopnosti 

Podoblast Řešení problémů, učení 

 

- jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády, při složitějších se 

poradit,   postupovat podle pokynů a instrukcí 
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- vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak by to šlo jinak, co by se stalo, 

kdyby)  a verbalizovat je 

- přicházet s vlastními nápady 

- projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet, experimentovat 
 

Sebepojetí, city, vůle 

Podoblast Sebevědomí a sebeuplatnění 

  

- samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a opakující se situaci, cítit ze své 

   samostatnosti uspokojení (být na ni hrdý) 

-umět se rozhodovat o svých činnostech (samostatně se rozhodovat, co udělat, jak se 

zachovat, i  o tom, co neudělat, co odmítnout, čeho se neúčastnit) 

- snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor 

 

Sebepojetí, city, vůle 

Podoblast   Sebeovládání a přizpůsobivost 

 
- reagovat přiměřeně dané situaci (odmítat agresi, přijímat vzor společenského chování, umět 
se  podřídit) 

- přizpůsobit se společenství, projevovat zájem o spolupráci 

- umět se přizpůsobit změnám 

 

Sebepojetí, city, vůle 

podoblast Vůle, vytrvalost, city a jejich projevy 

 

- odhadnout, na co stačí, uvědomovat si, co neumí a co se chce naučit (vyhledávat 

 příležitosti, umět požádat o pomoc) 

- přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i negativní emoce 

 (soucit, radost, náklonnost, spokojenost, ale také strach, smutek) 

 

- přirozeně projevovat radost z poznaného a zvládnutého (radovat se, že umí píseň, básničku, 

 ukazuje obrázek, předvádí taneček, výrobek) 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST   DÍTĚ A TEN DRUHÝ (SOCIÁLNÍ) 

 

Podoblast Komunikace s dospělým 

 

 - respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem (s ohledem na situaci a 

  podmínky) 

- obracet se na dospělého o pomoc, radu atd. 

 

Podoblast Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech 

 

 - aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů (vyprávět, povídat, 

  poslouchat, naslouchat druhému) 

- chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat 
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Podoblast Sociabilita 

 

- obhajovat svoje potřeby, svůj postoj či přání, přijímat také názor druhého, dohodnout se na 

  kompromisním řešení 

- všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se s druhým dítětem o hračky, 

  pomůcky, pamlsky, podělit se s jiným dítětem o činnost, počkat, vystřídat se) 

- porozumět běžným projevům emocí a nálad (např. vnímat, že je jiné dítě smutné, zklamané 

 nebo naopak něčím nadšené, že má radost) 

- nabídnout pomoc 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST    DÍTĚ A SPOLEČNOST (SOCIOKULTURNÍ) 

 

Podoblast Společenská pravidla a návyky 

  

- umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, 

 vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci, 

- pochopit funkci rodiny a jejich členů 

 

podoblast Zařazení do třídy/do skupiny/ 

 

- reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a zařazovat se mezi ně pomocí 

  sociálně úspěšných strategií (vlídné přijetí, humor, projevení zájmu, akceptování či 

  podání návrhů, nabídnutí spolupráce, pomoci, fair play) 

- navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, udržovat a rozvíjet s nimi přátelství 

 

podoblast Kultura, umění 

 

-pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (např. literární, 

  filmovou, výtvarnou, dramatickou, hudební) 

- vyjádřit a zhodnotit prožitky (co se líbilo a co ne, co a proč zaujalo, co bylo zajímavé, 

  překvapivé, podnětné apod.) 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST   DÍTĚ A SVĚT (ENVIRONMENTÁLNÍ) 

 

Podoblast Poznatky, sociální informovanost 

 

- rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává (rozumět 

tomu, co se ve známém prostředí děje) 

- mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v praxi 

 setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či vysvětleno (např. 

 poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějích, o lidech a jejich životě, o 

kultuře či technice) 

- mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav 
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Podoblast Adaptabilita ke změnám 

 

 - zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. v přírodě), proměny 

   komentovat, přizpůsobit oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla, chování 

- ctít oslavy narozenin, svátků, slavností 

 

Podoblast Vztah k životnímu prostředí 

 

- všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, zvládat drobné 

  úklidové práce, nakládat vhodným způsobem s odpady, chápat význam třídění odpadu 

chránit  přírodu v okolí, živé tvory apod. 

- spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně) 
 

 

III. Třetí uzlík    (období leden – únor)  

Sněhuláci, koulování, k tomu zimní sportování.  

Ty, kdo rád bys tancoval, pojď k nám na náš karneval.  

Princezničkou na bále, spočítáme korále.   

Čím budu až vyrostu? Překvapím i starostu! 

Ref.: 

Raf, Raf, Rafíku, co je ve třetím uzlíku? 

Odpověď na otázku najdeš na tom provázku. 

Raf, Raf, Rafíku, co je ve třetím uzlíku? 

Pojďme děti s Rafíkem poradit si s uzlíkem! 

 

Tematické okruhy: 

 zimní oblečení, zimní sporty 

 bezpečnost při hrách a sportech v zimě 

 profese (čím jsou mí rodiče, čím budu, až vyrostu, pracovní náčiní a 

pomůcky jednotlivých  profesí) 

 maškarní karneval, masopust (tradice, zvyky) 
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KONKRETIZOVANÉ  VÝSTUPY  INTEGROVANÉHO   BLOKU 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST   DÍTĚ A JEHO TĚLO   (BIOLOGICKÁ) 

 

Podoblast Fyzický rozvoj a pohybová koordinace 

 

- otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace 

- zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení 

- házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí 

- přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokyn 

 

Podoblast Jemná motorika, koordinace ruky a oka 

 

- tužku držet správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím 

- vést stopu tužky při kresbě, apod. 

- zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami 

(např.tužkou,  pastelem, štětcem, nůžkami) a materiály (např. papírem-překládání, 

textilem,modelovací hmotou) 

- kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit 

- zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji (např. 

trianglem,bubínkem, chřestidly) 

 

Podoblast Sebeobsluha 

  

- samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky 

- postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky 

 

Podoblast Zdraví, bezpečí 

 

- znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních účincích pohybu a sportu) 

- uvědomovat si, co je nebezpečné 

- vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby obrátit o 

   pomoc, koho přivolat) 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST    DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA (PSYCHOLOGICKÁ) 

 

Jazyk a řeč 

 

Podoblast Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, vyjadřování, 

dorozumívání 

 

- znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte (např. sdělit svoje jméno a 

příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců…) 

- mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, 

používat větší množství slovních obratů, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve 

svém okolí 
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- používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci, událost, 

vyjádřit svoje pocity, prožitky 

 

Poznávací schopnosti 

Podoblast Vnímání 

 

- sluchem rozlišit slova, slabiky, počáteční slabiky a hlásky ve slovech 

- rozlišit tvary předmětů, základní geometrické tvary, základní barvy (červená, modrá, žlutá), 

 barvy složené (oranžová, zelená, fialová), další barevné kvality (odstíny aj.) a vlastnosti 

 objektů např. lesk, hladkost a jiné specifické znaky 

 

Poznávací schopnosti 

Podoblast Pozornost, soustředěnost, paměť 

 

- soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní hru (např. sledovat pozorně 

 divadelní představení a následně ho reprodukovat), nenechat se vyrušit – neodbíhat od 

 činnosti, pracovat v klidu (např. vyřešit labyrint) 

- zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat 

 je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu 

 

- záměrně si zapamatovat a vybavit si prožité příjemné i nepříjemné pocity ( vyprávět zážitky z  

výletu), viděné (např. vyjmenovat květiny viděné na procházce), slyšené (např.zapamatovat si 

rytmus, melodii) 

- pamatovat si postup řešení (např. postup jednoduché stavby, postup řešení labyrintu, určitý 

algoritmus, zapamatovat si umístění obrázku na konkrétním místě - Pexeso) 

 

Poznávací schopnosti 

Podoblast Tvořivost, vynalézavost, fantazie 

 

- vyjadřovat fantazijní představy 

- vyprávět příběh s vizuální či akustickou oporou (podle obrázků, s dopomocí otázek atd.) 

- vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod nebo melodii (např. 

  vymýšlet krátké dramatické scénky, naznačit, vyjádřit pomocí pantomimy konkrétní činnost, 

  pohybem ztvárnit slyšenou melodii) 

- tvořivě využívat  materiály při pracovních a výtvarných činnostech,  experimentovat s 

materiály, poznávat a využívat výrazové možnosti (vytvářet různé plošné a  prostorové útvary, 

mísit barvy, zkoumat odlišné účinky suchých a vlhkých podkladů, aj.) 

 

Poznávací schopnosti 

Podoblast Rozlišování obrazných znaků a symbolů, grafické vyjadřování 

 

- rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je používat (např. 

číst   piktogramy, pochopit obrázkové čtení) 

- poznat napsané své jméno, podepsat se tiskacím písmem svým jménem, popř. graficky 

označit  své výtvory (např. použít nějaký symbol) 

- napodobit některá písmena, číslice 
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Poznávací schopnosti 

Podoblast Časoprostorová orientace 

 

 - rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů 

- orientovat se v řadě (např. první, poslední, uprostřed 

- orientovat se v prostoru podle slovních pokynů 

 

Poznávací schopnosti 

Podoblast Základní matematické, početní a číselné pojmy a operace 

 

- rozpoznat geometrické tvary - čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník 

 

- porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od nejmenšího k 

největšímu; poznat, co do skupiny nepatří), třídit předměty minimálně dle jednoho kritéria 

(např. roztřídit knoflíky na hromádky dle barvy, tvaru, velikosti) 

 

Poznávací schopnosti 

Podoblast Řešení problémů, učení 

 

- slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché „nápady“, experimentovat, některé 

    problémy řešit cestou pokus – omyl 

- jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády, při složitějších se 

poradit, postupovat podle pokynů a instrukcí 

- verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas, popsat, jak problém či situaci řešit 

(např. jak staví stavbu, skládá puzzle 

 

Sebepojetí, city, vůle 

Podoblast Sebevědomí a sebeuplatnění 

  

- uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na nich a 

  respektovat je 

- snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor 

- umět kooperovat, dohodnout se s ostatními 

- přijmout roli ve hře (např. jako organizátor, jako pozorovatel, jako spoluhráč) 

- nebát se požádat o pomoc, radu 
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Sebepojetí, city, vůle 

Podoblast   Sebeovládání a přizpůsobivost 

 

- plánovat přiměřeně věku (ví, čeho chce dosáhnout a proč) 

- hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální situaci a možnostem 

- přizpůsobit se společenství, projevovat zájem o spolupráci 

- umět se přizpůsobit změnám 

 

Sebepojetí, city, vůle 

podoblast Vůle, vytrvalost, city a jejich projevy 

 

- přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit projev  

agrese 

- projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým (např. 

 kamarádům, mladším, slabším, aj.) 

- přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i negativní emoce 

 (soucit, radost, náklonnost, spokojenost, ale také strach, smutek) 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST    DÍTĚ A TEN DRUHÝ (SOCIÁLNÍ) 

 

Podoblast Komunikace s dospělým 

 

- obracet se na dospělého o pomoc, radu atd. 

 

- rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání 

 

Podoblast Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech 

 

- chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat 

- vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet a 

  obohacovat 

 

Podoblast Sociabilita 

 

- k mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chovat citlivě a ohleduplně (neposmívat se 

 mu, pomáhat mu, chránit ho) 

- nepříjemný kontakt a komunikaci dokázat odmítnout 

- bránit se projevům násilí jiného dítěte (nenechat si ubližovat, nenechat se šidit, bránit se 

  posmívání, ohradit se proti tomu) 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST   DÍTĚ A SPOLEČNOST (SOCIOKULTURNÍ) 

 

Podoblast Společenská pravidla a návyky 

  

- dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské 

 škole a na veřejnosti 
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- chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her a jiných činností, hrát 

  spravedlivě, nepodvádět, umět i prohrávat 

 

podoblast Zařazení do třídy/do skupiny/ 

 

- orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, 

  mateřská škola, herní skupina apod.) a umět jim přizpůsobit své chování 

- být schopné přistoupit na jiný názor porozumět potřebám druhých, přijmout společné 

  návrhy, podřídit se rozhodnutí skupiny a přizpůsobit se společnému programu 

 

podoblast Kultura, umění 

 

 - pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (např. literární, 

  filmovou, výtvarnou, dramatickou, hudební) 

- v kulturních místech (např. divadle, galerii, muzeu atd.) respektovat dohodnutá pravidla 

  a nerušit ostatní při vnímání umění 

- vyjadřovat se zpěvem  

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST   DÍTĚ A SVĚT (ENVIRONMENTÁLNÍ) 

 

Podoblast Poznatky, sociální informovanost 

 

- zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace, které se v mateřské škole 

opakují 

- rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává (rozumět 

tomu, co se ve známém prostředí děje) 

 

Podoblast Adaptabilita ke změnám 

 

 - zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. v přírodě), proměny 

   komentovat, přizpůsobit oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla, chování 

 

Podoblast Vztah k životnímu prostředí 

 

- znát, co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) 

- spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně) 

  

 

IV. Čtvrtý uzlík   (období březen-duben) 

Knihy mají v březnu svátek, kdo je nečte, ten má zmatek.   

Země je má planeta, kdo neví to, je popleta  

Pravidla nás dobře chrání při bezpečném cestování..   

Všem se líbí velice kuřátka a kraslice.  
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Ref.: 

Raf, Raf, Rafíku, co je ve čtvrtém uzlíku? 

Odpověď na otázku najdeš na tom provázku. 

Raf, Raf, Rafíku, co je ve čtvrtém uzlíku? 

Pojďme děti s Rafíkem poradit si s uzlíkem! 

 

Tematické okruhy:  

 měsíc knihy (nejmilejší knížka, zacházení s knihami, jak vzniká kniha, 

knihovna) 

 tradice a zvyky velikonoc 

 domácí zvířata, mláďata 

 planeta Země (ekologie, naše vlast, z čeho je Země složená) 

 dopravní prostředky (cestování, pravidla bezpečnosti) 

 

KONKRETIZOVANÉ  VÝSTUPY  INTEGROVANÉHO   BLOKU : 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST   DÍTĚ A JEHO TĚLO   (BIOLOGICKÁ) 

 

Podoblast Fyzický rozvoj a pohybová koordinace 

 

- zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení 

- házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí 

- užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky, odrážedla) 

- být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a více) v řízené i spontánní aktivitě 

 

Podoblast Jemná motorika, koordinace ruky a oka 

 

- napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, popř. písmena 

- zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami 

(např.tužkou, pastelem, štětcem, nůžkami) a materiály (např. papírem-překládání, 

textilem,modelovací hmotou) 

- zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji (např. 

trianglem,bubínkem, chřestidly) 
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Podoblast Sebeobsluha 

  

- postarat se o své osobní věci, o hračky a pomůcky 

- udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce 

 

Podoblast Zdraví, bezpečí 

 

- projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám 

- chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školním prostředí, na hřišti, 

na  veřejnosti, v přírodě) 

- znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici (dávat pozor při 

přecházení, rozumět světelné signalizaci) 

- vědět, jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby obrátit o 

   pomoc, koho přivolat) 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST    DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA (PSYCHOLOGICKÁ) 

 

Jazyk a řeč 

 

Podoblast Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, vyjadřování, 

dorozumívání 

 

- vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně, gramaticky správně, v přiměřeném 

tempu, ovládat sílu a intonaci hlasu 

- mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, 

používat větší množství slovních obratů, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve 

svém okolí 

- předat vzkaz 

- chápat jednoduché hádanky a vtipy 

 

Poznávací schopnosti 

Podoblast Vnímání 

 

- rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus 

- sluchem rozlišit slova, slabiky, počáteční slabiky a hlásky ve slovech 

- správně reagovat na světelné a akustické signály 

 

Poznávací schopnosti 

Podoblast Pozornost, soustředěnost, paměť 

 

- dokončit hru (neodbíhat od ní) i rozdělanou činnost 

- udržet pozornost i při méně atraktivních činnostech 

- uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím 

- zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat 

 je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu 

 

 



        

 53 

 

Poznávací schopnosti 

Podoblast Tvořivost, vynalézavost, fantazie 

 

- vyjadřovat fantazijní představy 

- vyprávět příběh s vizuální či akustickou oporou (podle obrázků, s dopomocí otázek atd.) 

- tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech, 

  experimentovat s materiály, poznávat a využívat výrazové možnosti (vytvářet různé plošné a 

  prostorové útvary, mísit barvy, zkoumat odlišné účinky suchých a vlhkých podkladů, aj.) 

- experimentovat s výtvarně netradičními materiály 

 

Poznávací schopnosti 

Podoblast Rozlišování obrazných znaků a symbolů, grafické vyjadřování 

 

 - rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je používat (např. 

číst  piktogramy, pochopit obrázkové čtení) 

- rozpoznat některé grafické znaky s abstraktní podobou (např. zná některé číslice, písmena, 

 dopravní značky) 

- sledovat očima zleva doprava a dle potřeby i zprava doleva, případně v dalších směrech, 

 jmenovat objekty zleva doprava, vyhledat první a poslední objekt ve skupině, vést čáru zleva 

 doprava, shora dolů 

- napodobit některá písmena, číslice 

- poznat některé hudební znaky 

 

Poznávací schopnosti 

Podoblast Časoprostorová orientace 

 

 - rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů 

- orientovat se v řadě (např. první, poslední, uprostřed 

- orientovat se v prostoru podle slovních pokynů 

- orientovat se v časových údajích v rámci dne (např. dopoledne, poledne, odpoledne) 

 

Poznávací schopnosti 

Podoblast Základní matematické, početní a číselné pojmy a operace 

 

- rozumět a používat základní pojmy označující hmotnost (lehký – těžký, lehčí – těžší, nejlehčí 

–  nejtěžší, stejně těžký) 

- porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od nejmenšího k 

největšímu; poznat, co do skupiny nepatří), třídit předměty minimálně dle jednoho kritéria 

(např. roztřídit knoflíky na hromádky dle barvy, tvaru, velikosti) 

- chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné, porovnat, dle společných 

či rozdílných znaků (např. vybrat všechny předměty vyrobené ze dřeva), zobecňovat vybrat 

ovoce, zeleninu, hračky, nábytek, dopravní prostředky atd.), řešit jednoduché labyrinty, 

rébusy a hádanky 
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Poznávací schopnosti 

Podoblast Řešení problémů, učení 

 

-vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak by to šlo jinak, co by se stalo, 

kdyby)  a verbalizovat je 

- projevovat zájem o poznávání písmen a číslic, prohlížet si knihy (atlasy, encyklopedie, 

  obrázkové knihy, leporela), znát některé dětské knihy a vyprávět o nich, informace vyhledat 

  v encyklopediích 

- přicházet s vlastními nápady 

- projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při neporozumění, zkoušet, experimentovat 

- odlišit hru od systematické povinnosti 

 

Sebepojetí, city, vůle 

Podoblast Sebevědomí a sebeuplatnění 

  

- umět se rozhodovat o svých činnostech (samostatně se rozhodovat, co udělat, jak se 

zachovat, i   o tom, co neudělat, co odmítnout, čeho se neúčastnit) 

- snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor 

 

Sebepojetí, city, vůle 

Podoblast   Sebeovládání a přizpůsobivost 

 

- reagovat přiměřeně dané situaci (odmítat agresi, přijímat vzor společenského chování, umět 

se  podřídit) 

- hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální situaci a možnostem 

 

Sebepojetí, city, vůle 

podoblast Vůle, vytrvalost, city a jejich projevy 

 

- přijímat pokyny 

- plnit činnosti podle instrukcí 

- přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit projev  

agrese 

- projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým (např. 

 kamarádům, mladším, slabším, aj.) 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST    DÍTĚ A TEN DRUHÝ (SOCIÁLNÍ) 

 

Podoblast Komunikace s dospělým 

 

- obracet se na dospělého o pomoc, radu atd. 

- rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání 

 

Podoblast Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech 

 

- vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení  

- využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla, apod.) 
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Podoblast Sociabilita 

 

- chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí a že je to 

 přirozené 

- k mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chovat citlivě a ohleduplně (neposmívat se 

 mu, pomáhat mu, chránit ho) 

- nepříjemný kontakt a komunikaci dokázat odmítnout 

- respektovat rozdílné schopnosti 

- důvěřovat vlastním schopnostem 

- nabídnout pomoc 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST   DÍTĚ A SPOLEČNOST (SOCIOKULTURNÍ) 

 

Podoblast Společenská pravidla a návyky 

  

- umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, 

 vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci, 

- zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, s knížkami, věcmi denní potřeby 

- rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat co je lež, nespravedlivost, ubližování, 

 lhostejnost, agresivita, vulgarismy 

 

podoblast Zařazení do třídy/do skupiny/ 

 

- vnímat odlišnosti mezi dětmi a podle toho přizpůsobovat i své přístupy 

- navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, udržovat a rozvíjet s nimi přátelství 

- cítit se plnohodnotným členem skupiny 

 

podoblast Kultura, umění 

 

 - pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (např. literární, 

  filmovou, výtvarnou, dramatickou, hudební) 

- vyjádřit a zhodnotit prožitky (co se líbilo a co ne, co a proč zaujalo, co bylo zajímavé, 

  překvapivé, podnětné apod.) 

- vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně 

  pohybovou činností  

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST   DÍTĚ A SVĚT (ENVIRONMENTÁLNÍ) 

 

Podoblast Poznatky, sociální informovanost 

 

- uvědomovat si, že jak svět přírody, tak i svět lidí je na různých částech naší planety 

různorodý a 

 pestrý a ne vždy šťastný 

- mít poznatky o své zemi, (znát název státu, státní vlajku, hymnu, prezidenta, hlavní město, 

 významné svátky a události) 

- mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru apod. (např. o střídání denních i ročních 

  období a jejich příčinách, některých planetách) 
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Podoblast Adaptabilita ke změnám 

 

 - zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. v přírodě), proměny 

   komentovat, přizpůsobit oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla, chování 

- vědět, že se stále něco děje, že všechno kolem plyne, vyvíjí se a proměňuje běžně proměnlivé 

   okolnosti v mateřské škole vnímat jako samozřejmé a přirozeně se tomuto dění 

přizpůsobovat 

- ctít oslavy narozenin, svátků, slavností 

 

Podoblast Vztah k životnímu prostředí 

 

- uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním 

působit na životní prostředí (podporovat či narušovat zdraví, přírodní prostředí i 

společenskou pohodu) 

- být citlivý k přírodě 

 

 

V.     Pátý uzlík   (období květen-červen) 

Odkud se ta voda vzala? Koloběhem kolovala.   

Pro mou zlatou maminku, zaléváme květinku. 

Děti k svátku překvapíme, za zvířátky vyrazíme.  

Cestujeme do světa, od jara až do léta …. pozor, už se odlétá!    

Ref.: 

Raf, Raf, Rafíku, co je v pátém uzlíku? 

Odpověď na otázku najdeš na tom provázku. 

Raf, Raf, Rafíku, co je v pátém uzlíku? 

Pojďme děti s Rafíkem poradit si s uzlíkem! 

 

Tematické okruhy: 

 mezinárodní den dětí  

 svátek matek 

 režim dne 
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 char. znaky léta 

 letní kytky, ovoce, keře 

 koloběh vody v přírodě 

 cizokrajní a mořští živočichové 

 prázdniny 

 

KONKRETIZOVANÉ  VÝSTUPY  INTEGROVANÉHO   BLOKU : 

  

VZDĚLÁVACÍ OBLAST   DÍTĚ A JEHO TĚLO   (BIOLOGICKÁ) 

 

Podoblast Fyzický rozvoj a pohybová koordinace 

 

 - běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze 

- házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí 

- užívat různé pomůcky k pohybu (tříkolky, koloběžky, odrážedla) 

- pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu (např. v lese, v písku) 

- pohybovat se dynamicky po delší dobu (např. běhat při hře 2 minuty a více) 

- být pohybově aktivní po delší dobu (10 minut a více) v řízené i spontánní aktivitě 

 

Podoblast Jemná motorika, koordinace ruky a oka 

 

- tužku držet správně, tj. dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím 

- zvládat výtvarné činnosti, provádět jednoduché úkony s výtvarnými pomůckami a materiály 

(např. papírem-překládání, textilem,modelovací hmotou) 

- kreslit, malovat, modelovat, vytrhávat, stříhat, lepit, vytvářet objekty z přírodních i umělých 

materiálů 

- zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji  

 

Podoblast Zdraví, bezpečí 

 

- mít poznatky o narození, růstu těla a jeho základních proměnách 

- znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních účincích pohybu a sportu, 

   činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě, otužování)  

- uvědomovat si, co je nebezpečné 

- chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školním prostředí, na hřišti, 

na veřejnosti, v přírodě) 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST    DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA (PSYCHOLOGICKÁ) 

 

Jazyk a řeč 

 

Podoblast Výslovnost, gramatická správnost řeči, porozumění, vyjadřování, 

dorozumívání 

 

- vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně, gramaticky správně, v přiměřeném 

tempu, ovládat sílu a intonaci hlasu 

- mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, 

používat větší množství slovních obratů, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve 

svém okolí 

- používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci, událost, 

vyjádřit svoje pocity, prožitky 

- poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, doplnit chybějící slovo rýmu 

- poznat a vyhledat slova protikladného významu (antonyma), podobného významu 

(synonyma), stejně znějící a slova různého významu (homonyma) 

- rozkládat slova na slabiky 

- znát, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit 

- vnímat jednoduché písně, rýmy, popěvky v cizím jazyce 

 

Poznávací schopnosti 

Podoblast Vnímání 

 

- sluchem rozlišit slova, slabiky, počáteční slabiky a hlásky ve slovech 

- rozpoznat odlišnosti v detailech (např. vyhledat a doplnit chybějící část v obrázku,jednotlivé 

části   složit v celek, nalézt cestu v labyrintu, složit puzzle, hrát pexeso, domino, loto) 

- odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, osob, zvířat 

 

 

Poznávací schopnosti 

Podoblast Pozornost, soustředěnost, paměť 

 

- zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a reprodukovat 

 je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu 

- záměrně si zapamatovat a vybavit si prožité příjemné i nepříjemné pocity ( vyprávět zážitky z  

výletu), viděné (např. vyjmenovat květiny viděné na procházce) 

- zapamatovat si různé zvuky zvířat, běžně užívaných předmětů – sklo, papír, kov, dřevo, ale i 

událostí – kroky, dveře, tekoucí voda, vítr, déšť, bouřka apod. 

- uplatňovat postřeh a rychlost 

 

Poznávací schopnosti 

Podoblast Tvořivost, vynalézavost, fantazie 

 

- tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech, 

  experimentovat s materiály 
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- dokreslit chybějící části na obrázku, sestavit části v celek 

- navrhnout další varianty řešení (co by se stalo, kdyby …) 

- experimentovat s výtvarně netradičními materiály 

- využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí 

- improvizovat a hledat náhradní řešení 

 

Poznávací schopnosti 

Podoblast Rozlišování obrazných znaků a symbolů, grafické vyjadřování 

 

- objevovat význam ilustrací, soch, obrazů 

- napodobit některá písmena, číslice 

- poznat některé hudební znaky 

 

Poznávací schopnosti 

Podoblast Časoprostorová orientace 

 

 - rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (např. dole, nahoře, uprostřed, před, za, 

pod, nad, uvnitř, vně, u, vedle, mezi, nízko, vysoko, na konci, na kraji, vpředu, vzadu, blízko, 

daleko, dopředu, dozadu, nahoru, dolů) a těchto pojmů běžně užívat 

- rozlišovat vzájemnou polohu dvou objektů 

- orientovat se v řadě (např. první, poslední, uprostřed 

- orientovat se v prostoru podle slovních pokynů 

- orientovat se v časových údajích v rámci dne (např. dopoledne, poledne, odpoledne) 

- rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v čase (např. noc, den, ráno, večer, 

dnes, zítra, včera, dny v týdnu) 

- rozlišovat roční období (jaro, léto, podzim, zima) i jejich typické znaky 

 

Poznávací schopnosti 

Podoblast Základní matematické, početní a číselné pojmy a operace 

 

- porovnat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla (např. od nejmenšího k 

největšímu; poznat, co do skupiny nepatří), třídit předměty minimálně dle jednoho kritéria 

- orientovat se v číselné řadě 1 – 10, vyjmenovat ji, porovnat, že 5 je více než 4, chápat číslo 

jako počet prvků 

- posoudit početnost dvou souborů a určit počet do 6 (např. o kolik je více a o kolik je méně, 

kde je stejně) 

- řešit labyrinty (sledovat cestu) 

 

Poznávací schopnosti 

Podoblast Řešení problémů, učení 

 

- slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché „nápady“, experimentovat, některé 

    problémy řešit cestou pokus – omyl 

- jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády, při složitějších se 

poradit, postupovat podle pokynů a instrukcí 
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- verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas, popsat, jak problém či situaci řešit 

(např. jak staví stavbu, skládá puzzle) 

- přicházet s vlastními nápady 

- odlišit hru od systematické povinnosti 

- zacházet s předměty digitální technologie, využívat nejzákladnější funkce počítače (zapnou 

tvypnout, práce s myší, jednoduchou klávesnicí) 

 

Sebepojetí, city, vůle 

Podoblast Sebevědomí a sebeuplatnění 

  

- snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor 

- umět kooperovat, dohodnout se s ostatními 

- přijmout roli ve hře (např. jako organizátor, jako pozorovatel, jako spoluhráč) 

- nebát se požádat o pomoc, radu 

 

Sebepojetí, city, vůle 

Podoblast   Sebeovládání a přizpůsobivost 

 

- přijímat drobný neúspěch (vnímat ho jako přirozenou skutečnost, že se mu někdy něco 

nedaří), umět přijmout sdělení o případných dílčích nedostatcích, být schopné se z něho 

poučit přizpůsobit se společenství, projevovat zájem o spolupráci 

 

Sebepojetí, city, vůle 

podoblast Vůle, vytrvalost, city a jejich projevy 

 

- přirozeně a v míře dané osobnostními předpoklady projevovat pozitivní i negativní emoce 

 (soucit, radost, náklonnost, spokojenost, ale také strach, smutek) 

- umět to, co prožívá, vyjádřit slovně, výtvarně pohybově, mimikou (zážitky jednotlivé či 

 v časové posloupnosti jako výtvarné vyprávění, komentovat obrázky apod., pomocí hudby, 

 hudebně pohybovou a dramatickou improvizací atd.) 

- rozhodovat sám o sobě (o svém chování) 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST    DÍTĚ A TEN DRUHÝ (SOCIÁLNÍ) 

 

Podoblast Komunikace s dětmi, spolupráce při činnostech 

 

- spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem 

- využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla, apod.) 

 

Podoblast Sociabilita 

 

- všímat si, co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se s druhým dítětem o hračky,  pomůcky, 

pamlsky, podělit se s jiným dítětem o činnost, počkat, vystřídat se) 

- nepříjemný kontakt a komunikaci dokázat odmítnout 

- bránit se projevům násilí jiného dítěte (nenechat si ubližovat, nenechat se šidit, bránit se 

  posmívání, ohradit se proti tomu) 

- uvědomit si vztahy mezi lidmi(kamarádství, přátelství, vztahy mezi pohlavími, úcta ke stáří) 
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VZDĚLÁVACÍ OBLAST   DÍTĚ A SPOLEČNOST (SOCIOKULTURNÍ) 

 

Podoblast Společenská pravidla a návyky 

  

- rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat co je lež, nespravedlivost, ubližování, 

 lhostejnost, agresivita, vulgarismy 

- pojmenovat povahové vlastnosti 

 

Podoblast Zařazení do třídy/do skupiny/ 

 

-cítit se plnohodnotným členem skupiny 

- projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, vážit si jejich 

  práce i úsilí 

- být schopné přistoupit na jiný názor porozumět potřebám druhých, přijmout společné 

  návrhy, podřídit se rozhodnutí skupiny a přizpůsobit se společnému programu 

 

podoblast Kultura, umění 

 

- pozorně poslouchat a sledovat se zájmem uměleckou produkci (např. literární,  filmovou, 

výtvarnou, dramatickou, hudební) 

- v kulturních místech (např. divadle, galerii, muzeu atd.) respektovat dohodnutá pravidla 

  a nerušit ostatní při vnímání umění 

- všímat si kulturních památek kolem sebe (pomník, hrad, zámek, zajímavá stavba atd.) 

- zobrazovat objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky (např. 

  kresbou, malbou, plošným a prostorovým vytvářením s využíváním různých materiálů) 

 

VZDĚLÁVACÍ OBLAST   DÍTĚ A SVĚT (ENVIRONMENTÁLNÍ) 

 

Podoblast Poznatky, sociální informovanost 

 

- uvědomovat si, že jak svět přírody, tak i svět lidí je na různých částech naší planety 

různorodý a pestrý a ne vždy šťastný 

 

Podoblast Adaptabilita ke změnám 

 

 - zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. v přírodě), proměny 

   komentovat, přizpůsobit oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla, chování 

-ctít oslavy narozenin, svátků, slavností 

 

Podoblast Vztah k životnímu prostředí 

 

-  uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým chováním 

působit  na životní prostředí (podporovat či narušovat zdraví, přírodní prostředí i 

společenskou pohodu) 
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- všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, zvládat drobné 

  úklidové práce, nakládat vhodným způsobem s odpady, chápat význam třídění odpadu 

chránit  přírodu v okolí, živé tvory apod. 

- být citlivý k přírodě 

 

 

 

Ref.: 

Raf, Raf, Rafíku, už vím, co je v uzlíku! 

Není více otázek, rozvázal se provázek ………. 
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8) Evaluační systém školy 

Evaluace je nezbytnou a samozřejmou součástí práce každé mateřské školy. Průběžným 

vyhodnocováním naší práce získáváme poznatky, které jsou pro nás zpětnou vazbou o kvalitě 

naší práce. Tyto poznatky pak cíleně využíváme k optimalizaci a zlepšování vzdělávacího 

procesu i podmínek, za nichž vzdělávání probíhá. Svou práci vyhodnocujeme komplexně a 

pravidelně podle evaluačního plánu školy:  

 

EVALUAČNÍ     PLÁN    ŠKOLY 

 

 1. EVALUACE   PODMÍNEK  ŠKOLY:   

 MATERIÁLNÍ PODMÍNKY:  

 prostory školy- vyhovující skupinovým i individuálním činnostem 

 nábytek, tělovýchovné nářadí, hygienické zařízení, vybavení pomůckami, materiálem 

pro práci s dětmi, obměňování koutků, doplňování 

 hračky – vybavenost, dostupnost pro děti, pravidla používání 

 výzdoba školy – estetické uspořádání 

 zahrada školy – vybavenost na rozmanité pohybové aktivity 

 splnění hygienických a bezpečnostních norem 

 

Evaluace materiálních podmínek 

Cíl: Zhodnotit materiální podmínky školy ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP 

 

Čas.rozvrh 1 x ročně 

Nástroje: - dotazníky 

- záznamy z pedagogických a provozních porad 

- záznamy z kontrolní činnosti 

  

Kdo: Všechny pracovnice dle místa pracovní působnosti 

  

ŽIVOTOSPRÁVA:  

 spolupráce s vedoucí školní jídelny, zhodnocení 

 vyváženost stravy, skladba jídelníčku, dostatečný přísun tekutin, nenucení do jídla … 

 dodržování zásad zdravého životního stylu, vštěpování těchto zásad dětem, přirozený 

vzor 

 dostatek volného pohybu v MŠ, při pobytu venku (zahrada, vycházky) 

 příchod dětí do MŠ dle aktuální situace, přizpůsobivost, pružnost 
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 respektování individuálních potřeb pohybových aktivit, spánku, odpočinku, 

respektovat vyváženost 

 PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY:  

 respektování potřeb dětí (lidské, vývojové, individuální), navozování pohody, klidu, 

bezpečí, citlivé jednání, úměrné zatěžování dětí 

 rovnocenné postavení všech dětí 

 vydávání jasných a srozumitelných pokynů 

 dodržování určitého řádu, určit pravidla soužití 

 naslouchající, vstřícná a empatická komunikace pedagoga 

 podpora dětí v samostatných pokusech, uznalost, přiměřené reakce ocenění dítěte 

 vztahy dospělý x dítě – vzájemná důvěra, tolerance, ohleduplnost, zdvořilost, 

vzájemná pomoc, podpora 

 ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY:  

 pružnost denního řádu, reagovat na individuální možnosti dětí, aktuální potřeby 

 pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání 

 uplatňování adaptačního režimu 

 vyváženost spontánních a řízených aktivit 

 plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí 

 dbát na osobní soukromí dítěte 

 omezení spojování tříd 

Evaluace organizačních podmínek školy 

Cíl: Zhodnotit účelnost a vhodnost organizace a režimového uspořádání ve vztahu 

k naplňování záměrů ŠVP 

Čas.rozvrh 1 x ročně 

Nástroje: - hospitace 

- kontrolní činnost 

- dotazníky 

- záznamy z pedagog. a provozních porad 

- konzultace 

Kdo: všechny pracovnice dle profesní odpovědnosti a místa výkonu práce 

 

PERSONÁLNÍ PODMÍNKY:  

 kvalifikovanost, odbornost pedagogů 

 sebevzdělávání pedagogů 

 zajištění optimální pedagogické péče – organizace služeb 

 pedagogický sbor pracuje profesionálně, funguje jako pracovní tým 
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Evaluace personálních podmínek 

Cíl: Zhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů RVP 

 

Čas.rozvrh 1 x ročně 

Nástroje: - dotazníky 

- průběžné vzdělávání ped. pracovníků 

- kontrolní činnost 

- hospitace 

- pedagogické a provozní porady 

Kdo:  vedoucí učitelka, učitelky   

 

 2.  SPOLUPRÁCE 

SPOLUPRÁCE S RODIČI:  

 spolupráce na základě partnerství – oboustranná důvěra, otevřenost, vstřícnost, 

porozumění, spolupráce 

 možnost podílet se na dění ve škole, informovanost, spolupráce při akcích školy i 

mimoškolních aktivitách 

 ochrana soukromí rodiny, diskrétnost, takt 

 informovanost rodičů o prospívání dítěte, společný postup při výchově, vzdělávání 

Evaluace spolupráce s rodinou 

Cíl: Úspěšnost zvolených metod, forem spolupráce a naplnění stanovených záměrů 

v této oblasti v ŠVP 

Čas.rozvrh 1 x ročně 

Nástroje: - fotodokumentace 

- rozhovory s rodiči 

- dotazníky pro rodiče 

- pedagog. a provozní porady 

  

Kdo: učitelky, ved. učitelka,  rodiče  

 

 SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI INSTITUCEMI:  

 dobrá komunikace, ochota spolupracovat, důvěra 

 průběžně – vyhodnocování akcí na veřejnosti (místní noviny OKO, webové stránky, 

televizní informační kanál TIK ) 

 sponzorské dary 
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Evaluace spolupráce se ZŠ, zřizovatelem,veřejností 

Cíl: Vyhodnotit kvalitu a účelnost zvolených metod ve vztahu naplnění 

stanovených záměrů v ŠVP 

Čas.rozvrh 1 x ročně 

Nástroje: - fotodokumentace 

- záznamy 

- konzultace 

- vystoupení dětí pro veřejnost 

- články do tisku , televizní kanál TIK 

- webové stránky  

Kdo: ved. učitelka 

 

 3.  EVALUACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH ČINNOSTÍ  

 EVALUACE  INTEGROVANÉHO  BLOKU  

 vždy po jeho skončení, společně s ostatními pedagogickými pracovnicemi - jsou IB 

vhodně připraveny, umožňují dostatečně využívat metod prožitkového a situačního 

učení, přinášejí výsledky, co chybělo, k čemu je třeba se vrátit , kolik dětí je 

nenaplnilo  

Evaluace integrovaného bloku   jako celku 

Cíl: Zhodnotit soulad vytvořených projektů daného integrovaného bloku, prověřit 

naplnění stanovených záměrů jako celku, případná opatření 

Čas.rozvrh Po ukončení realizace daného integrovaného bloku 

Nástroje: - záznam do TVP 

- konzultace učitelek 

- pedagog. porady 

Kdo: Učitelky 

EVALUACE  JEDNOTLIVÝCH  PROJEKTU  IB 

 Základní otázky: je rozvíjena osobnost, rozvoj a upevnění samostatnosti, schopnost 

rozhodování,  zaujetí dětí, zájem o činnosti,  schopnost učení – co se naučily, co se 

jim líbilo, motivace pro činnosti,  byl naplněn požadavek prožitkového učení,  

pestrost, vyváženost činností,  pohotové reagování na podněty dětí…  ?? 
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Evaluace  individuálních třídních projektů dle TVP 

Cíl: Vyhodnotit naplnění stanovených záměrů ,připravenost v rámci zrealizované 

vzdělávací nabídky, stanovit případná opatření do dalšího tématického plánu 

v rámci integrovaného bloku 

čas.rozvrh Vždy po ukončení  

Nástroje: - záznam do projektu 

- konzultace učitelek 

- dle potřeby záznam do přehledu o rozvoji dítěte, konzultace s rodiči 

Kdo: Učitelky 

 

 

 

 

Evaluace dílčích projektů 

Cíl: Plnění záměrů, začlenění do jednotlivých integrovaných bloků 

Čas.rozvrh Po ukončení – hodnocení  průběhu realizace  a  naplnění stanovených záměrů 

Nástroje: - záznam v TVP 

- konzultace učitelek 

- pedagog. porady 

- konzultace učitelka – rodič 

- konzultace učitelky – vedoucí ŠJ 

  

Kdo: Učitelky 

 

EVALUACE  ŠVP     

Soulad  TVP – ŠVP – RVP 

Cíl: Ověřit soulad TVP – ŠVP – RVP, hodnocení naplňování záměrů, vzdělávacího 

obsahu, podmínek, metod, forem práce, doplňkový program školy, spoluúčast 

rodičů 

Čas.rozvrh 1 x ročně , červen 

Nástroje: Fotodokumentace,  záznamy,  hospitační záznamy , konzultace,  dotazníky,  

pedagogické porady ,  zpráva hodnocení školy 

Kdo: Učitelky, vedoucí učitelka 
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4.VYHODNOCOVÁNÍ  INDIVIDUÁLNÍHO  ROZVOJE  DÍTĚTE:  

 VYHODNOCOVÁNÍ   PEDAGOGEM 

 sledujeme rozvoj dítěte, jeho pokroky 

 pozorovací schéma se vede po celou dobu docházky, učitelky postupně doplňují, 

aktualizují, 

 záznamy jsou důvěrné 

 význam evaluace spočívá ve včasném vyrovnání nedostatků ve vzdělávání 

Záznamy o rozvoji dítěte 

Cíl: Vytvořit přehledy o rozvoji, vývojových pokrocích jednotlivých dětí 

Čas.rozvrh dle potřeby 

Nástroje: - záznamy do archů dle stanovených kritérií (grafické , písemné) 

- dle potřeby stanovení případných opatření 

- konzultace učitelek 

- konzultace s rodiči 

- pedagogické porady 

Kdo: Učitelky 

 

 

 

Evaluace individuálních plánů 

Cíl: Zhodnotit osobní pokroky dětí s odkladem školní docházky 

Čas.rozvrh dle potřeb 

Nástroje: - záznam 

- konzultace učitelek 

- konzultace s rodiči 

Kdo:  Učitelky 

 

VYHODNOCOVÁNÍ DÍTĚTEM  

 vyhodnocování denních činností dítětem 

 zapojení dětí do přípravy denního programu a jeho hodnocení 

 zjišťujeme oblíbené činnosti, návrhy dalších činností – jaká forma vzdělávání je pro 

děti nejzajímavější, tedy nejúčinnější 

  

5. EVALUACE PRÁCE  PEDAGOGŮ A PROVOZNÍCH  ZAMĚSTNANCŮ  

 práce učitelek je vyhodnocována ústně při orientačních vstupech 

 písemně i ústně při hospitacích 

 analýza dokumentace 
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Osobní rozvoj pedagogů 

Cíl: Uplatnění nových poznatků z DVPP ve vlastní práci, autoevaluace vlastního 

vzdělávacího procesu, autoevaluace ve vztahu k dalšímu osobnostnímu růstu 

Čs.rozvrh průběžně, 1x za rok dotazníky 

Nástroje: - konzultace 

- pedagogické porady 

- hospitace 

- dotazníky 

Kdo: Učitelky, ředitelka, zástupkyně 

 

 KRITERIA PRO HODNOCENÍ PEDAGOGŮ, JEJICH VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ 

ČINNOSTI  

 pedagogická činnost odpovídá filosofii školy 

 respektování potřeb dítěte 

 učitelka je vhodný vzor pro děti 

 vztah k dětem, k rodičům 

 profesionalita, odbornost 

 další vzdělávání 

 adaptační program 

 plně se věnuje dětem 

 vyváženost činností 

 nabídka nespavých aktivit 

 plánování, příprava na činnosti 

 prostorové uspořádání třídy, obměňování koutků 

 umístění hraček, nabídka hraček, činností 

 komunikace s rodiči 

 

Evaluace uplatněných metod, postupů, forem práce – vzdělávací proces 

Cíl: Zhodnocení vlastního průběhu vzdělávání z hlediska používaných metod a forem 

práci se záměry v této oblasti v ŠVP 

Čas.rozvrh průběžně, dotazníky – 1 x ročně 

Nástroje: - vzájemné hospitace 

- konzultace pedagogů 

- hospitace 

- dotazníky  

- pedagogické porady 

-uplatňování poznatků DVPP 

-sebehodnocení dětí 

Kdo: Učitelky, vedoucí učitelka , děti ,rodiče 
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Metody hodnocení a evaluace, které může předškolní pedagog v praxi uplatnit: 

 pozorování, opakované pozorování 

 rozhovor s dítětem, rozhovor s rodiči, konzultace s ostatními odborníky, diskuse 

 rozbor herních aktivit dítěte 

 rozbor procesu učení (vhodné využití didaktických her a testů) 

 rozbor jazykových projevů (úroveň komunikace) 

 rozbor, analýza prací - výtvorů dítěte (např. kresby, pracovních výrobků apod.) 

 rozbor osobní dokumentace dítěte,anamnézy (rodinná i osobní) 

 sociometrické metody (rozbor chování a jednání ve skupině, vztahy, postavení dítěte 

ve skupině apod.) 

 analýza vlastní pedagogické aktivity 

 

EVALUACE PRÁCE PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCŮ:  

 dodržování vnitřních norem, pracovního řádu, pracovní doby 

 udržování prostor školy a zahrady v čistotě a pořádku 

 vztah k dětem 

 spolupráce s vedoucí učitelkou, učitelkami 

 dodržování hygienických a bezpečnostních zásad 
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