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MOTTO:
Tak jak se postupně navlékají perličky na šňůrku, tak dítě průběžně získává
dovednosti, poznatky, prožitky, zkušenosti a vytváří si životní hodnoty a
postoje…

Zpracovatelka ŠVP:

Bc. Zuzana Ferencová (vedoucí učitelka MŠ)
ve spolupráci s učitelkami MŠ a ostatními pedagogickými
i nepedagogickými pracovnicemi

Projednán dne:

30. 8. 2016

ŠVP „Barevné perličky„ s číslem jednacím MŠ – 113/2016 je v souladu s požadavky obecně
platného dokumentu č. j. MŠMT – 22405/2016-2 - Opatření ministryně školství, mládeže a
tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV)
č.j. 32 405/ 2004-22. ŠVP je povinnou součástí dokumentace mateřské školy a je veřejným
dokumentem 1.
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Školní vzdělávací program vydává ředitel mateřské školy. Zveřejní jej na přístupném místě. Je možno
do něho nahlížet, pořizovat opisy či výpisy či kopie (viz školský zákon). Větší detaily a podrobnosti metodické
a pracovní povahy do ŠVP PV proto nepatří.
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Přesný název školy:

Základní škola a Mateřská škola Ostrava – Krásné Pole,
Družební 336, příspěvková organizace
Adresa školy:
Základní škola a Mateřská škola Ostrava – Krásné Pole, Družební 336, 725 26
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 71005081

DIČ: CZ
71005081

IZO:
102 520 585

REDIZO: 600 144 909

Vedení školy - ředitelka:

Telefon:

Mail:

RNDr. Věra Havelková

596 942 094

vera.havelkova@zskrasnepole.cz

Vedoucí učitelka MŠ:

Telefon:

Mail:

Bc. Zuzana Ferencová

596 942 215

zuzana.ferencova@zskrasnepole.cz

e-mail: zskrasnepole@seznam.cz

web: http://www.zskrasnepole.cz/

Odloučená pracoviště:

Školní jídelna, Družební 336
Mateřská škola, Sklopčická 796
Výdejna, Sklopčická 796

Kapacita MŠ: 84 dětí

Zřizovatel:
Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Krásné Pole, Družební 576, 725 26
Právní forma: obec
web: https://krasnepole.ostrava.cz

e-mail: lskopkova@krasnepole.ostrava.cz
tel: 599 426 102

Zřizovací listina vydaná zastupitelstvem
městského obvodu Ostrava - Krásné Pole
usnesením č.12/2 ze dne 2. 12. 2002

Zařazení do sítě škol:
změna k 1. 1. 2003
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2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zřizovatelem MŠ je Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Krásné Pole.
Z historie:
Založit mateřskou školu zvažoval MNV již v roce 1946. Protože v obci nebyl žádný vhodný
objekt, počítalo se s výstavbou nové budovy. Ještě před realizací v roce 1960 byl zřízen
zemědělský útulek pro nezaopatřené děti předškolního věku a umístěn ve volné přízemní třídě
národní školy. V roce 1961 byla v obci otevřena nová budova ZŠ a stará školní budova
upravena na mateřskou školu s polodenním provozem od 1. února 1961. Celodenní provoz byl
zahájen ve školním roce 1961/62. Od září 1969 došlo k rozsáhlé a zdlouhavé rekonstrukci
budovy a děti byly dočasně umístěny v objektu ZŠ až do ledna 1971. V roce 1977 se
odstěhovalo z budovy zdravotní středisko a proběhla další adaptace uvolněných prostor ke
zřízení potřebné třetí třídy. V 90. letech poruchy a havárie pronásledovaly plynulý provoz.
Zastupitelé obce došli k rozhodnutí nutné výstavby nové MŠ v areálu ZŠ.
Od 1. 1. 2003 jsme na základě rozhodnutí zřizovatele byli zařazeni do právního subjektu
Základní škola a Mateřská škola Ostrava – Krásné Pole, Družební 336, příspěvková organizace.
V průběhu školního roku 2012/13 došlo k výstavbě nové budovy a 2. 9. 2013 již byl zahájen její
provoz.
Současnost:
Budova se nachází v areálu ZŠ, je přízemní – bezbariérová, vybavena nejmodernějšími prvky.
Kapacita je 84 dětí, ve třech třídách s celodenním provozem.
U hlavního vchodu je závětří se vstupem do kanceláře. Navazuje otevřená společná šatna pro
děti a prostorný vestibul, který lze využít nejen pro pobyt dětí, ale i pro kulturní a společenské
akce. Na tuto část navazují 3 třídy a centrální jídelna s potřebným zázemím. Jídlo se stále
dováží ze ŠJ v ZŠ již od roku 1993. Každá třída má k dispozici vše potřebné: třídu, hernu, sociální
zázemí, kabinet. Lehátka se připravují denně.
Součástí budovy je plynová kotelna zásobující teplem podlahové topení v celé budově.
Na budovu navazuje rozlehlá zahrada s potřebným zázemím pro pobyt dětí venku – pískoviště,
prolézačky a jiné herní prvky. Současně využíváme přilehlé školní hřiště a nově vybudované
hřiště v přírodním stylu (vedle budovy zdravotního střediska). Navíc i široké okolí umožňuje
dětem poznávat krásy přírody a pobývat v čistém a zdravém prostředí, které patří mezi nejlepší
v Ostravě.
Děti vzdělává 6 kvalifikovaných učitelek.
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3. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

„Barevné perličky“
V souladu s požadavky obecně platného dokumentu č. j. MŠMT – 22405/2016-2 - Opatření
ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění Rámcový vzdělávací program pro
předškolní vzdělávání (RVP PV) č.j. 32 405/ 2004-22 a na základě analýzy podmínek mateřské
školy a získaných zkušeností a vědomostí z předešlého ŠVP „Hrajeme si celý rok“, jsme
vypracovaly nový ŠVP s názvem „Barevné perličky“, který nabízí ještě širší možnou nabídku
témat a podtémat. Dominantní je pouze barva, která charakterizuje určité období. Témata a
podtémata si volí učitelky samy.
Také v tomto ŠVP mají integrované bloky zakomponován povinný obsah pěti interakčních
oblastí, které reflektují vývoj dítěte, jeho přirozený život, zrání i učení. Vzdělávací obsah je
uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálněkulturní a environmentální. Tyto oblasti jsou nazvány:
1.
2.
3.
4.
5.

Dítě a jeho tělo
Dítě a jeho psychika
Dítě a ten druhý
Dítě a společnost
Dítě a svět

3.1 Vzdělávací záměr – filozofie
Rozvíjet samostatné a zdravé sebevědomí dítěte.
Položit základy celoživotního vzdělávání dle možností, zájmů a potřeb dítěte tak, aby na konci
předškolního období bylo dítě jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou
zvládat pokud možno aktivně a s osobním uspokojením také nároky života, které jsou na něj
běžně kladeny, zejména v prostředí jemu blízkém, jako je rodina, škola, okolí.
Vytvořit podmínky pro získání rodičů, zapojit je tvořivě do spolupráce se školou.

3.2 Zaměření mateřské školy
Vytváření základů ekologického cítění, vedení k rozvoji řeči a správné výslovnosti.
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3.3 Cíle práce mateřské školy
Našim hlavním cílem je:
„Spokojené a šťastné dítě připravené na úspěšný vstup do ZŠ, které rádo vzpomíná na
mateřskou školu a zážitky v ní.“
Další dlouhodobé důležité cíle:
 vytvářet příjemnou přátelskou atmosféru v celé MŠ
 podporovat všestranný rozvoj dítěte a jeho touhu po objevování
 podněcovat dětskou kreativitu, potřebu vzdělávat se a získávat informace o věcech,
které ho bezprostředně obklopují a jsou mu blízké
 vychovávat samostatné a sebevědomé osobnosti, které se nebojí sdělovat své názory
a pocity
 prohlubovat v dětech prosociální postoje, lásku a úctu k přírodě i lidem, prohlubovat
schopnost empatie a tolerance
Program zasahuje všechny oblasti vývoje dítěte a nabízí témata, která je seznamují s realitou
života.
Rámcové cíle v souladu s RVP PV jsou:
 rozvíjení dítěte a jeho učení a poznání
 osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
 získání osobní samostatnosti a schopnosti se projevovat jako samostatná osobnost
působící na své okolí
Zároveň směřujeme k vytváření základů klíčových kompetencí:
 kompetence k učení
 kompetence k řešení problémů
 kompetence komunikativní
 kompetence sociální a personální
 kompetence činnostní a občanské
Podporujeme:
 samostatné myšlení, umět si vybrat a nést za svou volbu zodpovědnost
 respektovat lidi kolem sebe a být k nim ohleduplný, snášenlivý, tolerantní a sdílet
zájmy, mít odpovědnost
 přijímat změny a vyrovnat se s nimi
 poznávat problémy a řešit je
 projevovat svou tvořivost a fantazii
 zájem o nové činnosti a dění kolem sebe
 probouzet u dětí aktivní zájem dívat se kolem sebe, naslouchat, poznávat
 spolupráci MŠ a ZŠ
 spolupráci s rodiči – informovanost, společné akce.
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Dlouhodobé cíle:
Na základě analýzy jsme si stanovili následující dílčí vzdělávací cíle a prostředky k jejich
naplnění.
1. Rozvíjet u dětí samostatnost v oblasti sebeobsluhy, hygienických návyků
- oblékání, obouvání, samostatné vázání uzlíku a kliček, zapínání knoflíků, úprava zevnějšku,
používání toalety, mytí a utírání, čištění nosu, manipulace s příborem.
2. Rozvíjet vyjadřovací schopnosti dětí jak z hlediska výslovnosti, tak i mluvního projevu,
kreativity ve vyjadřování
- artikulační cvičení, hry, mluvní vzor učitelky, hry se slovy, rytmizace a vokální činnosti,
vyprávění zážitků, vyprávění podle obrázků i podle své fantazie, vyprávění vyslechnutých
příběhů, dramatizace, rozvoj sluchového vnímání.
3. Vytvářet a prohlubovat u dětí pozitivní sebepojetí, schopnost seberealizace
(sebevyjádření)
- hry a tvořivé činnosti s klasickými i netradičními materiály, experimenty v oblasti výtvarné,
konstruktivní, hudební i pohybové.
4. Vytvářet a prohlubovat u dětí prosociální chování i postoje (neřešit spory agresí), učit se
agresivitu vybít jinou formou než na druhém člověku, učit děti navzájem se respektovat
- řešení konkrétních sporných situací s pomocí učitelky (později i samy děti) dohodou,
kontaktní hry a grafomotorická cvičení pro vybití agresivity, společné či individuální hodnocení
konkrétních nebo modelových situací, osobní příklad dospělých.
5. Učit děti poznávat hodnotu věcí, lidské práce
- šetrné zacházení s hračkami, aktivně se podílet na úpravě prostor mateřské školy i zahrady,
společné i individuální jednání.
6. Klást základy povědomí o vlivu člověka na životní prostředí
- pozorování a sledování jevů v nejbližším okolí, sledování působení lidí na přírodu a sledování
jeho následků, pozorování různých ekosystémů.
Každé dítě má právo se rozvíjet, učit se v rozsahu svých potřeb a postupovat svým
individuálním tempem.
Každému dítěti vytváříme takové podmínky, aby v průběhu vzdělávání rozvíjelo svůj osobní
potenciál.
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3.4 Výchovně vzdělávací činnost





vzdělávání a činnosti dětí zakládáme na prožitku a příjemných zážitcích dětí
vycházíme z jejich samostatné činnosti a individuality, z dětské zvídavosti a potřeby
něco objevovat
poskytujeme dětem dostatečný prostor pro spontánní aktivity i dětské plány
zajišťujeme možnost projevovat se a bavit přirozeným způsobem.

a) Metody
 Názorné metody, které vedou k přímému smyslovému poznání světa
 Praktické metody, vedoucí k bezprostřední manipulaci s věcmi a jevy
 Prožitkové učení, které vzbuzuje radost a motivuje dítě k dalšímu poznávání a
objevování
 Kooperativní učení, které rozvíjí schopnost komunikace, spolupráce, vede
k samostatnosti a ke hledání možných řešení
b) Organizační formy
 Hromadná (frontální)
 Skupinová
 Individuální
 Individualizovaná
c) Pedagogické zásady
 Zásadu názornosti
 Zásadu trvalosti
 Zásadu soustavnosti
 Zásadu cílevědomosti
 Zásadu vědeckosti
 Zásadu spojení výchovy se životem
 Zásadu spolupráce všech vychovatelů
Při každodenní práci navíc využíváme zásady:
 Zásada úcty ke každému člověku
 Zásada ohledu na věkové a individuální zvláštnosti dítěte
 Zásada opory o kladné rysy a osobnosti dítěte
 Zásada aktivity dítěte
 Zásada demokratického vztahu mezi učitelem a dítětem
 Zásada všestranného rozvoje osobnosti učitele

4. ANALÝZA PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ
4.1 Věcné podmínky


Budova je nová, přízemní, bezbariérová, vybavena moderními prvky /klimatizace,
podlahové topení, protiskluzové prvky - podlaha, skleněné předěly, centrální vysavač
apod./, má dostatečně velké prostory (podlahová plocha i objem vzduchu atd. dle
9

Základní škola a Mateřská škola Ostrava – Krásné Pole, Družební 336, přísp. organizace










příslušného předpisu) a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje nejrůznějším
skupinovým i individuálním činnostem dětí.
Třídy mají nový nábytek, který umožňuje dětem volný přístup.
Zdravotně hygienické zařízení, vybavení pro odpočinek dětí i tělocvičné nářadí je
zdravotně nezávadné, bezpečné, odpovídající počtu dětí i antropometrickým
požadavkům.
Ve třídách je dostatečné množství hraček a pomůcek, náčiní a materiálů, které jsou
průběžně obměňovány a plně využívány. Jejich umístění je pro děti přehledné a
dostupné. Jsou stanovena pravidla pro jejich využívání. Každá třída je vybavena
klavírem, TV s DVD přehrávačem. Dále vlastníme elektronické varhany, dětský počítač.
Tělovýchovné nářadí a náčiní je uloženo v kabinetě pro tělesnou výchovu.
Výtvory dětí jsou zveřejňovány a tvoří výzdobu především v šatnách dětí, na chodbě,
ve třídách, kde je mohou zhlédnout i rodiče.
Na budovu navazuje rozlehlá zahrada s potřebným zázemím pro pobyt dětí venku –
pískoviště, prolézačky a jiné herní prvky. Současně využíváme přilehlé školní hřiště a
nově vybudované hřiště v přírodním stylu (vedle budovy zdravotního střediska).
Vybavení vnitřních i venkovních prostor splňuje bezpečnostní a hygienické normy dle
platných předpisů.

4.2 Životospráva








Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, je zachována vhodná skladba
jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů i nápojů, děti mají stále
k dispozici dostatek tekutin, mezi jednotlivými podávanými pokrmy jsou dodržovány
vhodné intervaly, děti nejsou do jídla nuceny.
Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je současně natolik flexibilní, aby
umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci.
Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsobován
okamžité kvalitě ovzduší.
Děti mají dostatek volného pohybu nejen na školní zahradě, v přilehlém okolí, ale i
v interiéru školy.
V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku
jednotlivých dětí, děti nejsou ke spánku donucovány.
Učitelky i všichni ostatní pracovníci školy poskytují dětem svým jednáním a
vystupováním přirozený vzor, chovají se podle zásad zdravého životního stylu, chápou,
že zdraví není jen nepřítomnost nemoci, ale je to subjektivní pocit pohody, souladu a
harmonie.

4.3 Psychohygienické podmínky






Nově příchozí děti mají adaptační režim.
Děti mají dostatek volného pohybu na zahradě i ve třídě.
Všichni zaměstnanci respektují individuální potřeby dítěte.
Zatěžování dětí je rovnoměrné, přiměřené věku a individuálním možnostem a
schopnostem dítěte.
Je dbáno na častou relaxaci dětí, děti nepřetěžujeme.
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Děti mají dostatek pohybu venku, využíváme školní zahradu, školní hřiště, v letních
měsících prostory hraní zastiňujeme a používáme venkovní sprchu – mlhoviště.
Pobyt venku se nekoná pouze za zhoršených rozptylových podmínek, mrazu -10 st.C,
náledí, silného větru a deště.

4.4 Psychosociální podmínky


Vytváříme dětem i jejich rodičům bezpečné prostředí a snažíme se o jejich spokojenost a
radost.
Usnadňujeme dítěti adaptaci na pobyt v mateřské škole.
Personál MŠ je laskavý a tak vytváříme prostředí plné pohody.
Všechny děti mají stejná práva a povinnosti, možnosti využití veškerého vybavení školy,
nikdo není zvýhodňován.
Osobní svoboda je respektována, ale děti musí zachovávat řád a normy školy tak, aby
nedocházelo k úrazům, k vzájemnému záměrnému ubližování.
Všichni zaměstnanci se snaží nenásilnou formou a komunikací rozvíjet vztah důvěry a
spolupráce mezi rodinou a školou.
Děti jsou seznamovány jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se na třídách, ale i
v celé mateřské škole vytvořil kolektiv dobrých kamarádů.
Nabízíme dítěti činnosti dle jeho zájmu a vyspělosti.
Podporujeme důvěru v sebe sama.
Pedagogický styl, resp. způsob, jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující,
projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací učitele s dětmi.
Je vyloučeno manipulování s dítětem, zbytečné organizování dětí z obavy o časové
prostoje, podporování nezdravé soutěživosti dětí. Jakákoliv komunikace s dítětem,
kterou dítě pociťuje jako násilí, je nepřípustná.
Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a
samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě
předškolního dítěte a potřebám jeho života (je dítěti tematicky blízká, jemu
pochopitelná, přiměřeně náročná, dítěti užitečná a prakticky využitelná).
Učitelka se vyhýbá negativním slovním komentářům a podporuje děti v samostatných
pokusech, je uznalý, dostatečně oceňuje a vyhodnocuje konkrétní projevy a výkony
dítěte a přiměřeně na ně reaguje pozitivním oceněním, vyvaruje se paušálních pochval
stejně jako odsudků.
Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi se projevuje vzájemná důvěra, tolerance,
ohleduplnost a zdvořilost, solidarita, vzájemná pomoc a podpora. Dospělí se chovají
důvěryhodně a spolehlivě (autenticky).
Učitelka se programově věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je
ovlivňuje prosociálním směrem (prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u
dětí).



















4.5 Personální podmínky



Všechny učitelky a ostatní pedagogické pracovnice, mají předepsanou odbornou
kvalifikaci, kterou si průběžně doplňují.
Pedagogický tým funguje na základě vymezených a společně vytvořených pravidel.
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Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst
profesních kompetencí všech pedagogů.
Začínající učitelky mají určenou vedoucí učitelku, která zajišťuje jejich metodické
vedení, taktéž studentky vykonávající u nás svou řízenou pedagogickou praxi.
Rozvrh přímé pedagogické činnosti je stanoven tak, aby byla vždy a při všech
činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče.
Učitelky a ostatní pedagogické pracovnice jednají, chovají se a pracují profesionálním
způsobem.

4.6 Organizace






Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí a
aktuální dění.
Do denního programu jsou pravidelně zařazovány zdravotně preventivní pohybové
aktivity.
V denním programu je vyvážený poměr spontánních a řízených činností, děti mají
dostatek času i prostoru, aby hru mohly dokončit nebo v ní pokračovat.
Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a
experimentování a badatelské činnosti.
Při absenci některé z učitelek (dovolená, nemocenská) se dělí vždy ta třída, ve které je
méně dětí. Při rozdělování dětí pomáhají ostatní učitelky převádět děti na konkrétní
třídu. Všechny děti budou spát na svém lehátku, které se přestěhuje. Aby se zamezilo
záměnám ručníků, byly na všech třídách namontovány zásobníky s papírovými
jednorázovými ručníky.

4.7 Řízení školy


Organizační řád a směrnice ředitelky školy vymezují jasná pravidla a kompetence
zaměstnanců školy, velký důraz je kladen na těsnou spolupráci se základní školou. Dbá
se na týmovou práci, vzájemnou spolupráci a vytváření prostředí důvěry a otevřenosti.
Zástupce ředitele pro MŠ z pověření ředitelky školy kontroluje a vyhodnocuje práci
všech zaměstnanců mateřské školy




Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy, tak i navenek.
Při vedení zaměstnanců ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance,
ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor.
Plánováním pedagogické práce, vypracováním ŠVP a chodem mateřské školy je
pověřena vedoucí učitelka s ostatními členy pedagogického týmu.
Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče.
Mateřská škola spolupracuje v rámci právního subjektu se zřizovatelem a dalšími
organizacemi státní správy a samosprávy, základní školou a odborníky poskytujícími
pomoc při řešení individuálních a vzdělávacích problémů dětí /PPP, SPC/.
Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu MŠ.
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4.8 Práva a povinnosti učitelů a jiných pedagogických pracovníků
Učitel mateřské školy odpovídá za to, že:
 školní (třídní) vzdělávací program, který zpracovává, je v souladu s požadavky RVP PV;
 program pedagogických činností je cílevědomý a je plánován;
 je pravidelně sledován průběh předškolního vzdělávání a jsou hodnoceny jeho
podmínky i výsledky.
Učitel mateřské školy vykonává tyto odborné činnosti:
 analyzuje věkové a individuální potřeby dětí a v rozsahu těchto potřeb zajišťuje
profesionální péči o děti, jejich výchovu i vzdělávání;
 realizuje individuální i skupinové vzdělávací činnosti směřující cílevědomě k rozvoji
dětí, rozšiřování jejich kompetencí (schopností, dovedností, poznatků, postojů);
 samostatně projektuje výchovné a vzdělávací činnosti, provádí je, hledá vhodné
strategie a metody pro individualizované vzdělávání dětí;
 využívá oborové metodiky a uplatňuje didaktické prvky odpovídající věku a
individualitě dětí;
 projektuje (plánuje) a provádí individuální výchovně vzdělávací činnosti s dětmi se
speciálními vzdělávacími potřebami;
 provádí evaluační činnosti – sleduje a posuzuje účinnost vzdělávacího programu,
kontroluje a hodnotí výsledky své práce, monitoruje, kontroluje a hodnotí podmínky
vzdělávání;
 provádí pedagogickou diagnostiku, sleduje a hodnotí individuální pokroky dětí v jejich
rozvoji a učení, výsledky evaluace samostatně uplatňuje v projektování (plánování) i v
procesu vzdělávání;
 odborně vede další zaměstnance mateřské školy, kteří se podílejí na péči, výchově
a vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními;
 provádí poradenské činnosti pro rodiče ve věcech výchovy a vzdělávání jejich dětí
v rozsahu odpovídajícím pedagogickým kompetencím učitele a možnostem mateřské
školy;
 analyzuje vlastní vzdělávací potřeby a naplňuje je sebevzdělávacími činnostmi;
 eviduje názory, přání a potřeby partnerů ve vzdělávání (rodičů, spolupracovníků,
základní školy, obce) a na získané podněty reaguje.
Učitel mateřské školy vede vzdělávání tak, aby:
 se děti cítily v pohodě (po stránce fyzické, psychické i sociální);
 se děti rozvíjely v souladu se svými schopnostmi a možnostmi a současně byl
podněcován jejich individuální rozvoj;
 děti měly dostatek podnětů k učení a radost z něho;
 bylo posilováno sebevědomí dětí a jejich důvěra ve vlastní schopnosti;
 děti měly možnost vytvářet a rozvíjet vzájemné vztahy a cítit se ve skupině bezpečně;
 byl dostatečně podporován a stimulován rozvoj jejich řeči a jazyka;
 se děti seznamovaly se vším, co je pro jejich život a každodenní činnosti důležité;
 děti mohly pochopit, že mohou prostřednictvím vlastních aktivit ovlivňovat své okolí;
 děti obdržely speciální podporu a pomoc, pokud ji dlouhodobě či aktuálně potřebují.
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Ve vztahu k rodičům učitel mateřské školy:
 usiluje o vytváření partnerských vztahů mezi školou a rodiči;
 umožňuje rodičům přístup za svým dítětem do třídy a účastnit se jeho činností;
 umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy i na jeho hodnocení;
 umožňuje rodičům aktivně se podílet na adaptačním procesu;
 vede s rodiči dítěte průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání, rozvoji a učení (pravidelná
individuální konzultační činnost, práce s portfoliem dítěte, aj.).

4.9 Práva a povinnosti provozních pracovníků









Podílet se na tvorbě a realizaci ŠVP v mezích jejich pracovních činností.
Spolupracovat s učitelkami při naplňování cílů ŠVP a vytvoření bezpečného prostředí.
Vyjadřovat svůj názor, zvažovat názory spolupracovníků.
Podílet se na řízení školy, být vždy správně a včas informován, vytvářet i využívat
informační systém školy.
Znát a respektovat základní školní dokumenty.
Užívat metody efektivní komunikace.
Pečlivě a kvalitně plnit svěřené úkoly.
Seznamovat se s novými pracovními technologiemi, uplatňovat tyto poznatky ve své
práci.

4.10 Spoluúčast rodičů, zákonných zástupců











Ve vztazích mezi zaměstnanci školy a rodiči panuje oboustranná důvěra a otevřenost,
vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na
základě partnerství.
Učitelé sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim porozumět
a vyhovět.
Rodiče mají možnost podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých
programů, podle svého zájmu zde vstupovat do her svých dětí. Jsou pravidelně a
dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje. Projeví-li zájem, mohou
se spolupodílet při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů
apod.
Učitelé pravidelně informují rodiče o prospívání jejich dítěte i o jeho individuálních
pokrocích v rozvoji i učení. Domlouvají se s rodiči o společném postupu při jeho
výchově a vzdělávání.
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.
Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě; nabízí
rodičům poradenský servis i nejrůznější osvětové aktivity v otázkách výchovy a
vzdělávání předškolních dětí.
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4.11 Formy spolupráce rodičů/zákonných zástupců se školou:





Zahajovací schůzka rodičů k novému školnímu roku – informace o všem,
co se v mateřské škole děje, účast paní ředitelky právního subjektu i vedoucí školní
jídelny. Dle nutnosti i starosty obce.
Informativní schůzka rodičů nově přijatých dětí.
Individuální pohovory a průběžné konzultace dle potřeby rodičů za účelem stanovení
společného postupu při výchově a vzdělávání jejich dětí.
Pedagogové chrání soukromí rodiny a zachovávají diskrétnost v jejich 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.

4.12 Práva a povinnosti rodičů/zákonných zástupců:







Respektovat pravidla chování a soužití, která ve škole platí, řídit se závaznými
dokumenty školy, se kterými byli seznámeni.
Vyjadřovat svůj názor a možnost se podílet na vytváření ŠVP .
Využívat informační systém školy.
Využívat systém adaptace dítěte na docházku do MŠ – hravá odpoledne.
Zapojit se do života školy a využívat nabídek pro společné činnosti.
Spolupracovat s učitelkami, konzultovat s nimi potřebné poznatky.

4.13 Spolupráce se základní školou


Velmi úzká je spolupráce se ZŠ, jejíž je mateřská škola součástí. Spolupráce probíhá
na základě partnerství /otevřenost, důvěra, podpora a porozumění/, pomoc při
uskutečňování projektů, akcí plánovaných školou.
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5. VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI
A DĚTÍ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH
5.1 Děti 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 opatření2. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování
podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 školského zákona.
I v naší mateřské škole již několik let vzděláváme děti se speciálními vzdělávacími
potřebami, jež jsou plně integrovány v běžných třídách. Spolupracuje s dalšími odborníky –
PPP, SPC, aj., realizujeme podpůrná opatření dle platných právních předpisů a metodických
materiálů.
Podpůrná opatření se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti člení do pěti
stupňů3. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje škola nebo školské zařízení i bez
doporučení školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory (PLPP).
Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ4.
Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016
Sb.
Cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při vzdělávání
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování přizpůsobovat tak, aby
maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem. Snahou pedagogů 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.
Při plánování a realizaci vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je třeba mít 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
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. Od
druhého stupně podpory jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ po projednání se školou a
zákonným zástupcem dítěte. Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským
zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb.
Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro
zpracování PLPP (plán pedagogické podpory) a pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními
od druhého stupně podkladem pro tvorbu IVP (individuální vzdělávací plán). PLPP zpracovává
škola samostatně, IVP zpracovává škola na základě doporučení ŠPZ.
Důležitou podmínkou úspěšnosti předškolního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími
potřebami je nejen volba vhodných (potřebám dětí odpovídajících) vzdělávacích metod
2
3
4

§ 16 odst. 1 školského zákona.
§ 16 odst. 3 školského zákona.
§ 16 odst. 2 školského zákona.
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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 se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracujeme s dalšími odborníky,
využíváme služby školských poradenských zařízení.
Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními umožňujeme:


uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování
a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání;



realizaci všech stanovených podpůrných opatření5 při vzdělávání dětí;



osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám
a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické
návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení;



spolupráci se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v případě
potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství;



snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy;



přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření.

5.2 Děti mimořádně nadané
V předškolním věku dítě prochází obdobím nerovnoměrného a skokového vývoje, mnohdy je
těžké odlišit při identifikaci nadání dítěte od akcelerovaného vývoje v určité oblasti. 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.
V případě dětí s mimořádným nadáním uplatňujeme zejména princip individuálního přístupu
a zajištění realizace všech stanovených podpůrných opatření pro podporu nadání podle
individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory6.
I v tomto případě hraje významnou roli spolupráce se školským poradenským zařízením a
zákonnými zástupci.

5
6

§ 16 odst. 2 školského zákona.
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 27/2016 Sb.
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6. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ
6.1 Vnitřní uspořádání školy
Předškolní vzdělávání se v naší mateřské škole realizuje ve třech třídách KUŘÁTKA, ŽABIČKY,
BERUŠKY. Děti jsou rozděleny podle věku a možností MŠ. Máme udělenou výjimku na 28 dětí
na třídu.
Předškolní vzdělávání se ve všech třídách uskutečňuje formou vyvážených spontánních a
řízených aktivit podle potřeb a možností konkrétní skupiny. Činnosti a situace, které se během
dne vyskytnou, jsou realizovány formou individuální, skupinovou i frontální, s dostatečným
prostorem pro volnou hru, relaxaci a odpočinkové činnosti.

6.2 Charakteristika a zaměření tříd
Třída „Kuřátka“ – tj. třída nejmladších dětí, je zaměřena především na adaptaci dětí na nové
prostředí, na vytváření nových vztahů a kontaktů, vedení ke správným sociálním návykům a
dodržování pravidel soužití v kolektivu. Děti jsou jednoduchými formami a metodami
seznamovány se základními jevy, předměty a situacemi okolo sebe dle rozpracovaných témat
celoročního plánu. Děti se účastní akcí, které se konají bezprostředně v prostorách školy, aby
nebyly zatěžovány velkými změnami v režimu dne. Pomůcky, hračky, prostory i režim dne jsou
přizpůsobeny jejich věku a potřebám = relaxační koutky, lehce dosažitelné a jednoduché
hračky, kratší doba organizovaných činností, velký prostor pro spontánní pohyb apod.
Třída „Žabičky“ - tj. smíšená skupina dětí středního předškolního věku. Při práci s dětmi se
učitelky zaměřují na upevňování dříve naučených sebeobslužných dovedností, pomáhají
dětem při vytváření nových vztahů a jejich rozvíjení. Dále se zaměřujeme se na rozvoj
sociálního cítění, procítění, pochopení a procvičování dovednosti vzájemné empatie. Děti
postupně získávají schopnost samostatného myšlení a rozhodování. Neméně důležité je
přiblížit dětem možnosti, způsoby a výhody vzájemné kooperace při činnostech.
Třída „Berušky“ - tj. třída předškolních dětí – se již systematicky zaměřuje na přípravu pro
vstup do 1. třídy základní školy tak, aby úroveň vědomostí a znalostí dětí odpovídala úrovni,
kterou vyžaduje základní škola. Právě zde se nejvíce odráží sepětí naší mateřské školy a
základní školy jako jednoho celku. V této třídě jsou děti seznamovány s některými písmeny a
číslicemi. Znalosti a dovednosti jsou procvičovány ve hrách, v grafomotorických cvičeních, při
logochvilkách apod. Individuálně se pracuje s dětmi, u nichž byla odročena školní docházka na
základě doporučení z PPP/ SPC, spolupracujeme s rodiči dětí, případně s jinými odborníky.
Děti se v rámci vzdělávacího programu také účastní mnoha výchovně - vzdělávacích akcí a
pořadů pro děti v mateřské škole, základní škole i mimo ně.
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Při zařazování dětí do tříd je kritériem datum narození dítěte. Proto může dojít k tomu, že
vznikne věkově smíšená třída. V tomto případě přizpůsobujeme vzdělávací plán (cíle, formy
obsahy, náměty) dětem dané věkové kategorie.

6.3 Přijímání dětí do mateřské školy
Děti jsou do naší MŠ přijímány v souladu s vnitřní směrnicí pro stanovení kritérií pro přijímání
dětí. Ustanovení této směrnice vymezuje kritéria v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání /školský zákon/, ve
znění pozdějších předpisů, především, kdy počet přihlášených dětí překročí stanovenou
kapacitu dětí v MŠ.
Detailní kritéria jsou aktualizována pro příslušný školní rok a jsou zveřejněna na webových
stránkách školy a na nástěnce v budově MŠ. Odpovědnou osobou je ředitelka školy.
Pro rodiče nově přijatých dětí k novému školnímu roku je vždy v červnu po ukončení zápisu
informativní schůzka poskytující základní informace o programu i provozu školy - obdrží náš
školní propagační leták.
Docházka dítěte do mateřské školy Perlička je ukončena jeho nástupem do základní školy.
Předčasně lze ukončit docházku rozhodnutím zákonných zástupců nebo ředitelkou školy
v případě, že dochází zákonnými zástupci dítěte k opakovanému porušování školního řádu.
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6.4 Organizace dne v mateřské škole
6:00 – 8:00

Příchod dětí do MŠ
Po 8. hodině, kdy se z důvodu zvýšeného zabezpečení školy zamyká
vchod, mohou rodiče po dohodě s učitelkou přivést dítě do 9:00.

6:00 – 6:30 (6:45)

Scházení dětí ve třídě „ Kuřátka“

6:30 (6:45)

Rozcházení do jednotlivých tříd

6:30 (6:45) – 10:00

Spontánní a řízené aktivity dle tematického celku týdne (včetně
pohybové aktivity, relaxace)

8:30 – 9:30

Hygiena, svačina

9:30 – 10:00

Komunitní kruh, příprava na pobyt venku, převlékání v šatnách

10.00 – 12:00

Pobyt venku, hygiena

11:30 – 12:30

Příprava na oběd, oběd a osobní hygiena dětí, čištění zubů, příprava
na spánek

12:00-13:00

Odchod dětí domů po obědě, příprava na odpočinek

12:30 – 14:00

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,
individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

14:15 – 15:00

Odpolední svačina

14:30 – 16:45

Spontánní aktivity dětí, činnosti nabídnuté učitelkou, případně
individuální dokončování, procvičování, opakování v cílených
činnostech. V letním období pobyt dětí na školní zahradě.

15:30 – 16:30

Odpolední kroužky

15:00 – 16:45

Postupné rozcházení dětí (rozcházecí třída „Berušky“)

Uvedené časy jsou pouze orientační. Veškeré činnosti a aktivity jsou voleny a prováděny
s ohledem na zájmy a potřeby tak, aby byly respektovány psychohygienické podmínky
vzdělávání. Ve společné jídelně se děti jednotlivých tříd střídají, z důvodů omezené kapacity.
Odchod dětí po obědě je umožněn do 13. hodin, dále po dohodě.
Po celý den je zajištěn pitný režim.
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6.5 Aktivity MŠ ve spolupráci s jinými organizacemi
Nedílnou součástí nabídky jsou každoročně:







besedy s městskou policií
návštěva Sboru dobrovolných hasičů s praktickou ukázkou hašení požáru
literárně vzdělávací programy ve spolupráci s místní knihovnou
výukové programy ve spolupráci se střediskem ekologické výchovy
koncerty ZUŠ, výstavy místních organizací, filmová a divadelní představení
a jiné, dle aktuální nabídky
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7. VZDĚLÁVACÍ OBSAH
Po získaných zkušenostech z minulých let je nový ŠVP více otevřený, dává učitelkám více
volnosti ve výběru a skladbě témat. Okruhy jsou voleny pouze v podobě základních a
některých doplňkových barev. Tento ŠVP pouze načrtává návrhy, co která barva „perličky“
může představovat.

Červená perlička
Červená = vztahy, pravidla, bezpečí, ovoce, zelenina, tělo, nemoci

Hnědá perlička
Hnědá = podzim, půda, pole, stromy, les, listí

Bílá perlička
Bílá = sníh, led, chlad, sváteční barvy - Vánoce, domov, rodina

Zelená perlička
Zelená = tráva, jaro, Velikonoce, byliny, rostliny, doprava - zelená na semaforu

Modrá perlička
Modrá = voda ve všech formách, život ve vodě, život u vody, vzduch, nebe, mraky, počasí

Žlutá perlička
Žlutá = slunce, písek, louka, moře, hvězdy
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Červená perlička
Návrh: Červená = vztahy, pravidla, bezpečí, ovoce, zelenina, tělo, nemoci
Očekávané cíle:
Dítě a jeho tělo
 uvědomění si vlastního těla
 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné
motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání
pohybového aparátu a tělesných funkcí
 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
 osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i
pohody prostředí
Dítě a jeho psychika
 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání,
porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu,
vyjadřování)
 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní
identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 získání relativní citové samostatnosti
 rozvoj schopnosti sebeovládání
 rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
Dítě a ten druhý
 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské škole, v
dětské herní skupině apod.)
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rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
rozvoj kooperativních dovedností

Dítě a společnost
 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se),
přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a přijímat
základní hodnoty v tomto společenství uznávané
 rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj
schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se
přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 rozvoj společenského i estetického vkusu
Dítě a svět
 seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k
němu
 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí,
o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

Očekávané výstupy:
Dítě a jeho tělo
 zachovávat správné držení těla
 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu
v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat
se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní
potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a
výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou,
zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
 zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní
návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se
o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)
 mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé
výživy
 zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji,
sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými
hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami
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Dítě a jeho psychika
 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
 sledovat očima zleva doprava
 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film,
užívat telefon
 vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového,
změněného, chybějícího)
 záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních,
výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory
 přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit
svoje osobní pokroky
 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost,
spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném)
a cizím prostředí
 prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se
ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek,
zlost, agresivitu apod.)
 zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či
dramatickou improvizací apod.)
Dítě a ten druhý
 navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat
s ním vhodným způsobem, respektovat ho
 porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská
přátelství
 spolupracovat s ostatními
 respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si
úkol s jiným dítětem apod.
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Dítě a společnost
 uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s
dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když
druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)
 začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti,
schopnosti a dovednosti
 adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i jeho
běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se
jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu, spolupracovat,
přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody
 zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami,
s penězi apod.
Dítě a svět
 orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově
mateřské školy, v blízkém okolí)
 všímat si změn a dění v nejbližším okolí
NAVRHOVANÉ ČINNOSTI
 Návštěva žáků 1. tř. ZŠ
 Přípravka pro předškoláky
 Vycházka do okolí
 Hry na téma přátelství
 Pozorování prostředí a okolí školy
 Činnosti na rozvoj řečových projevů
 Zdravotní, relaxační a dechová cvičení
 Správné ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 Cvičení dětské jógy
ENVIROMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 Pozorování ptáků a veverek v okolí MŠ určování druhů ptáků
 Sběr starého papíru, PET víček, nebezpečného odpadu
 Co ukrývá ovoce a zelenina
 Dodržování správné životosprávy, výživy, pitného režimu, otužování, přiměřené oblékání,
počasí
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Hnědá perlička
Návrh: Hnědá= podzim, půda, pole, stromy, les, listí
Očekávané cíle:
Dítě a jeho tělo
 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné
motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání
pohybového aparátu a tělesných funkcí
 rozvoj a užívání všech smyslů
 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i
pohody prostředí
 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu
Dítě a jeho psychika
 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného
myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od
bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie
 rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 získání relativní citové samostatnosti
 rozvoj schopnosti sebeovládání
Dítě a ten druhý
 osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a
rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 rozvoj kooperativních dovedností
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Dítě a společnost
 poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného
sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace
obvyklým v tomto prostředí
 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 rozvoj společenského i estetického vkusu
Dítě a svět
 seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k
němu
 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí,
o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Očekávané výstupy:
Dítě a jeho tělo
 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu
v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat
se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově
rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem
apod.)
 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní
potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a
výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou,
zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
 zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní
návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se
o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.)
 pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít
povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní
pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem
 rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí; chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných
a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé
výživy
 zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji,
sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými
hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami
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Dítě a jeho psychika
 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
 sledovat očima zleva doprava
 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film,
užívat telefon
 vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového,
změněného, chybějícího)
 záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních,
výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
 přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit
svoje osobní pokroky
 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se
ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek,
zlost, agresivitu apod.)
 zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či
dramatickou improvizací apod.)
Dítě a ten druhý
 porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
 přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská
přátelství
 dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v
mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
 bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.
Dítě a společnost
 uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s
dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když
druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)



zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami,
s penězi apod.
zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých
výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z
papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)
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Dítě a svět
 zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, které
se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti
(na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)
 všímat si změn a dění v nejbližším okolí

NAVRHOVANÉ ČINNOSTI
 Sběr a odvoz kaštanů, žaludů
 Zpíváme si navzájem
 Vycházky do okolí – pozorování stromů, plodů v přírodě
 Experimenty
 Využití přírodnin k tvořivým činnostem
 Řadíme, třídíme, rozlišujeme

ENVIROMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 Sběr přírodnin pro myslivecké sdružení
 Pozorování změn v přírodě – podzim v lese, v zahradách
 Postupné ukládání přírody k zimnímu spánku
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Návrh: Bílá = sníh, led, chlad, sváteční barvy - Vánoce, domov, rodina
Očekávané cíle:
Dítě a jeho tělo
 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné
motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání
pohybového aparátu a tělesných funkcí
 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i
pohody prostředí
Dítě a jeho psychika
 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 vytváření základů pro práci s informacemi
 získání relativní citové samostatnosti
 rozvoj schopnosti sebeovládání
 rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky
vyjádřit
 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
Dítě a ten druhý
 vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,
přizpůsobivosti apod.)
 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 rozvoj kooperativních dovedností
Dítě a společnost
 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 rozvoj společenského i estetického vkusu
31

Základní škola a Mateřská škola Ostrava – Krásné Pole, Družební 336, přísp. organizace

Dítě a svět
 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí,
o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 poznávání jiných kultur
 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Očekávané výstupy:
Dítě a jeho tělo
 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu
v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat
se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní
potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a
výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou,
zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
 mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé
výživy
 zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji,
sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými
hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami
Dítě a jeho psychika
 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve
správných větách)
 formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film,
užívat telefon
 vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového,
změněného, chybějícího)
 záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit
 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních,
výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
 přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit
svoje osobní pokroky
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prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s
uměním
zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či
dramatickou improvizací apod.)

Dítě a ten druhý
 přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská
přátelství
 dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v
mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
 bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.
Dítě a společnost
 uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s
dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když
druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)
 porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých
 vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v
jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí)
 dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair
 zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami,
s penězi apod.
 vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní
hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet s jednoduchými
hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)
Dítě a svět
 všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou
poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně
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NAVRHOVANÉ ČINNOSTI
 Mikulášská nadílka
 Vánoční trhy v ZŠ s rozsvícením vánočního stromu
 Vánoční dílny v MŠ
 Maškarní rej v MŠ
 Soutěž o nejlepšího sněhuláka (s družinou)
 Experimentální činnosti se sněhem a ledem
 Činnosti zaměřené na svátky v tomto období

ENVIROMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 Co se děje v přírodě v zimě
 Zimní spánek zvířat
 Pomoc ptákům a zvířatům v zimě – vycházky ke krmelci, pravidelné krmení ptáčků do
krmítek
 Rychlení větviček
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Zelená perlička
Návrh: Zelená = tráva, jaro, Velikonoce, byliny, rostliny, doprava - zelená na
semaforu
Očekávané cíle:
Dítě a jeho tělo
 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné
motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání
pohybového aparátu a tělesných funkcí
 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i
pohody prostředí
Dítě a jeho psychika
 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu
o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební,
pohybové, dramatické)
 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 získání relativní citové samostatnosti
 rozvoj schopnosti sebeovládání
Dítě a ten druhý
 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 rozvoj kooperativních dovedností
Dítě a společnost
 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí,
v němž dítě žije
 rozvoj společenského i estetického vkusu
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Dítě a svět
 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí,
o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale
také poškozovat a ničit
 osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči
o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho
nebezpečnými vlivy
 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Očekávané výstupy:
Dítě a jeho tělo
 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu
v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat
se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní
potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a
výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou,
zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po
sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.)
 mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé
výživy
 mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v
případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem apod.)
 zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji,
sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými
hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami
Dítě a jeho psychika
 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i
obsah, ptát se)
 formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení
nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film,
užívat telefon
 vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového,
změněného, chybějícího)
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záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních,
výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
rozhodovat o svých činnostech
vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících,
nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či
zakázaných činnostech apod.
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit
svoje osobní pokroky
prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
zorganizovat hru
zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či
dramatickou improvizací apod.)

Dítě a ten druhý
 odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
 chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, v případě
potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)
Dítě a společnost
 uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s
dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když
druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)
 vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v
jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí)
 utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je
v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této
představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti)
 uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat
neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat
společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či
agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům
(vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají)
 zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami,
s penězi apod.
Dítě a svět
 uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom,
jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit
o pomoc)
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osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně
smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní
praxi
všímat si změn a dění v nejbližším okolí
mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka,
uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní
zdraví i životní prostředí
pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným
způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, chránit přírodu
v okolí, živé tvory apod.)

NAVRHOVANÉ ČINNOSTI
 Návštěva knihovny
 Beseda s policií
 Beseda s hasiči
 Velikonoční dílny
 Den Země
 Úklid zahrady – pomoc rodičů
 Vycházka do lesa – zdolávání přírodních překážek
 Pokusy, zkoumání – koutek přírody
 Úklid kolem MŠ – společná akce s rodiči

ENVIROMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 Pozorování změn v jarní přírodě – jarní květiny
 Zakládání bylinkové zahrádky
 Pěstování květin, jarní zeleniny na záhonech ve školní zahradě
 Den Země
 Jarní úklid školní zahrady a okolí MŠ – společná akce s rodiči
 Domácí zvířata a jejich mláďata, význam, který pro nás mají
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Modrá perlička
Návrh: Modrá = voda ve všech formách, život ve vodě, život u vody, vzduch,
nebe, mraky, počasí
Očekávané cíle:
Dítě a jeho tělo
 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné
motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání
pohybového aparátu a tělesných funkcí
 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i
pohody prostředí
Dítě a jeho psychika
 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu
o učení
 osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
 získání relativní citové samostatnosti
 rozvoj schopnosti sebeovládání
Dítě a ten druhý
 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 rozvoj kooperativních dovedností
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Dítě a společnost
 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a
umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 rozvoj společenského i estetického vkusu
Dítě a svět
 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí,
o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi,
společností, planetou Zemí

Očekávané výstupy:
Dítě a jeho tělo
 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu
v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat
se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní
potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a
výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou,
zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
 mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé
výživy
 zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji,
sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými
hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami
Dítě a jeho psychika
 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně
zformulovaných větách
 vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i
obsah, ptát se)
 formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout
jednoduchou dramatickou úlohu apod.)
 sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 poznat některá písmena a číslice, popř. slova
 poznat napsané své jméno
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projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film,
užívat telefon
vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového,
změněného, chybějícího)
záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit
postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“
vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních,
výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a
přizpůsobovat jim své chování
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit
svoje osobní pokroky
prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či
dramatickou improvizací apod.)

Dítě a ten druhý
 uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj
postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit
konflikt dohodou
Dítě a společnost
 uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s
dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když
druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)
 pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle
které je třeba se chovat
 utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je
v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle této
představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti)
 zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami,
s penězi apod.
 vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární,
dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je
zaujalo)
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Dítě a svět
 vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý
- jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci různých národů a
kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)
 všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí,
pohybuje a proměňuje a že s těmito změnami je třeba v životě počítat), přizpůsobovat se
běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole

NAVRHOVANÉ ČINNOSTI
 Školní výlet
 Besídka ke Dni Matek
 Hry s vodou
 Povídání o planetě Zemi

ENVIROMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 Voda v mnoha proměnách – rybník, řeka, moře
 Život u rybníka
 Hry s vodou
 Povídání o planetě Zemi
 Koloběh vody v přírodě – neplýtvat vodou, zjištění, že bez vody se nedá žít
 Návštěva ZOO – seznamování s exotickými zvířaty
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Žlutá perlička
Návrh: Žlutá = slunce, písek, louka, moře, hvězdy
Očekávané cíle:
Dítě a jeho tělo
 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné
motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání
pohybového aparátu a tělesných funkcí
 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností
 osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i
pohody prostředí
Dítě a jeho psychika
 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)
 vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu
o učení
 osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
 získání relativní citové samostatnosti
 rozvoj schopnosti sebeovládání
 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
Dítě a ten druhý
 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 rozvoj kooperativních dovedností
 ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
Dítě a společnost
 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 rozvoj společenského i estetického vkusu
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Dítě a svět
 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí,
o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 poznávání jiných kultur
 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

Očekávané výstupy:
Dítě a jeho tělo
 zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu
v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat
se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní
potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a
výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou,
zacházet s jednoduchými hudebními nástroji apod.)
 pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít
povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní
pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem
 mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé
výživy
 zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji,
sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými
hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami
Dítě a jeho psychika
 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči
 vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně
zformulovaných větách
 vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i
obsah, ptát se)
 domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 chápat slovní vtip a humor
 utvořit jednoduchý rým
 poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma
 poznat některá písmena a číslice, popř. slova
 poznat napsané své jméno
 projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film,
užívat telefon
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vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového,
změněného, chybějícího)
záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky,
vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy
předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a
podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů
podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou
řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední apod.)
chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle,
mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto,
podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních,
výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky)
přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit
svoje osobní pokroky
prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné
povinnosti

 zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či
dramatickou improvizací apod.)
Dítě a ten druhý
 uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a
respektovat je
 chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá,
jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti jsou
přirozené
 vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a ohleduplně k
slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, nabídnout mu
pomoc apod.)
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Dítě a společnost
 uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s
dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo až když
druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn apod.)
 chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků, s
úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí
 dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair
 zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami,
s penězi apod.
Dítě a svět
 mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém
prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v
okolí dítěte
 všímat si změn a dění v nejbližším okolí

NAVRHOVANÉ ČINNOSTI
 Hopsalín – Den dětí
 Rozloučení se školáky
 MDD – sportovní dopoledne
 Vyhledávání v encyklopediích a mapách
 Experimentování s přírodními materiály

ENVIROMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 Experimentování s přírodními materiály
 Třídění letních květin – zahradní, luční, pokojové
 Flóra a fauna na jednotlivých kontinentech
 Podmořský svět
 Hry s pískem, kameny
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8. OBLASTI PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
8.1 Dítě a jeho tělo
Specifické vzdělávací cíle:
-

uvědomění si vlastního těla

-

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

-

rozvoj a užívání všech smyslů

-

rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

-

osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

-

osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

-

osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody
i pohody prostředí

-

vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

Nabídka činností a příležitostí pro děti:
-

lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení), nelokomoční
pohybové činnosti (změny poloh a pohybů těla na místě) a jiné činnosti (základní
gymnastika, turistika, sezonní činnosti, míčové hry apod.)

-

manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním,
materiálem; činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují, a jejich praktickým
používáním

-

zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová,
relaxační cvičení)

-

smyslové a psychomotorické hry

-

konstruktivní a grafické činnosti

-

hudební a hudebně pohybové hry a činnosti

-

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

-

činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí

-

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

-

činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí

-

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

zachovávat správné držení těla

-

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

-

koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

-

vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

-

ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem

-

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

-

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

-

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

-

zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit
po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě
apod.)

-

pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, mít
povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), znát základní
pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem

-

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

-

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

-

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

-

zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými
nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály,
jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami
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8.2 Dítě a jeho psychika
JAZYK A ŘEČ
Specifické vzdělávací cíle
-

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

-

rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

-

osvojení některých dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj zájmu o psanou
podobu jazyka

Nabídka činností a příležitostí pro děti:
-

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

-

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

-

komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv

-

samostatný slovní projev na určité téma

-

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

-

vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo

-

přednes, recitace, dramatizace, zpěv

-

grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen

-

prohlížení a „čtení“ knížek

-

hry a činnosti zaměřené k poznávání a rozlišování zvuků, užívání gest

-

činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny,
časopisy, knihy, audiovizuální technika)

Očekávané kompetence:
-

správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči

-

pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno

-

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

-

vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat
řečníka i obsah, ptát se)

-

domluvit se slovy i gesty, improvizovat

-

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

formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat

-

učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí)

-

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

-

sledovat a vyprávět příběh, pohádku

-

popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)

-

chápat slovní vtip a humor

-

sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech

-

utvořit jednoduchý rým

-

poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma

-

rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky,
označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci

-

sledovat očima zleva doprava

-

poznat některá písmena a číslice, popř. slova

-

poznat napsané své jméno

-

projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo,
film, užívat telefon
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POZNÁVACÍ SCHOPNOSTI A FUNKCE, MYŠLENKOVÉ OPERACE, PŘEDSTAVIVOST A FANTAZIE
Specifické vzdělávací cíle:
-

rozvoj zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného
myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj a kultivace paměti,
pozornosti, představivosti, fantazie

-

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

-

posilování přirozených poznávacích cílů (zvídavost, zájmu, radosti z objevování apod.)

-

vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a učení, podpora a rozvoj
zájmu o učení

-

vytváření zájmu pro práci s informacemi

Nabídka činností a příležitostí pro děti:
-

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

-

záměrné pozorování běžných objektů a předmětů, určování a pojmenovávání jejich
vlastností (velikost, barva, tvar, materiál, dotek, chuť, vůně, zvuky), jejich
charakteristických znaků a funkcí

-

motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností

-

konkrétní operace s materiálem (třídění, přiřazování, uspořádání, odhad, porovnávání
apod.)

-

spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty

-

smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání,
zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod.

-

námětové hry a činnosti

-

hry nejrůznějšího zaměření podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní,
imaginativní, výtvarné, konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity)

-

řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant

-

hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické,
obrazné a pojmové)

-

činnosti zaměřené na vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování,
objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii
apod.)

-

činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů (písmena,
číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce)

-

hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině

-

činnosti zaměřené na seznamování se s elementárními číselnými a matematickými
pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství
apod.) a jejich smysluplnou praktickou aplikaci
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-

činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem,
běžnými proměnami a vývojem a přibližující dítěti přirozené časové i logické
posloupnosti dějů, příběhů, událostí apod.

Očekávané kompetence:
 vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového,
změněného, chybějícího)
 záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 přemýšlet, vést jednoduché úvahy a také vyjádřit to, o čem přemýšlí a uvažuje
 zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky,
vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, charakteristické rysy
předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
 vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenosti k učení
 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a
podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory
předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti,
chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední
apod.)
 chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u,
vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro,
léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat
v čase
 učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat a vybavit
 řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“
 nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních,
výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim
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SEBEPOJETÍ, CITY, VŮLE
Specifické vzdělávací cíle:
 poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní
identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)
 získání relativní citové samostatnosti
 rozvoj schopnosti sebeovládání
 rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat
 rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a
prožitky vyjádřit
 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
Nabídka činností a příležitostí pro děti:
 spontánní hra
 činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu
 činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a výsledkem,
v nichž může být dítě úspěšné
 činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování,
vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení
 příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání
 cvičení organizačních dovedností
 estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, pohybové
a další)
 sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte
 cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště
záporných emocí, např. hněvu, zlosti, úzkosti)
 hry na téma rodiny, přátelství apod.
 výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.)
 činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, čím
se lidé mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, city,
vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, jazykem) a
v čem jsou si podobní
 dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka
v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zloba, údiv,
vážnost apod.)
 činnosti vedoucí dítě k identifikaci sebe sama a k odlišení od ostatních
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Očekávané kompetence:
 odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich opory
 uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
 rozhodovat o svých činnostech
 ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city
a přizpůsobovat jim své chování
 vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících,
nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či
zakázaných činnostech apod.
 uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky)
 přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit
svoje osobní pokroky
 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
 respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a
zdůvodněné povinnosti
 zorganizovat hru
 uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost,
spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném
(rodinném) a cizím prostředí
 prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se
ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit
vztek, zlost, agresivitu apod.)
 být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se
s uměním
 zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně
pohybovou či dramatickou improvizací apod.)
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8.3 Dítě a ten druhý
Specifické vzdělávací cíle:
 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému
 osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro
navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské
škole, v dětské herní skupině apod.)
 vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu,
přizpůsobivosti apod.)
 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních
 rozvoj kooperativních dovedností
 ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými
Nabídka činností a příležitostí pro děti:
 běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s dospělým
 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně pohybové
hry, výtvarné hry a etudy
 společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření
 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách
 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému
 aktivity podporující sbližování dětí
 aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy
mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.)
 hry, přirozené i modelové situace, při nichž se dítě učí přijímat a respektovat druhého
 činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování,
spolupodílení se na jejich tvorbě
 hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním,
půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.
 činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina (funkce
rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě zvířat),
mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi)
 hry a situace, kde se dítě učí chránit soukromí a bezpečí své i druhých
 četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením
Očekávané kompetence:
 navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud,
komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho
 porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad
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 přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská
přátelství
 odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná
 uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a
respektovat je
 chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak vypadá,
jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní odlišnosti
jsou přirozené
 uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat
svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat
kompromisy, řešit konflikt dohodou
 spolupracovat s ostatními
 dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma,
v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla
 respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit
si úkol s jiným dítětem apod.
 vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a
ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním,
nabídnout mu pomoc apod.)
 bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.
 chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci,
v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě)
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8.4 Dítě a společnost
Specifické vzdělávací cíle:
 poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného
sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace
obvyklým v tomto prostředí
 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se),
přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a
přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané
 rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, rozvoj
schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se
přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny
 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách
 seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o
prostředí, v němž dítě žije
 vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností
 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a
umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat
 rozvoj společenského i estetického vkusu
Nabídka činností a příležitostí pro děti:
 běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování
 aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy
 spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve třídě
 různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace,
konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich
průběhu i výsledcích
 přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků
a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)
 tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně pohybové,
dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i
vyjadřování a tříbení vkusu
 receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek,
příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének)
 setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo
mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro
předškolní dítě
 hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý,
rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si rolí,
do nichž se dítě přirozeně dostává
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 aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost,
tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, upřímnost,
otevřenost apod.) v jednání lidí
 hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce
(využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými
druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními
předměty, praktická manipulace s některými pomůckami a nástroji, provádění
jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.)
 aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost
kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy, účast dětí
na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmových představení, využívání
příležitostí seznamujících dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky
běžnými v jeho kulturním prostředí apod.)
Očekávané kompetence:
 uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými
i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo,
až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn
apod.)
 pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli,
podle které je třeba se chovat
 chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé
 začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné
vlastnosti, schopnosti a dovednosti
 porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých
 adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy i
jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich
a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému programu,
spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí
pohody
 vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení
(v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí)
 utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách,
co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle
této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti)
 chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez předsudků,
s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí
 dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově
 uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat
neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat
společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost
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či agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům
(vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají)
 zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s
knížkami, s penězi apod.
 vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem
literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo
zajímavé, co je zaujalo)
 zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých
výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat,
tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.)
 vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat
základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet
s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus)

8.5 Dítě a svět
Specifické vzdělávací cíle:
 seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu
k němu
 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém
prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách
 poznávání jiných kultur
 pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat,
ale také poškozovat a ničit
 osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v
péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte
před jeho nebezpečnými vlivy
 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám
 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou,
lidmi, společností, planetou Zemí
Nabídka činností a příležitostí pro děti:
 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních
i technických objektů, vycházky do okolí, výlety
 aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy
obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů)
 sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé
 poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se
chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se
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zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a
jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a
povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím
 hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích,
kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých dalších
situacích, které mohou nastat
 praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se
kterými se dítě běžně setkává
 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a
změn v přírodě (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, krajina
a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období)
 práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších
médií
 kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem,
vyprávění, poslech, objevování)
 praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i umělými
látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává zkušenosti s jejich
vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými materiály a
surovinami)
 využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte
k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší republice
 pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů
(les, louka, rybník apod.)
 ekologicky motivované herní aktivity (ekohry)
 smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní
činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí,
školní zahradu a blízké okolí
Očekávané kompetence:
 orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma,
v budově mateřské školy, v blízkém okolí)
 zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace,
které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na
veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.)
 uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o
tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě
potřeby obrátit o pomoc)
 osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně
smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a
životní praxi
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 mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém
prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek
v okolí dítěte
 vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a
různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci
různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.)
 všímat si změn a dění v nejbližším okolí
 porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí,
pohybuje a proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat, přizpůsobovat
se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole
 mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka,
uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují
vlastní zdraví i životní prostředí
 rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou
poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně


pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat
vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí,
chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.)
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9. EVALUAČNÍ SYSTÉM
Systém hodnocení byl projednán na pedagogické radě dne 30. 8. 2016 podle sdělení MŠMT
4. 19229/ 2006 – 20.

Evaluace třídního vzdělávacího plánu, tématických celků
-

provádějí učitelky každodenně zápisem do třídních knih
na konci každého tematického bloku provádějí třídní učitelky Záznam evaluace témat
(podtémat) týdenních plánů
pololetní hodnocení tříd

Evaluace ŠVP
-

co lze zlepšit, řešit postupně podle závažnosti v dalším pololetí
zodpovídá vedoucí učitelka, spolupracují všichni zaměstnanci

Evaluace učitelky
-

zda TVP vycházel ze ŠVP
zda plánované dílčí cíle směřovaly k naplňování kompetencí naplánovaných pro daný
informační blok
zda metody, formy a postupy pomohly dětem k naplňování dílčích vzdělávacích cílů
vhodnost a efektivnost vzdělávacích metod, forem postupů práce
vhodnost a dostatečnost nabídky činností
co bylo pro děti přínosem k jeho dalšímu rozvoji, získané dovednosti, vědomosti
zájem dětí
využití prožitkového a situačního učení
respektování individuálních a věkových zvláštností dané skupina dětí
organizace činností

Evaluace spolu s dětmi
-

co se jim líbilo, nelíbilo
co se jim povedlo, nepovedlo
co se nového dozvěděly, naučily, vyzkoušely
co by chtěly dělat příště – příprava dalších témat ve spolupráci s dětmi

Evaluace – diagnostická portfolia dětí
-

v polovině roku a na konci roku formou hodnocení
zakládat každému dítěti portfolio (výtvarné práce, 3x ročně provádět diagnostiku
postavy, pracovní listy s datem vyhotovení)
evaluace IVP a PLPP
jednotlivé úkoly kontrolovány průběžně, zodpovídá vedoucí učitelka MŠ
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Tabulka evaluace – hodnocení je prováděno v ročním cyklu, dle schválených
kritérií

Kritéria

Frekvence

Kdo

Dotazník pro rodiče

1x ročně

učitelky

Evaluace
vzdělávacího
procesu

Denně(do tř. knihy)

učitelky

Třídní kniha

1x měsíčně

vedoucí učitelka MŠ

Hospitace

Viz plán

vedoucí učitelka MŠ

Dokumentace školy

1x za dva měsíce

vedoucí učitelka MŠ

Spolupráce se ZŠ

celoročně

určená učitelka ze
třídy předškoláků

Záznamy o dětech

2x ročně

učitelky

IVP, PLPP

2x ročně

vedoucí učitelka MŠ

ŠVP

1x ročně

vedoucí učitelka MŠ

Vyhodnocení cílů
ŠVP

2x ročně

učitelky

Dne:

Plnění

Týdně (eval. list)
Do 30. dne v měs.

Do 31.8.

Podpisy zaměstnanců:
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Příloha č. 1: Programy doplňující hlavní vzdělávací nabídku
Nadstandardní zájmové odpolední aktivity, jež nejsou součástí ŠVP, rozvíjejí další specifické
dovednosti, znalosti, často přispívají ke zdravotní prevenci. Naše učitelky pracují s dětmi
v těchto kroužcích:




Flétna
„PÍŠŤALKA“
Výtvarný
„BARVÍNEK“
Experimentální „ZVÍDÁLEK“

Ve školním roce 2016/ 2017 bude od 1. 10. v naší Mateřské škole Perlička pracovat kroužek
„Předškolák“ a kroužek „Logohrátky“.
„Předškolák“ - cílem kroužku je připravovat děti na nástup školní docházky na základní škole,
a to ve všech oblastech, které jsou pro děti tohoto věku potřebné.
Náplň kroužku: - grafomotorická cvičení a uvolňovací přípravné cviky - nácvik správného držení
psacího náčiní - rozvoj hrubé a jemné motoriky - rozvoj zrakové, sluchové percepce,
diferenciace, analýzy a syntézy - vnímání schématu těla a orientace v prostoru, pravolevá
orientace apod.
„Logohrátky“ – náplň kroužku: oromotorická cvičení (na posilování obličejových svalů a
jazyka), dechová cvičení (na ovládání síly dechového proudu), upevňování a vyvozování
jednotlivých hlásek, sluchová cvičení, analýza a syntéza, zraková cvičení, figura a pozadí,
básničky, říkanky, rytmizace slabik, tvoření rýmů, skládání časových os v příběhu, celkové
vyjadřování a řečový projev, slovní a jiné hry na podporu řeči, paměti a myšlení.
Tento kroužek nenahrazuje, ale podporuje činnost klinického logopeda.
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