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1. Identifikační údaje o mateřské škole 

 

Název školy: Mateřská škola Veselíčko, okres Přerov, příspěvková organizace  

 

Sídlo: Tupec 40, 751 25 Veselíčko  

 

Právní forma: příspěvková organizace  

 

Vymezení hlavního účelu a předmětu činnosti: poskytování výchovy a vzdělání  

 

Součásti: školní jídelna  

 

IČ: 75029961  

 

Kapacita: 50 dětí  

 

Počet tříd: 2  

 

Počet pedagogických pracovníků: 3 

 

Počet nepedagogických pracovníků: 4 

 

Zřizovatel: Obec Veselíčko, Veselíčko 68, 751 25 Veselíčko 

 

Statutární zástupce: Mgr. et Mgr. Lucie Pazderová, ředitelka 

 

Web: http://www.obec-veselicko.cz/organizace-a-spolky/materska-skola/ 

E-mail: msveselicko@seznam.cz 

Telefon: 581 793 268  

http://www.obec-veselicko.cz/organizace-a-spolky/materska-skola/
mailto:msveselicko@seznam.cz
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2. Obecná charakteristika školy 

 

Sídlo Mateřské školy Veselíčko se nachází v místní části obce Veselíčko – Tupci. Budova 

mateřské školy, jejímž vlastníkem je Obec Veselíčko, pochází z roku 1909, kdy byla postavena 

jako jednotřídní obecná škola, kterou navštěvovaly právě děti z Tupce. Dodnes se také o 

budově mateřské školy mluví jako o tupecké škole. Po sloučení do té doby samostatného 

Tupce s Veselíčkem v roce 1964 byla tupecká škola zrušena. V budově byl zřízen hostinec, ale 

již v roce 1966 byl na návrh MNV Veselíčko vypracován plán na úpravu tupecké školy pro 

účely dvojtřídní mateřské školy se samostatnou školní jídelnou. Po celé řadě různých jednání 

byla přestavba započata a kolaudace „nové“ mateřské školy byla uskutečněna v srpnu 1973. 

Provoz MŠ v nové budově byl pak slavnostně zahájen 1. září 1973.  

Výnosem Zemské školní rady z března roku 1947 byla při škole ve Veselíčku zřízena také 

mateřská škola, jejíž provoz začal v dubnu téhož roku. Do MŠ se tehdy docházelo pouze 

dopoledne a nebyla poskytována strava. Na přelomu 50. a 60. let 20. století byla mateřská 

škola přemístěna do prostor správní budovy místního zámku. Jelikož zaměstnanost rodičů 

vyžadovala delší pobyt dětí v MŠ, byl provoz rozšířen na celodenní a zároveň bylo zajištěno 

stravování ze „zámecké“ kuchyně. Prostředí zámeckého parku, na jehož prahu se MŠ 

nacházelo, bylo pro děti velmi přínosné, zato vnitřní dispozice a interiér MŠ byl nevyhovující. 

Proto již od počátku 60. let 20. století volali rodiče dětí po vybudování lepšího prostředí pro 

své děti a navrhovali přemístění MŠ do budovy školy v Tupci. Jejich volání bylo naplněno 

v září roku 1973.  

K výraznějším stavebním úpravám od té doby nedošlo, v letech 2003-2010 byla postupně 

vyměněna okna a dveře, zastřešen vchod, natřena fasáda, upraveno osvětlení, v roce 2008 

byla na základě změn hygienických norem vybudována nová umývárna, v roce 2013 byla 

obnovena dlažba na chodbách školy a odstraněno nevyhovující obložení stěn a byla 

provedena výměna hlavních vchodových dveří, v roce 2014 došlo k částečné rekonstrukci 

školní kuchyně a II. třídy. V průběhu hlavních prázdnin roku 2016 došlo k rekonstrukci I. třídy 

a herny II. třídy. I. třída i herna II. třídy byly vybaveny novým funkčním nábytkem, v obou 

třídách byla vyměněna stará nevyhovující lehátka za moderní molitanové matrace s 

příslušenstvím.  
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Současná mateřská škola je tedy uvnitř členěna na dvě třídy, celková kapacita je stanovena 

na 50 dětí. Třídy mají názvy Zelená – třída I. a Červená – třída II. Jsou vybaveny novým 

nábytkem, dostatečným množstvím hraček i didaktickými pomůckami. Věkové složení tříd je 

spíše homogenní.  

K mateřské škole přímo přiléhá rozlehlá oplocená zahrada se zastřešeným pískovištěm, 

lesíkem a několika herními prvky pořízenými z grantu MMR. Herní prvky i prostory zahrady 

jsou však poněkud zanedbané. Nutná péče o dřevěné herní prvky přišla později, než je 

trvanlivost dřevěných částí prvků umístěných celoročně ve venkovním prostředí, zejména v 

zadní části školní zahrady se nachází značné množství náletových dřevin, do jejích prostor 

zcela nevhodných. V současné době je tudíž část školní zahrady a řada herních prvků dětem 

nepřístupná. Od hlavní cesty přiléhá k MŠ venkovní terasa.  

Nedílnou součástí mateřské školy je školní jídelna, která vaří nejen pro děti naší MŠ, ale i pro 

ZŠ a MŠ Prosenice. V rámci doplňkové činnosti vaří školní jídelna pro cizí strávníky. 
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3. Analýza podmínek vzdělávání 

Analýza podmínek vzdělávání v Mateřské škole Veselíčko vychází z RVP PV. Tyto podmínky, 

které do jisté míry popisují optimální podobu předškolního vzdělávání, zpravidla splňuje. Je 

tučně vyznačeno, která podmínka vzdělávání je vyhovující, částečně vyhovující nebo 

nevyhovující. 

VĚCNÉ PODMÍNKY - ANALÝZA  

 Mateřská škola má dostatečně velké prostory (podlahová plocha i objem vzduchu 

atd. dle příslušného předpisu) a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje 

nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. (vyhovující) 

 Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) i 

vybavení pro odpočinek dětí (lůžka) jsou přizpůsobeny antropometrickým 

požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a bezpečné a jsou 

estetického vzhledu. (částečně vyhovující) 

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

jejich věku; je průběžně obnovováno a doplňováno a pedagogy plně využíváno. 

(částečně vyhovující) 

 Hračky, pomůcky, náčiní a další doplňky nebo alespoň jejich podstatná část je 

umístěna tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se 

vyznaly v jejich uložení; jsou stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy i dětmi. 

(vyhovující) 

 Děti se svými výtvory podílejí na úpravě a výzdobě interiéru budovy. Prostředí je 

upraveno tak, aby dětské práce byly dětem přístupné a mohli si je prohlédnout i 

jejich rodiče. (vyhovující) 

 Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada či hřiště. Tyto prostory 

jsou vybavené tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity. 

(částečně vyhovující)   

 Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické 

normy dle platných předpisů (týkajících se např. čistoty, teploty, vlhkosti vzduchu, 

osvětlení, hlučnosti, světla a stínu, alergizujících či jedovatých látek a rostlin apod.). 

(částečně vyhovující)  
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Slovní charakteristika věcných podmínek MŠ 

Vnitřní prostor MŠ je členěn na dvě třídy. Obě třídy mají prostor třídy a herny oddělen 

otevřeným průchodem. WC a umývárna mají samostatný vstup a jsou pro obě třídy 

společné. Každá třída má svou šatnu. Obě třídy jsou vybaveny novým nábytkem, postupně 

dochází k vybavování novými hračkami a didaktickým materiálem.  

ŽIVOTOSPRÁVA - ANALÝZA  

 Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava (dle předpisu). Je zachována 

vhodná skladba jídelníčku, dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů, 

děti mají stále k dispozici ve třídě dostatek tekutin a mezi jednotlivými podávanými 

pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly. Je nepřípustné násilně nutit děti do jídla. 

(vyhovující) 

 Je zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby 

umožňoval organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci 

(aby např. rodiče mohli své děti přivádět podle svých možností, aby bylo možné 

reagovat na neplánované události v životě mateřské školy apod.). (vyhovující) 

 Děti jsou každodenně a dostatečně dlouho venku, program činností je přizpůsobován 

okamžité kvalitě ovzduší. (vyhovující)   

 Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru mateřské školy. 

(vyhovující) 

 V denním programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a 

odpočinku jednotlivých dětí (např. dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný 

klidný program namísto odpočinku na lůžku apod.). Donucovat děti ke spánku na 

lůžku je nepřípustné. Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního 

stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor. (vyhovující)   

Slovní charakteristika životosprávy v MŠ  

MŠ má vlastní školní jídelnu – vývařovnu. Stravování se řídí výživovými normami, průměrnou  

spotřebou potravin a výši finančních normativů na nákup potravin. Jídelníček sestavuje 

vedoucí školní jídelny a je vyvěšen na nástěnce. Pro děti je zajišťováno celodenní (dopolední 



8 
 

svačina, oběd, odpolední svačina) nebo polodenní stravování (dopolední svačina, oběd). 

Pitný režim je zajištěn v průběhu celého dne. 

K pobytu venku je využívána rozlehlá zahrada MŠ, kde mají děti možnost jak pohybového 

vyžití, tak pozorování přírody v průběhu roku. Další možností venkovních pobytů jsou 

vycházky po obci, do místního zámeckého parku nebo do lesa. Pobyt venku tvoří každodenní 

součást organizace dne.  

PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY - ANALÝZA  

 Děti i dospělí se cítí v prostředí mateřské školy dobře, spokojeně, jistě a bezpečně. 

(částečně vyhovující) 

 Nově příchozí dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí i situaci. 

(vyhovující)     

 Pedagogové respektují potřeby dětí (obecně lidské, vývojové a individuální), reagují 

na ně a napomáhají v jejich uspokojování (jednají nenásilně, přirozeně a citlivě, 

navozují situace pohody, klidu, relaxace apod.). Děti nejsou neúměrně zatěžovány, či 

neurotizovány spěchem a chvatem. (vyhovující)     

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

znevýhodňováno. Jakékoliv projevy nerovností, podceňování a zesměšňování dětí 

jsou nepřípustné. (vyhovující)     

 Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení, 

vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti 

pravidlům soužití. (vyhovující)       

 Dětem se dostává jasných a srozumitelných pokynů. Třída je pro děti kamarádským 

společenstvím, v němž jsou zpravidla rády. (vyhovující)     

 Pedagogický styl, resp. způsob, jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující, 

projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací pedagoga s 

dětmi. Je vyloučeno manipulování s dítětem, zbytečné organizování dětí z obavy o 

časové prostoje, podporování nezdravé soutěživosti dětí. Jakákoli komunikace s 

dítětem, kterou dítě pociťuje jako násilí, je nepřípustná. (částečně vyhovující) 

 Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou, který počítá s aktivní spoluúčastí a 

samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě 
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předškolního dítěte a potřebám jeho života (je dítěti tematicky blízká, jemu 

pochopitelná, přiměřeně náročná, dítěti užitečná a prakticky využitelná). (vyhovující) 

 Pedagog 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. (částečně vyhovující)  

 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). (částečně vyhovující) 

 Pedagog se programově věnuje neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je 

ovlivňuje prosociálním směrem (prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů 

u dětí). (vyhovující) 

ORGANIZACE - ANALÝZA  

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

jejich aktuální či aktuálně změněné potřeby. (vyhovující)  

 Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené zdravotně preventivní 

pohybové aktivity. (vyhovující) 

 Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. (vyhovující) 

 Děti nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. (vyhovující) 

 Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený 

adaptační režim. (vyhovující) 

 Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený, a to včetně 

aktivit, které mateřská škola organizuje nad rámec běžného programu. (vyhovující) 

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

později pokračovat. (vyhovující) 

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

experimentování, aby se zapojovaly do organizace činností, pracovaly svým tempem 

atp. (vyhovující) 

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

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

skupinách. (vyhovující) 
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 Je dostatečně dbáno na osobní soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost 

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

možnost soukromí při osobní hygieně apod. (částečně vyhovující) 

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

potřebám a možnostem dětí. (vyhovující) 

 Pro realizaci plánovaných činností jsou vytvářeny vhodné materiální podmínky (věcné 

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

(částečně vyhovující) 

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

omezeno. (vyhovující) 

Slovní charakteristika organizace MŠ  

Součástí ŠVP jsou pravidelné vzdělávací aktivity a akce – sportovní, kulturní, ekologické aj. 

(Podrobný rozbor organizace MŠ viz kapitola Organizace vzdělávání).  

ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY - ANALÝZA  

 Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. (vyhovující) 

 Je vytvořen funkční informační systém, a to jak uvnitř mateřské školy, tak navenek. 

(vyhovující)    

 Při vedení zaměstnanců ředitelka vytváří ovzduší vzájemné důvěry a tolerance, 

zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, ponechává jim dostatek 

pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast všech členů 

týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. (vyhovující) 

 Ředitelka školy vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně zaměstnance 

motivuje a podporuje jejich vzájemnou spolupráci. (vyhovující) 

 Pedagogický sbor pracuje jako tým, zve ke spolupráci rodiče. (částečně vyhovující) 

 Plánování pedagogické práce a chodu mateřské školy je funkční, opírá se o předchozí 

analýzu a využívá zpětné vazby. (vyhovující) 

 Ředitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy 

pedagogického týmu. Kontrolní a evaluační činnosti zahrnují všechny stránky chodu 

mateřské školy, jsou smysluplné a užitečné. Z výsledků jsou vyvozovány závěry pro 

další práci. (částečně vyhovující) 
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 Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy a 

samosprávy, s nejbližší základní školou, popřípadě i jinými organizacemi v místě 

mateřské školy a s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních 

výchovných a vzdělávacích problémů dětí. (vyhovující) 

Slovní charakteristika řízení MŠ 

Pedagogický tým není stabilní, ředitelka se snaží vytvořit funkční systém, ale pracovní 

neschopnosti pedagogů narušují její práci. Pedagogické porady jsou svolávány cca pětkrát 

v průběhu školního roku, průběžně dochází ke konzultacím mezi pedagogy, je podporována 

vzájemná spolupráce. Školní vzdělávací program byl projednán pedagogickou radou 

mateřské školy a je pravidelně vyhodnocován.  

PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ - ANALÝZA  

 Všichni pracovníci, kteří pracují v mateřské škole jako pedagogové, mají předepsanou 

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

(vyhovující) 

 Pedagogický sbor, resp. pracovní tým funguje na základě jasně vymezených a 

společně vytvořených pravidel. (částečně vyhovující) 

 Pedagogové se sebevzdělávají, ke svému dalšímu vzdělávání přistupují aktivně. 

(částečně vyhovující) 

 Ředitelka podporuje profesionalizaci pracovního týmu, sleduje udržení a další růst 

profesních kompetencí všech pedagogů (včetně svojí osoby), vytváří podmínky pro 

jejich další systematické vzdělávání. (vyhovující) 

 Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby byla vždy a při všech 

činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. (vyhovující) 

 Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem (v souladu se 

společenskými pravidly a pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a 

vzdělávání předškolních dětí). (částečně vyhovující)   

 Specializované služby, jako je logopedie, rehabilitace či jiná péče o děti se speciálními 

vzdělávacími potřebami, ke kterým předškolní pedagog sám není dostatečně 

kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky (speciálními 
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pedagogy, školními či poradenskými psychology, lékaři, rehabilitačními pracovníky 

aj.). (vyhovující) 

Slovní charakteristika personálního a pedagogického zajištění MŠ  

Všechny učitelky jsou pro svou práci kvalifikované, mají středoškolské vzdělání v oborech 

Učitelství pro mateřské školy a Předškolní a mimoškolní pedagogika. Ředitelka je 

vysokoškolsky vzdělaná v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, v současné době si v rámci 

celoživotního vzdělávání při Univerzitě Palackého v Olomouci dodělává kvalifikaci v oboru 

Učitelství pro MŠ. Specializované služby jako např. logopedie, psychologické poradenství, 

speciálně pedagogické poradenství jsou zajišťovány ve spolupráci s odborníky ze školských 

poradenských zařízení.  

SPOLUÚČAST RODIČŮ - ANALÝZA  

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

vstřícnost, porozumění, respekt a ochota spolupracovat. Spolupráce funguje na 

základě partnerství. (částečně vyhovující) 

 Pedagogové sledují konkrétní potřeby jednotlivých dětí, resp. rodin, snaží se jim 

porozumět a vyhovět. (vyhovující) 

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

programů, dle 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. (vyhovující) 

 Pedagogové 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. (vyhovující) 

 Pedagogové 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. (vyhovující) 
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 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. (vyhovující) 

Slovní charakteristika spoluúčasti rodičů v MŠ  

Rodiče jsou o dění v mateřské škole informováni formou osobního kontaktu s učitelkami, 

nástěnek, facebookového profilu a dále profilu MŠ na webových stránkách obce, což není 

plně vyhovující způsob, zvláště pro zájemce zvenčí, kteří se chtějí o MŠ Veselíčko dozvědět 

něco bližšího. V současné době probíhají se zřizovatelem debaty o možnostech vytvoření 

vlastního webového prostoru. Rodiče se také spolupodílejí na plánování programu mateřské 

školy a na zajišťování akcí pro děti.   
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4. Podmínky vzdělávání 

4.1. Věcné podmínky 

Škola má přiměřeně velké prostory denních místností pro děti. Každá ze dvou tříd MŠ je 

opticky rozdělena na třídu a hernu. V prostorách tříd a heren jsou zřízeny zájmové kouty 

(hrací, tělocvičné, výtvarné a pracovní, hudební, čtenářské). Sociální a hygienické zázemí bylo 

zrekonstruováno, vyhovuje současným hygienickým předpisům, ne však kapacitě MŠ. Škola 

je téměř celá vybavena novým nábytkem, je v ní dostatečný počet hraček, „vytíženější“ 

hračky jsou průběžně dokupovány. Dětský nábytek odpovídá antropometrickým 

požadavkům. Škola je vybavena novou elektrotechnikou (interaktivní tabule + notebook) a 

novými didaktickými materiály. Uložení hraček a dalších pomůcek je přehledné, děti se 

v jejich uložení vyznají. Děti se samy svými výtvory podílejí na výzdobě prostor mateřské 

školy. Všechno zařízení MŠ působí esteticky. K budově MŠ přiléhá školní zahrada, která je 

vybavená tak, že umožňuje rozmanité pohybové aktivity dětí, ovšem z bezpečnostních 

důvodů jen ve vyznačených částech. V souvislosti s bezpečnostně nevyhovujícími herními 

prvky na školní zahradě a kapacitně nedostačujícím sociálním zařízením nelze říci, že všechny 

vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy. 

4.2. Životospráva 

Každodenní strava je zhotovována přímo v mateřské škole. Školní jídelna garantuje 

vyváženou skladbu potravin a dodržování předpisů a norem platných pro děti předškolního 

věku. Výhodou existence školní jídelny přímo v prostorách MŠ je kromě např. bezesporné 

čerstvosti potravin také návaznost na vzdělávací aktivity ve třídách (spolupráce zaměstnanců 

školní jídelny s učitelkami např. při výrobě pokrmů na motivy probíraného tématu: dýňová 

polévka o Halloweenu, bramborový salát a smažená ryby o Vánocích, mazanec o 

Velikonocích apod.). V každé třídě je dodržován pitný režim. Děti nejsou do jídla nuceny. 

Denní program má ustálený charakter, zahrnuje pravidelné tělesné aktivity, řízené didaktické 

činnosti, volný pohyb a hru dětí, pobyt venku. Mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány 

pravidelné intervaly. Děti si samy volí množství jídla a vybírají si z nabídky nápojů. V denním 

programu je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku jednotlivých 

dětí. Dětem s menší potřebou spánku je nabízen v době odpočinku klidový program, 
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předškoláci se v této době věnují zejména činnostem podporujícím rozvoj grafomotoriky.   

Děti nejsou donucovány ke spánku.  

Pedagogové se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují dětem 

přirozený vzor. 

4.3. Psychosociální podmínky 

Všichni zaměstnanci školy se snaží o vytvoření veselého, pohodového a vlídného prostředí. 

Nově příchozím dětem je umožňována postupná adaptace na nové prostředí – popř. i za 

spoluúčasti rodičů. Je respektována individualita dětí, pedagogové se zaměřují na poznávání 

individuálních potřeb a zájmů dětí. Dbají na to, aby byly děti chváleny nejen za výkony, ale i 

za snahu a účast. Přistupují k dětem partnersky a respektují jejich přirozené potřeby. Je 

vyloučeno manipulování s dítětem, zbytečné organizování dětí, podporování nezdravé 

soutěživosti a jakákoliv komunikace, kterou by mohlo dítě pociťovat jako násilí. Děti nejsou 

neúměrně zatěžovány. Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné není zvýhodňováno 

ani znevýhodňováno. Dětem se s ohledem na jejich individuální zvláštnosti dostává jasných a 

srozumitelných pokynů, třída je pro ně kamarádským společenstvím. 

4.4. Organizace 

Do MŠ jsou přijímány děti od 2 do 6 (popř. 7) let věku. Zápis pro nástup dětí do MŠ od 

nového školního roku (1. září) probíhá v měsíci květnu předchozího školního roku. Kritéria 

pro přijetí jsou stanovena, ale poptávka po místě v MŠ v současné době nepřekračuje její 

kapacitu.  

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Veselíčko 

1. děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky  

2. splněné povinné očkování  

3. děti s trvalým bydlištěm ve Veselíčku  

4. sourozenec v MŠ  

5. děti s pravidelnou celodenní docházkou  
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4.5. Řízení mateřské školy 

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Ředitelka MŠ 

vykonává přímou práci s dětmi na pracovišti a administrativní práci.  Funguje ředitelkou 

vytvořený informační systém nejen mezi pracovníky MŠ, ale i mezi rodiči a MŠ (individuální 

pohovory, porady, nástěnky, e-mailová korespondence, web, fb). Při vedení zaměstnanců se 

ředitelka snaží vytvářet příjemnou pracovní atmosféru, zároveň však dbá na řádné plnění 

daných úkolů. MŠ velmi úzce spolupracuje se zřizovatelem a se základními školami a jinými 

vzdělávacími zařízeními v blízkém okolí (ZŠ Dolní Újezd, ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou), dále s 

DDŠ Veselíčko a ZUŠ Ant. Dvořáka v Lipníku nad Bečvou. 

4.6. Personální a pedagogické zajištění 

Pedagogické pracovnice mají požadovanou kvalifikaci pro práci učitelek v MŠ. Ty, kterým část 

odbornosti chybí, si ji průběžně doplňují. Pedagogický sbor funguje na základě ředitelkou 

vymezených a společně odsouhlasených pravidel. Velký důraz je kladen na průběžné 

sebevzdělávání. Pedagogické pracovnice se při práci řídí příslušnými pracovními předpisy, 

pravidelně absolvují periodická a speciální školení, periodické zdravotní prohlídky. Jejich 

směny jsou stanoveny s ohledem na dodržování bezpečnosti dětí. V případě nutnosti je 

pověřována spoluúčastí ve výchovně vzdělávacím procesu také provozní pracovnice - 

školnice. 

Povinnosti předškolního pedagoga dle RVP PV  

Předškolní pedagog (9. platová třída) 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 

Předškolní pedagog (8. i 9. platová třída) vykonává tyto odborné činnosti:  

 analyzuje věkové a individuální potřeby dětí a v rozsahu těchto potřeb zajišťuje 

profesionální péči o děti, jejich výchovu i vzdělávání  
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 realizuje individuální i skupinové vzdělávací činnosti směřující cílevědomě k rozvoji 

dětí a rozšiřování jejich kompetencí (schopností, dovedností, poznatků, postojů) 

 samostatně projektuje výchovné a vzdělávací činnosti, provádí je, hledá vhodné 

strategie a metody pro individualizované a skupinové vzdělávání dětí 

 využívá oborových metodik a uplatňuje didaktické prvky odpovídající věku a 

individualitě dětí 

 provádí poradenské činnosti pro rodiče ve věcech výchovy a vzdělávání jejich dětí v 

rozsahu odpovídajícím pedagogickým kompetencím předškolního pedagoga 

mateřské školy  

 analyzuje vlastní vzdělávací potřeby a naplňuje je sebevzdělávacími činnostmi 

 eviduje názory, přání a potřeby partnerů ve vzdělávání a na získané podněty reaguje 

Předškolní pedagog (8. i 9. platová třída) 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 harmonický 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      

Předškolní pedagog (8. i 9. platová třída) ve vztahu k rodičům:  

 usiluje o vytváření partnerských vztahů  

 umožňuje jejich přístup za svým dítětem do třídy a účastnit se jeho činností  

 s nimi vede průběžný dialog o dítěti, jeho prospívání, rozvoji a učení 
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4.7. Spoluúčast rodičů 

Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje důvěra, otevřenost, vstřícnost, porozumění, 

respekt a ochota spolupracovat. Rodiče mají volný přístup do MŠ, mohou se účastnit různých 

aktivit a programů svých dětí. Denně mohou projednávat drobné připomínky s příslušnou 

učitelkou. Rodiče jsou průběžně informováni o učebních pokrocích dětí, domlouvají 

s učitelkou jednotný postup. Rodiče předškolních dětí si mohou objednat termín i čas 

konzultace s příslušnou učitelkou MŠ zejména v době před zápisem dětí do ZŠ.  

Rodiče jsou informováni o obsahu vzdělávání dětí v intervalech daných časovým rozsahem 

dětmi či učitelkou zvoleného tématu. Mají možnost vznášet své připomínky i náměty. 

Spolupodílí se na plánování kulturních a společenských akcí. Mohou škole pomáhat 

sponzorskými dary. Své představy, požadavky i hodnocení mohou předkládat pedagogickým 

pracovnicím, jsou oslovováni k vyjádření svého názoru v dotaznících předkládaných 

mateřskou školou.  

Pedagogové i ostatní pracovníci chrání soukromí rodiny, zachovávají diskrétnost v jim 

svěřených vnitřních záležitostech každé rodiny. S rodiči jednají ohleduplně a taktně, 

s vědomím, že pracují s důvěrnými a citlivými informacemi. 

Od září 2014 existuje při MŠ Klub pro mateřinku (KPM), který se pravidelně schází 

s ředitelkou školy, tlumočí náměty ostatních rodičů, plánuje akce, konzultuje aktuální 

záležitosti. 
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5. Organizace vzdělávání 

Mateřská škola Veselíčko je uvnitř členěna na dvě třídy, celková kapacita je stanovena na 50 

dětí. Třídy mají barevné názvy odvozené od dominantních barev jejich vybavení, I. třída 

Zelená a II. třída Červená. Obě třídy jsou vybaveny novým nábytkem, dostatečným 

množstvím hraček i didaktickými pomůckami. Každá třída má stanovena svá pravidla a 

stereotypy, které jsou přizpůsobeny věku dětí a podmínkám třídy. Organizační formy dne 

jsou předběžně stanoveny, ale dle aktuálnosti se mohou měnit. Věkové složení tříd je spíše 

homogenní. Důvodem pro vytváření převážně homogenních tříd je jednak bezpečnost dětí, 

jednak odlišný přístup k různým věkovým kategoriím. Ve své podstatě lze však považovat 

každou současnou homogenní třídu za heterogenní. V I. třídě jsou sice umístěny děti mladší 

(2-4leté) a ve II. třídě děti starší (4-7leté), ale i tak panuje mezi nejmladšími a nejstaršími 

dětmi v každé třídě značný věkový rozdíl, kterému je třeba se přizpůsobit. Rozdělení dětí do 

tříd podle věku je navíc v obci zakořeněno odnepaměti, tudíž s ním počítají i rodiče, v 

homogenním prostředí budou děti navíc po celou dobu docházky do ZŠ. Není však 

vyloučeno, že do budoucna dojde v MŠ k vytvoření tříd heterogenních.  

Provoz MŠ je celodenní, a to od 6.30 hod. do 16.00 hod. Ranní scházení a odpolední 

rozcházení dětí probíhá v II. třídě - Červené. Nejsou překračovány počty dětí ve třídě ani při 

pobytu venku. V době hlavních prázdnin je mateřská škola po dobu zpravidla 6 týdnů 

uzavřena.  

Organizace dne – I. třída (Zelená) 

6.30 – 8.00 (8.15) hod.: scházení dětí v II. třídě (Červené) 

8.00 – 8.30 hod.: spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, 

výtvarné apod.), individuální činnosti, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity, 

ranní cvičení 

8.30 – 9.00 hod.: hygiena, dopolední svačina 

9.00 – 9.30 hod.: řízená aktivita 

9.30 – 11.30 hod.: hygiena, pobyt venku 

11.30 – 12.00 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek 
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12.00 – 14.30 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity 

14.30 – 15.00 hod.: hygiena, odpolední svačina 

15.00 – 16.00 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních 

aktivitách, individuální plánované činnosti, zájmové kroužky; rozcházení dětí z II. třídy 

(Červené) 

Organizace dne – II. třída (Červená) 

6.30 – 8.00 (8.15) hod.: scházení dětí  

8.00 – 8.30 hod.: spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, 

výtvarné apod.), individuální činnosti, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity, 

ranní cvičení 

8.30 – 9.00 hod.: hygiena, dopolední svačina 

9.00 – 9.30 hod.: řízená aktivita 

9.30 – 11.30 hod.: hygiena, pobyt venku 

11.30 – 12.00 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek 

12.00 – 14.30 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity 

14.30 – 15.00 hod.: hygiena, odpolední svačina 

15.00 – 16.00 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních 

aktivitách, individuální plánované činnosti, zájmové kroužky; rozcházení dětí  
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Pravidelné aktivity a akce MŠ Veselíčko 

Podzim 

 slavnostní Uvítání nově přijatých dětí 

 Veselíčská drakiáda 

 besídka pro důchodce 

Zima 

 Mikuláš ve školce 

 Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi 

 vánoční Zpívání u zámku 

 Ochutnávka Vánoc aneb vnímání Vánoc všemi smysly 

 vánoční nadílka 

 návštěva ZŠ Dolní Újezd 

 návštěva ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou 

Jaro 

 besídka 

 besedy s odborníky 

Léto 

 Zahradní slavnost 

 školní výlet 

 slavnostní Rozloučení s předškoláky 

 Spaní předškoláků ve školce 

Nepravidelné aktivity a akce MŠ Veselíčko 

 prodejní výstavy 

 výtvarné dílny 

 Den otevřených dveří 

 účast na nepravidelných akcích obce (Den dětských představení, Sraz rodáků apod.) 
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Zaměření jednotlivých tříd vychází z jejich věkového složení. V I. třídě je kladen důraz na 

adaptační program, vytváření potřebných návyků a stereotypů, nově příchozích dětí, II. třída 

je více orientována na přípravu na vstup do ZŠ. Vzdělávací nabídka pro děti ve věku 5-6 let je 

zaměřena v souladu s vývojovými specifiky každého dítěte na podporu rozvoje aspektů 

prvopočátečního čtení, psaní a počítání v návaznosti na zaměření ŠVP – rozvoj hrubé a jemné 

motoriky, zrakové a sluchové percepce, prvopočátečních matematických představ, rozvoje 

řeči, myšlení, paměti a pozornosti, vnímání prostoru a času. Při přípravě dětí na školu je 

preferována individuální a skupinová práce v rámci prožitkového, činnostního a situačního 

učení, které má především charakter hry. Případná nerovnoměrnost ve vývoji dítěte je 

konzultována s rodiči, po jejich souhlasu a v případě potřeby s odborníky. V oblasti 

osobnostního rozvoje směřuje příprava na školu ke kvalitní socializaci a kultivaci dětí před 

vstupem do školy a k dosažení klíčových kompetencí stanovených RVP PV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

6. Spolupráce 

Stěžejním bodem ŠVP Mateřské školy Veselíčko je spolupráce. MŠ spolupracuje s mnoha 

místními i sousedními právnickými subjekty.   

Spolupráce se zřizovatelem 

MŠ Veselíčko spolupracuje především se svým zřizovatelem – Obcí Veselíčko. Na ZOV jsou 

projednávány všechny potřebné kroky k provozu školy. Ve spolupráci s MŠ pořádá Obec 

Veselíčko mnohé kulturní akce (Setkání představitelů obce s důchodci, Vánoční zpívání u 

zámku, Den dětských představení aj.).  

Spolupráce s SDH Veselíčko 

SDH Veselíčko organizuje pro děti Den s hasiči, kdy na školní zahradu přijede hasičská 

technika, která provede ukázky hašení. Obsluha technika v hasičském oblečení pobeseduje 

s dětmi na téma činnost hasičů. 

Spolupráce s TJ Sokol Veselíčko 

TJ Sokol Veselíčko poskytuje MŠ zdarma prostory pro cvičení dětí a dále zdarma zapůjčuje 

mobiliář (pivní sety) na akce pořádané MŠ. 

Spolupráce s Klubem důchodců 

Jednou do roka zveme představitele Klubu důchodců na vystoupení do MŠ. Babičky z Klubu 

přispívají dětem čokoládou do mikulášského balíčku a vyrábí pro dívky velikonoční májek.  

Spolupráce s Rančem Mustang 

Téměř každý rok se koná návštěva dětí na místním ranči v rámci tzv. Dne s koňmi, kde mají 

děti možnost nejen se na koni svézt, ale i prohlédnout si prostory ustájení koní a poslechnout 

si výklad o péči o koně.  

Spolupráce se ZŠ 

ZŠ a MŠ Osek nad Bečvou – spádová škola, konzultace ohledně rozhodování o přijetí či 

nepřijetí dětí, vzájemné návštěvy s 1. třídou  
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ZŠ Dolní Újezd – pravidelné předvánoční návštěvy spojené s ukázkami vánočního vystoupení 

ZŠ a MŠ Prosenice – dovoz stravy, dohody o skladbě jídel 

Spolupráce s DDŠ Veselíčko 

V průběhu roku se konají vzájemná vystoupení. V rámci MDD konají zaměstnanci a klienti 

DDŠ Dětský den pro děti z MŠ na zámecké zahradě. 

Spolupráce se ZUŠ Ant. Dvořáka v Lipníku nad Bečvou  

Spolupráce se ZUŠ funguje jako pomoc při náboru nových talentů. 

Spolupráce s Muzeem Záhoří 

Muzeum Záhoří zprostředkovává návštěvu výstav pro děti MŠ v dopoledních hodinách. 
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7. Charakteristika vzdělávacího programu 

Školní vzdělávací program Veselá školička – Veselo po celý rok vychází z Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je základním pedagogickým 

dokumentem vymezujícím státem stanovený rámec předškolního vzdělávání.  

Předškolní vzdělávání představuje počáteční stupeň veřejného vzdělávání organizovaného a 

řízeného MŠMT. Koncepce předškolního vzdělávání je orientována tak, aby si dítě od útlého 

věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své 

celoživotní vzdělávání. Úkolem předškolního vzdělávání je doplňovat rodinnou výchovu a 

společně s ní zajišťovat dítěti dostatečně podnětné prostředí k jeho aktivnímu rozvoji a 

učení. Předškolní vzdělávání smysluplně obohacuje denní program dítěte a poskytuje dítěti 

odbornou péči, usnadňuje dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu. Předškolní vzdělávání se 

maximálně přizpůsobuje vývojovým, fyziologickým, kognitivním, sociálním i emocionálním 

potřebám dětí předškolního věku. U dětí se speciálními vzdělávacími potřebami navíc 

diagnostikuje, poskytuje včasnou speciálně pedagogickou péči, ve vzdělávacím procesu se 

snaží u každého dítěte dosáhnout osobního maxima. 

 

Hlavní rámcové cíle předškolního vzdělávání:  

1. rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání  

2. osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost  

3. získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí 

 

Dílčí cíle v oblastech:  

1. biologické 

2. psychologické  

3. interpersonální  

4. sociálně-kulturní  

5. environmentální  
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Dílčí výstupy (dílčí poznatky, dovednosti, hodnoty a postoje) v oblastech:  

1. biologické  

2. psychologické  

3. interpersonální  

4. sociálně-kulturní  

5. environmentální  

 

Klíčové kompetence:  

1. kompetence k učení  

dítě ukončující předškolní vzdělávání  

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

při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

 získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení  

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

o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém 

žije  

 klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce 

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

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

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

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

instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům  

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

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

2. kompetence k řešení problémů  

dítě ukončující předškolní vzdělávání  

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

problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem  

 řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně 

(na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého  

 problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a 

omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; 
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hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom 

dosavadních zkušeností, fantazii a představivost  

 při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických i 

empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a 

využívá je v dalších situacích  

 zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá 

elementární matematické souvislosti  

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

dokáže mezi nimi volit  

 chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé 

řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci 

ovlivnit  

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

snahu 

3. kompetence komunikativní 

dítě ukončující předškolní vzdělávání  

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

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

smysluplný dialog  

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

(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)  

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

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

být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou  

 ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní  

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

okolím  

 dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává 

(knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)  

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

elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku   
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4. kompetence sociální a personální 

dítě ukončující předškolní vzdělávání  

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

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

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

rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a 

lhostejnost  

 ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá 

a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla 

společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat 

kompromisy  

 napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve 

svém okolí  

 spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné 

povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim  

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

nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout  

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

jedinečnostem  

 chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se 

nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům 

násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování   

5. kompetence činnostní a občanské 

dítě ukončující předškolní vzdělávání  

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

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

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

přizpůsobovat se daným okolnostem  

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

také odpovídá  

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

odpovědně; váží si práce i úsilí druhých  
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 zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění  

 chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou 

přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají 

svoje nepříznivé důsledky  

 má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými 

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

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

potřebu je zachovávat  

 uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že 

všichni lidé mají stejnou hodnotu  

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

podílí a že je může ovlivnit  

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

zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)   

 

Hlavním cílem Školního vzdělávacího programu s názvem Veselá školička – Veselo po celý rok 

je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k jeho všeobecnému rozvoji, a to na principu 

fenologického pojetí vzdělávání. Dílčími cíli jsou příprava každého dítěte pro život ve 

společnosti a vybavení každého dítěte určitými poznatky a dovednostmi důležitými pro 

vlastní rozvoj a další vzdělávání. Každé dítě má nárok projevovat se jako jedinečná osobnost, 

rozvíjet a učit se v rozsahu svých potřeb a svým tempem. ŠVP je realizován prostřednictvím 

odpovídajících vzdělávacích metod (prožitkové učení, kooperativní učení, učení hrou, 

situační učení, spontánní sociální učení) a forem práce (frontální, individuální, skupinové, 

diferencované). 

Strukturovat a koncipovat vzdělávací program v závislosti na změnách přírody během roku 

znamená pojmout tento program fenologicky. Fenologie je nauka, která zkoumá závislost 

životních projevů rostlin a živočichů na změnách počasí během roku. Život člověka a jeho 

hospodaření jsou ovlivňovány změnami v přírodě v závislosti na počasí již od pradávna. 

Fenologicky zaměřený vzdělávací proces je proto pro děti velmi přirozený. Fenologickým 

pojetím je dětem usnadněn výklad skutečností a zákonitostí dějících se v jejich bezprostřední 

blízkosti. 
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Jednotlivá roční období (jaro, léto, podzim, zima) slouží jako základní inspirace pro didakticky 

zacílené činnosti a tvoří náměty pro jednotlivé tematické celky, na jejichž základě jsou 

vytvářeny a postupně rozvíjeny jednotlivé integrované bloky. Jednotlivá témata nejsou 

předepsána, jejich volba závisí na zájmu dětí případně učitelky. Časový rozsah jednotlivých 

témat je omezen pouze daným ročním obdobím. Předpokladem zvládnutí každého 

integrovaného bloku je splnění stanovených dílčích vzdělávacích cílů. Název tématu 

nerozhoduje. 

Mateřská škola Veselíčko má folklorní tradici, vlastní dětské záhorské kroje, v nichž jsou 

oděny také děti vyobrazené na logu MŠ. V současném pojetí vzdělávacího programu se 

folklor vzdělávání dotýká zejména v obdobích s folklorem spjatých odnepaměti, tzn. 

Vánocemi a Velikonocemi. Využití folklorních prvků v jiném období není vyloučeno. 

Vzhledem k současné nepoužitelnosti některých herních prvků na školní zahradě se folklor 

projevuje především při venkovních pohybových činnostech formou aktivit a her, které děti 

prováděly hlavně v minulosti (např. skákání panáka, míčová školka, cvrnkání kuliček apod.).  

Motivační název ŠVP vychází z názvu obce, ve které se MŠ nachází. Jedná se o Veselíčko, 

jehož název byl v minulosti odvozen právě od podstatného jména veselí, což zřejmě 

znamenalo vyjádření přání, aby v obci bylo vždy veselo, úspěšně. Veselí a úspěch svou 

koncepcí propaguje také mateřská škola. Vždyť aby byla Mateřská škola Veselíčko místem, 

kde si děti rády hrají, musí v ní být veselo a úspěšně.  
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8. Vzdělávací obsah  

Vzdělávací obsah předškolního vzdělávání je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: 

biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální, které se 

nazývají: 

1. Dítě a jeho tělo 

2. Dítě a jeho psychika 

3. Dítě a ten druhý 

4. Dítě a společnost 

5. Dítě a svět 

Každá oblast zahrnuje tyto kategorie: dílčí vzdělávací cíle, vzdělávací nabídku a očekávané 

výstupy. Dílčí vzdělávací cíle vyjadřují, co by měl pedagog v průběhu předškolního vzdělávání 

sledovat, co by měl u dítěte podporovat. Vzdělávací nabídka představuje soubor praktických 

i intelektových činností, popř. příležitostí, vhodných k naplňování cílů a dosahování výstupů. 

Očekávané výstupy jsou dosažitelné dílčí výstupy předškolního vzdělávání, jejichž dosažení 

není pro dítě povinné. 

Vzdělávací obsah je stanoven společně pro všechny děti MŠ a tvoří jej učivo v podobě čtyř 

fenologicky pojatých integrovaných bloků. Dílčí vzdělávací cíle, vzdělávací nabídka i 

očekávané výstupy vycházejí z pěti výše uvedených vzdělávacích oblastí. Jednotlivé oblasti se 

vzájemně prolínají, prostupují, ovlivňují, doplňují a podmiňují, navazují na sebe a někde se 

překrývají. Volba dílčích vzdělávacích cílů, vzdělávací nabídky i očekávaných výstupů vždy 

vychází z věkových a vývojových zvláštností dětí.  

Dílčí vzdělávací cíle uvedené v ŠVP jsou pro učitelky závazné. Vzdělávací nabídka má obecný 

charakter, představuje základní nabídku pro práci učitelek ve třídách. Učitelky mohou 

vzdělávací nabídku jednotlivých integrovaných bloků pro své potřeby dle svého uvážení více 

konkretizovat, popř. doplňovat. Očekávané výstupy jsou závazné s ohledem na individualitu 

každého dítěte. 

Učitelky využívají při své práci materiál s názvem „ Konkretizované očekávané výstupy RVP 

PV“, který (viz Příloha č. 1) rozpracovává a zpřesňuje jednotlivé očekávané výstupy v rámci 

vzdělávacích oblastí v RVP PV, doplňuje RVP PV a stanovuje tak cílenou vzdělávací nabídku 

podle konkrétně zvolených vzdělávacích cílů. Konkretizované očekávané výstupy upřesňují 
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požadavky na jednotlivé očekávané výstupy v podobě činností a příležitostí tak, aby bylo 

zcela jasné, co by mělo dítě zpravidla na konci předškolního vzdělávání dokázat. 

Z ŠVP vychází TVP, který je vytvářen na míru konkrétní třídě dětí. V TVP učitelky podrobněji 

postupně a průběžně písemně rozpracovávají integrované bloky do podoby jednotlivých 

témat formou:  

1. grafického ztvárnění tématu v podobě myšlenkové mapy 

2. konkrétního vymezení vzdělávacích cílů  

3. konkrétního vymezení očekávaných výstupů 

4. konkrétního vymezení vzdělávací nabídky v každé ze vzdělávacích oblastí 

5. poznámkového bloku k jednotlivým vzdělávacím činnostem 

6. evaluace 

Tyto výše uvedené konkrétně vymezené údaje tvoří jádro učitelkami na základě ŠVP 

vytvářeného tzv. třídního bloku, jehož obsah i doba trvání se odvíjejí od zájmů, schopností, 

potřeb, individuálních předpokladů a vývojových zákonitostí konkrétních dětí konkrétní třídy. 

TVP vede učitelky k tomu, aby pracovaly cílevědomě, ale zároveň pružně a volně, což v praxi 

znamená rozpracování pouze počáteční etapy bloku a dále jeho postupné průběžné rozvíjení 

do finální podoby v návaznosti na průběh i výsledky bloku předchozího. Důležité místo mají 

při tvorbě TVP také vzájemné konzultace všech pedagogických pracovníků nad 

vypracovanými myšlenkovými mapami, jejichž cílem je třídní blok obohatit o další nápady.  

Obsahem vzdělávání je integrovaná tematická výuka. Didakticky zacílené činnosti podporují v 

souladu s RVP PV rozvoj dítěte v oblasti biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-

kulturní a environmentální, jsou zaměřeny na kultivaci a socializaci každého dítěte. 

Obsah ŠVP je tvořen čtyřmi integrovanými bloky inspirovanými fenologickým pojetím 

vzdělávání. Učitelky si kreativně vytvářejí na základě zájmu dětí či svého uvážení tematické 

celky, jejichž hlavním spojovacím a jednotícím prvkem je střídání ročních období. Vyhledávají 

si nebo tvoří ke zvoleným tématům metodický materiál. Pracují na principu vzdělávací 

nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte, uplatňují aktivity spontánní i řízené, 

vzájemně provázané a vyvážené. Didakticky zacílené činnosti probíhají skupinově, 

individuálně i individualizovaně. V dostatečné míře je uplatňováno situační učení a 

významnou roli sehrává spontánní sociální učení. Využívají učení v souvislostech a v 

přirozených situacích.  
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Integrovaný blok č. I: Veselý podzim 

 

Charakteristika: Integrovaný blok s názvem Veselý podzim je zaměřen na adaptaci dětí na 

prostředí MŠ, vzájemné poznávání dětí, personálu MŠ a zvládnutí režimových prvků. 

Nedílnou součástí bloku je vytváření příznivého sociálního klimatu ve třídách, a to jak v 

budování vztahů mezi dětmi navzájem, tak mezi dětmi a pedagogy. Velký důraz je kladen na 

individuální práci s nově přijatými dětmi a na postupné překonávání jejich případných 

adaptačních potíží (ve spolupráci s rodinou). Děti spoluvytvářejí pravidla soužití ve třídě, 

která se postupně učí respektovat, prohlubují své citové vztahy k rodině i k lidem v blízkém 

okolí, poznávají MŠ a vesnici, ve které se nachází. Průběžně jsou dětem nabízeny činnosti s 

podzimní motivací při respektování specifických cílů RVP PV ve všech oblastech. Během 

těchto činností dochází ke společnému objevování a poznávání změn v podzimní přírodě, 

k postupnému chápání významu přírody pro život lidí i zvířat. Děti se učí pečovat o přírodu a 

život v ní a chránit přírodu jako nepostradatelnou součást životního prostředí člověka. 

 

1. Dítě a jeho tělo 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

 uvědomění si vlastního těla 

 rozvoj pohybových schopností 

 zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, 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   

Vzdělávací nabídka 

 lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení) 

 nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů na místě) 
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 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 a 

relaxační cvičení) 

 smyslové a psychomotorické hry 

 konstruktivní a grafické činnosti 

 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

 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)  

Očekávané výstupy 

 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 v písku) 

 koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla 

 vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

 zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně 

preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět 

stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.) 

 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, 

uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na 

zahradě apod.) 

 rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí 

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

bezpečí a pohodu svou ani druhých 

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

zdravé výživy 
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 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 

 

2. Dítě a jeho psychika 

 

a) Jazyk a řeč 

Dílčí vzdělávací cíle 

 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) 

Vzdělávací nabídka 

 společné diskuze, 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 

 zpěv 

 grafické napodobování symbolů a tvarů 

 prohlížení knížek 

 činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, 

časopisy, knihy, audiovizuální technika) 

Očekávané výstupy 

 správně vyslovovat 

 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) 

 porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej 

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

 naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky) 

 sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

 rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, 

označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu a jejich komunikativní funkci 

 sledovat očima zleva doprava 

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

 

b) Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace 

Dílčí vzdělávací cíle 

 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.) 

 vytváření základů pro práci s informacemi 

Vzdělávací nabídka 

 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 
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 hry podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, 

konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity) 

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

obrazné a pojmové) 

 činnosti zaměřené k 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 

(piktogramy, značky, symboly, obrazce) 

 hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině 

 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 výstupy 

 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 

 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 zkušeností k učení 

 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

 chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, 

vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, 

jaro, léto, podzim, zima, rok) 

 orientovat se v prostoru i v rovině  

 částečně se orientovat v čase 

 naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit 
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c) Sebepojetí, city, vůle 

Dílčí 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 vytvářet citové vztahy, rozvíjet je, plně prožívat city 

 rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a 

prožitky vyjádřit 

 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

Vzdělávací nabídka 

 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 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 (zejména výtvarné, hudební a pohybové) 

 hry na téma rodiny, přátelství apod. 

 výlety do okolí (zejména do přírody) 

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

Očekávané výstupy 

 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 

 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. 
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 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 

 respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a 

zdůvodněné povinnosti 

 uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, 

spokojenost, strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném 

(rodinném) a cizím prostředí 

 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  

 

3. Dítě a ten druhý 

 

Dílčí 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.) 

 rozvoj kooperativních dovedností 

 ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 

Vzdělávací nabídka 

 běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i 

s dospělým 

 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry 

 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 
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 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 

Očekávané výstupy 

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

komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho 

 porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

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

přátelství 

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

respektovat je 

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

svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj nebo 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 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) 

 

4. Dítě a společnost 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

 poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 

sociokulturního prostředí 
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 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 

 seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o 

prostředí, v němž dítě žije 

 rozvoj společenského i estetického vkusu  

Vzdělávací nabídka 

 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, konstruktivní a výtvarné 

hry apod.) 

 hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, 

rodič, učitelka), osvojování si rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává 

 aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, 

tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, 

upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí 

Očekávané výstupy 

 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 

 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 
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 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 fair 

 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.) 

 

5. Dítě a svět 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

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

k němu 

 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 

Vzdělávací nabídka 

 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i 

technických objektů, vycházky do okolí, výlety 

 aktivity zaměřené k získání 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 

 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 (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, 

krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období) 

 práce s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií 

 kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuze 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) 

 pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů 

(les, louka, rybník apod.) 

 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 výstupy 

 orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, 

v budově mateřské školy, v blízkém okolí) 

 zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené i jednoduché praktické situace, 

které se doma a v mateřské škole opakují 

 chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u 

lékaře apod.) 

 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 s žádostí 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 

 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 
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Integrovaný blok č. II: Veselá zima 

 

Charakteristika: Integrovaný blok s názvem Veselá zima je zaměřen na další rozvoj citových 

vztahů k nejbližšímu prostředí dítěte (rodina, mateřská škola). Důležitým posláním tohoto 

bloku je přiblížit dětem období adventu a Vánoc, jejich tradice a zvyky. Průběžně jsou dětem 

nabízeny činnosti se zimní motivací při respektování specifických cílů RVP PV ve všech 

oblastech. Během těchto činností dochází ke společnému objevování, poznávání a chápání 

změn v zimní přírodě. Děti poznávají výsledky činnosti lidí v krajině a jejich povolání. 

Předškoláci jsou intenzivněji připravováni k zápisu do 1. tříd ZŠ. 

 

1. Dítě a jeho tělo 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

 uvědomění si vlastního těla 

 rozvoj pohybových schopností 

 zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, ovládání pohybového 

aparátu a tělesných funkcí 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 osvojení si poznatku 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   

Vzdělávací nabídka 

 lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení) 

 nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů na místě) 

 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 a 

relaxační cvičení) 
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 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)  

Očekávané výstupy 

 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) 

 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 dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

 ovládat koordinaci ruky a oka 

 zvládnout jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými 

pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným 

materiálem, 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.) 

 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, 

uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na 

zahradě apod.) 

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

bezpečí a pohodu svou ani druhých 

 mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde 

v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem 

apod.) 

 

2. Dítě a jeho psychika 

 

a) Jazyk a řeč 

Dílčí vzdělávací cíle 

 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 

 osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj 

zájmu o psanou podobu jazyka a další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, 

hudební, pohybové, dramatické) 

Vzdělávací nabídka 

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

 společné diskuze, 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 pohádek a příběhů 

 přednes, dramatizace, zpěv 

 grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen 

 prohlížení knížek 

 činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, 

časopisy, knihy, audiovizuální technika) 
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Očekávané výstupy 

 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 

 porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej 

ve správných větách) 

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

 naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky) 

 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 

 rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, 

označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu a 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 film 

 

b) Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace 

Dílčí vzdělávací cíle 

 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.) 
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 vytváření pozitivního vztahu k učení 

 osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, 

čísla) 

 vytváření základů pro práci s informacemi 

Vzdělávací nabídka 

 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 podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, 

konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity) 

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

obrazné a pojmové) 

 činnosti zaměřené k 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 k seznamování se s elementárními číselnými a matematickými 

pojmy a jejich symbolikou (číselná řada, číslice, základní geometrické tvary, množství 

apod.) a jejich smysluplné praktické aplikaci 

 činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů 

 



50 
 

Očekávané výstupy 

 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 

 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 zkušeností 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, uspořádat 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 

 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 

 

c) Sebepojetí, city, vůle 

Dílčí vzdělávací cíle 

 poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní 

identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

 rozvoj schopnosti sebeovládání 

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

 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 
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Vzdělávací nabídka 

 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 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, hudební a pohybové) 

 sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte 

 hry na téma rodiny, přátelství apod. 

 výlety do okolí (zejména do přírody) 

 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, údiv, vážnost 

apod.) 

Očekávané výstupy 

 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 

 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. 

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

 přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním 

 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

 vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 
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 respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a 

zdůvodněné povinnosti 

 uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, 

spokojenost, strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném 

(rodinném) a cizím prostředí 

 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  

 

3. Dítě a ten druhý 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

 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 kooperativních dovedností 

 ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 

Vzdělávací nabídka 

 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 

 společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému 

 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 

 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  
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Očekávané výstupy 

 porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

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

přátelství 

 odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

 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 (ohajovat 

svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj nebo 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.) 

 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) 

 

4. Dítě a společnost 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

 porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v rámci 

přirozeného sociokulturního 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 

 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 
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 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 

 rozvoj společenského i estetického vkusu  

Vzdělávací nabídka 

 běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 

 různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, 

konstruktivní a výtvarné hry apod.) 

 přípravy a realizace společných zábav a slavností (slavnosti v rámci zvyků a tradic) 

 receptivní slovesné, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, příběhů, 

veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních scének) 

 setkávání se s dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo mateřskou školu 

 hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, 

rodič, učitelka, role dané pohlavím, profesní role, herní role), osvojování si rolí, do 

nichž se dítě přirozeně dostává 

 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, účast dětí na kulturních akcích, 

návštěvy výstav, využívání příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem 

s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí apod.) 

Očekávané výstupy 

 uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými 

i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, poděkovat, vzít si slovo 

až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout sdělení, uposlechnout pokyn 

apod.) 
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 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 

 porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých 

 utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, 

co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících situacích se podle 

této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti) 

 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 

 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.  

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

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

 

5. Dítě a svět 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém 

prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

 poznávání jiných kultur 
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 pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a 

zlepšovat, ale také poškozovat a ničit 

 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

Vzdělávací nabídka 

 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i 

technických objektů, vycházky do okolí, výlety 

 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 

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 

 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 (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, 

krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období) 

 práce s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií 

 kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuze 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) 

Očekávané výstupy 

 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 s žádostí 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 

 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 

 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 
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Integrovaný blok č. III: Veselé jaro 

 

Charakteristika: Integrovaný blok s názvem Veselé jaro je zaměřen na získání elementárních 

znalostí dětí o ČR, planetě Zemi, vesmíru. Podstatnou součástí bloku je přiblížení jarních 

tradic a zvyků (především Velikonoc). Dále jsou dětem průběžně nabízeny činnosti s jarní 

motivací při respektování specifických cílů RVP PV ve všech oblastech. Během těchto činností 

dochází ke společnému objevování, poznávání a chápání pro život lidí i zvířat důležitých 

změn v jarní přírodě. Děti se učí pečovat o přírodu i život v ní a chránit přírodu jako 

nepostradatelnou součást životního prostředí člověka. Děti připravují dárky i vystoupení pro 

své rodiče. 

 

1. Dítě a jeho tělo 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

 rozvoj pohybových schopností 

 zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, koordinace ruky a oka, 

ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu   

Vzdělávací nabídka 

 lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení) 

 nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů na místě) 

 jiné pohybové činnosti (základní gymnastika, turistika, 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 a 

relaxační cvičení) 

 smyslové a psychomotorické hry 

 konstruktivní a grafické činnosti 
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 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

 jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, 

oblékání, úklidu, úpravy prostředí apod. 

 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)  

Očekávané výstupy 

 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 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 dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

 zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně 

preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět 

stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.) 

 zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, 

uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na 

zahradě apod.) 

 rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí 

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

bezpečí a pohodu svou ani druhých 

 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.) 
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2. Dítě a jeho psychika 

 

a) Jazyk a řeč 

Dílčí vzdělávací cíle 

 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 

Vzdělávací nabídka 

 společné diskuze, 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 

 vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co shlédlo 

 přednes, dramatizace, zpěv 

 prohlížení knížek 

 činnosti a příležitosti seznamující děti s různými sdělovacími prostředky (noviny, 

časopisy, knihy, audiovizuální technika) 

Očekávané výstupy 

 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) 

 porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej 

ve správných větách) 

 formulovat otázky 

 učit se nová slova a aktivně je používat (ptát se na slova, kterým nerozumí) 
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 naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout 

jednoduchou dramatickou úlohu) 

 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

 utvořit jednoduchý rým 

 rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, 

označení nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu a jejich komunikativní funkci 

 sledovat očima zleva doprava 

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

film 

 

b) Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace 

Dílčí vzdělávací cíle 

 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.) 

 vytváření základů pro práci s informacemi 

Vzdělávací nabídka 

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

rozhovor o výsledku pozorování 

 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 podporující tvořivost, představivost a fantazii (kognitivní, imaginativní, výtvarné, 

konstruktivní, hudební, taneční či dramatické aktivity) 
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 hry a činnosti zaměřené ke cvičení různých forem paměti (mechanické a logické, 

obrazné a pojmové) 

 činnosti zaměřené k vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků (vysvětlování, 

objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii 

apod.) 

 hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině 

 činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů  

Očekávané výstupy 

 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) 

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

 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

 chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, 

vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, 

jaro, léto, podzim, zima, rok) 

 orientovat se v prostoru i v rovině  

 částečně se orientovat v čase 

 naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit 

 řešit problémy, úkoly a situace 

 myslet kreativně, předkládat nápady 

 nalézat nová řešení 

 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

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

 

c) Sebepojetí, city, vůle 

Dílčí vzdělávací cíle 

 rozvoj schopnosti sebeovládání 
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 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 

Vzdělávací nabídka 

 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 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 (výtvarné, dramatické, hudební a pohybové) 

 cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání (zvláště 

emocí záporných, např. hněvu, zlosti, úzkosti apod.) 

 výlety do okolí (zejména do přírody) 

 dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka 

v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, údiv, vážnost 

apod.) 

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

Očekávané výstupy 

 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 

 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. 

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

 učit se hodnotit svoje osobní pokroky 

 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 
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 vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 

 respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla 

 uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, 

spokojenost, strach, smutek, odmítání) 

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

 těšit se z hezkých a příjemných zážitků 

 zachytit a vyjádřit své prožitky (výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či 

dramatickou improvizací apod.) 

 

3. Dítě a ten druhý 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem 

 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 

Vzdělávací nabídka 

 běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i 

s dospělým 

 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry 

 společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému 

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

 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. 

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

Očekávané výstupy 

 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, které je mu nepříjemná 

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

respektovat je 

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

svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj nebo 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. 

 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) 

 

4. Dítě a společnost 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), 

přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině, k ostatním dětem) a vnímat a 

přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané 

 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 

 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  
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Vzdělávací nabídka 

 běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 

 různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, 

konstruktivní a výtvarné hry apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich 

průběhu i výsledcích 

 přípravy a realizace společných zábav a slavností (slavnosti v rámci zvyků a tradic, 

kulturní programy apod.) 

 tvůrčí činnosti podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání i 

vyjadřování a tříbení vkusu 

 setkávání s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo 

mateřskou školu, návštěvy akcí zajímavých pro předškolní dítě  

 aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost 

kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, zábavy, návštěvy výstav, využívání 

příležitostí seznamující dítě přirozeným způsobem s různými tradicemi a zvyky 

běžnými v jeho kulturním prostředí apod.) 

Očekávané výstupy 

 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 

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

 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.  

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

dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co 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.) 
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 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) 

 

5. Dítě a svět 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

 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, s živou a neživou přírodou, 

lidmi, společností, planetou Zemí 

Vzdělávací nabídka 

 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i 

technických objektů, vycházky do okolí, výlety 

 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 

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 

 praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se 

kterými se dítě běžně setkává 
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 přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a 

změn v přírodě (příroda živá i neživá, 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, diskuze 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 ČR 

 pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů 

(les, louka, rybník apod.) 

 ekologicky motivované hry (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 výstupy 

 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.) 

 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 s žádostí o pomoc)  

 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 
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 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) 

 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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Integrovaný blok č. IV: Veselé léto  

 

Charakteristika: Integrovaný blok s názvem Veselé léto je zaměřen na oslavy Mezinárodního 

dne dětí. V centru pozornosti stojí dítě po všech svých stránkách. Průběžně jsou dětem 

nabízeny činnosti s letní motivací při respektování specifických cílů RVP PV ve všech 

oblastech. Během těchto činností dochází ke společnému objevování, poznávání a chápání 

proměn letní přírody. Děti se učí základům dopravní výchovy zejména z pohledu bezpečnosti 

dítěte jako chodce, cyklisty či pasažéra různých dopravních prostředků. Dále se děti dozvídají 

různé informace o hlavních prázdninách, přemýšlí o pozitivech a negativech období hlavních 

prázdnin, o možnostech, které prázdniny skýtají, zabývají se poznáváním blízkého i 

vzdálenějšího okolí coby prázdninových destinací.  

 

1. Dítě a jeho tělo 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

 uvědomění si vlastního těla 

 rozvoj pohybových schopností 

 zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky, 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 

Vzdělávací nabídka 

 lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky a poskoky, lezení) 

 nelokomoční pohybové činnosti (změny poloh a pohybů na místě) 

 jiné pohybové činnosti (turistika, míčoví hry apod.) 

 manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami, nástroji, náčiním, 

materiálem 



71 
 

 zdravotně zaměřené činnosti (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová a 

relaxační cvičení) 

 smyslové a psychomotorické hry 

 konstruktivní a grafické činnosti 

 hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

 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  

Očekávané výstupy 

 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 ve vodě) 

 koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla 

 vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

 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.) 

 zvládat sebeobsluhu 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 

 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 
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 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 

 

2. Dítě a jeho psychika 

 

a) Jazyk a řeč 

Dílčí vzdělávací cíle 

 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) 

 rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka 

Vzdělávací nabídka 

 společné diskuze, 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 

 zpěv 

 grafické napodobování symbolů, tvarů a písmen 

 prohlížení 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 výstupy 

 správně vyslovovat 

 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 
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 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) 

 naučit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky) 

 popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

 poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 

 rozlišovat některé obrazné symboly (orientační a dopravní značky, označení 

nebezpečí apod.) a porozumět jejich významu a jejich komunikativní funkci 

 poznat některá písmena a číslice, popř. slova 

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

film 

 užívat telefon 

 

b) Poznávací schopnosti a funkce, představivost, fantazie, myšlenkové operace 

Dílčí vzdělávací cíle 

 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.) 

 vytváření základů pro práci s informacemi 

Vzdělávací nabídka 

 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 
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 smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, 

zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. 

 námětové hry a činnosti 

 hry 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 k 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 zasvěcující dítě do časových pojmů  

Očekávané výstupy 

 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 

 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 

 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

 chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, 

vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, 

jaro, léto, podzim, zima, rok) 

 orientovat se v prostoru i v rovině  

 částečně se orientovat v čase 

 naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit 

 řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“ 
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 nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech 

 

c) Sebepojetí, city, vůle 

Dílčí vzdělávací cíle 

 poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní 

identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

Vzdělávací nabídka 

 spontánní hra 

 činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu 

 činnosti 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 (zejména výtvarné, hudební a pohybové) 

 výlety do okolí (zejména do přírody) 

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

Očekávané výstupy 

 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 

 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 

 vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 

 zorganizovat hru 
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 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 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  

 

3. Dítě a ten druhý 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

 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  

 vytváření prosociálních postojů 

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

 rozvoj kooperativních dovedností 

 ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi i dospělými 

Vzdělávací nabídka 

 běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i 

s dospělým 

 sociální a interaktivní hry, hraní rolí, hudební a hudebně pohybové hry, výtvarné hry 

 společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

 kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

 společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému 

 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. 

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

 porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

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

přátelství 

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

respektovat je 

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

svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj nebo 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 

 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) 

 

 

4. Dítě a společnost 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se) 

 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 

Vzdělávací nabídka 

 běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 

 různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, konstruktivní a výtvarné 

hry apod.) 

 přípravy a realizace společných zábav a slavností (slavnosti, sportovní akce, kulturní 

programy apod.) 



78 
 

 aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, 

tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, 

upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí 

 aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat rozmanitost 

kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, zábavy apod.) 

Očekávané výstupy 

 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.) 

 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 fair 

 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, agresivitu)  

 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.) 

 

5. Dítě a svět 

 

Dílčí vzdělávací cíle 

 poznávání jiných kultur 
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 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, přírodou, lidmi a společností 

Vzdělávací nabídka 

 přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i 

technických objektů, vycházky do okolí, výlety 

 poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se 

chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se 

zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a 

jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a 

povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím 

 hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, 

kterých se dítě běžně účastní, 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 (příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, 

krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období) 

 práce s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších médií 

 kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuze 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) 

 pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů 

(les, louka, rybník apod.) 
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 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 výstupy 

 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 s žádostí o pomoc)  

 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 

 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) 
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8.1. Projekty 

 

Mateřská škola Veselíčko je zapojena do několika celostátních projektů. Všechny tyto 

projekty a s nimi spojené aktivity jsou naplánovány tak, aby podporovaly individuální rozvoj 

dítěte, dávaly mu možnost volby, ale i pocit odpovědnosti, a to nejen za své vzdělávání, 

přijímané hodnoty a postoje, ale také za to, v jakém prostředí se pohybuje a jak jej ovlivňuje. 

Bez kladného a respektujícího vztahu k lidem totiž nemohou mít děti kladný a respektující 

vztah ke svému okolí ani ke světu. 

 

 

 Recyklohraní (od září 2015) 

 

Recyklohraní aneb ukliďme si svět je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České 

republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti dětí v oblasti třídění a recyklace odpadů a 

umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných 

elektrozařízení za zajímavé ceny: např. knihy, elektronika, hračky a hry, sportovní potřeby, 

kancelářské potřeby, multimédia, výtvarné a kreativní potřeby, předplatné časopisů, 

didaktické a výukové materiály, úklidové potřeby, hudba apod. 

 

 M.R.K.V.I.Č.K.A – Sdružení středisek ekologické výchovy (od března 2016) 

 

 

Mrkvička je dlouhodobým programem Sdružení středisek ekologické výchovy Pavučina (SSEV 
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Pavučina). Jeho realizace začala v roce 2007 a zahrnovala vytvoření sítě mateřských škol se 

zvýšeným zájmem o environmentální výchovu. Program mapuje potřeby mateřských škol 

v environmentální oblasti, poskytuje jim informační a metodickou pomoc a na základě 

zmapovaných potřeb zprostředkovává vzájemné výměny zkušeností pedagogických 

pracovníků se zpracováním a realizací environmentální oblasti Dítě a svět v rámci školních 

vzdělávacích programů.  

 

 Celé Česko čte dětem (od srpna 2016) 

 

Myšlenka o zásadním vlivu předčítání na emoční zdraví dítěte pochází od amerického 

propagátora čtení pro děti Jima Trelease, který napsal: „Národ, který málo čte, málo ví. 

Národ, který málo ví, se špatně rozhoduje - doma, na trhu, u soudu, u volebních uren. 

Nevzdělaná většina může přehlasovat vzdělanou menšinu. Toto je velmi nebezpečný aspekt 

demokracie."  

V roce 2006 založila Eva Katrušáková neziskovou organizaci s názvem Celé Česko čte dětem, 

která úspěšně realizuje stejnojmennou celostátní kampaň v České republice. Tato osvětová a 

mediální kampaň, největší svého druhu v České republice, se zaměřuje na podporu čtenářské 

gramotnosti dětí a mládeže, ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných 

vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Kampaň Celé Česko čte dětem je tudíž 

adresována především rodičům. Řada rodičů má však problém najít volný čas nebo nemá 

motivaci dětem číst. Část z nich se mylně domnívá, že se dítě může naučit jazyk z televize 

nebo internetu. Je potřeba přesvědčovat rodiče o tom, že je důležité, aby si s dětmi co 

nejčastěji povídali, aby se zapojili do jejich výchovy a četli jim doma. Současně by však měla 

děti podporovat v jejich jazykovém a duševním vývoji škola, i ona by jim měla umožňovat 



83 
 

každodenní kontakt s knihou, vlastní čtení či předčítání učitele. Podporou hlasitého 

předčítání pomáhá škola utvářet pevné pouto mezi dítětem a rodičem. 

 

9. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou vzdělávány podle individuálních 

vzdělávacích plánů, které respektují individuální potřeby a možnosti každého takového 

dítěte. Aktuálně v MŠ Veselíčko nejde o žádné dítě.  

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

možností potřebuje poskytnutí podpůrných opatření, které bezplatně realizuje mateřská 

škola. 

Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje 

škola i bez doporučení poradenského zařízení. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně 

lze uplatnit pouze s doporučením školských poradenských zařízení (PPP, SPC).  

 

9.1. Vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. Při 

vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je jejich naplňování přizpůsobeno tak, 

aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem. Pedagogové vytváří 

optimální podmínky k rozvoji osobnosti, k učení i ke komunikaci s ostatními každého 

takového dítěte, a pomáhají mu dosáhnout co největší samostatnosti. 

Děti s přiznanými podpůrnými opatřeními se 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 školskými 

poradenskými zařízeními po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte. Pravidla pro 
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použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů. 

Vzdělávání všech dětí MŠ Veselíčko se uskutečňuje podle ŠVP s motivačním názvem Veselá 

školička…, děti s přiznanými podpůrnými opatřeními nevyjímaje. Pro děti s přiznanými 

podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování Plánu pedagogické 

podpory (PLPP) a pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně 

podkladem pro tvorbu Individuálního vzdělávacího plánu (IVP). PLPP zpracovává škola 

samostatně, IVP zpracovává škola na základě doporučení školských poradenských zařízení. 

Důležitou podmínkou úspěšnosti předškolního vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami je nejen volba vhodných vzdělávacích metod a prostředků, které jsou v souladu se 

stanovenými podpůrnými opatřeními, ale i uplatňování profesionálních postojů učitelů i 

ostatních pracovníků, kteří se na péči o dítě a jeho vzdělávání podílejí.  

Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracují učitelé s dalšími 

odborníky, využívá služby školských poradenských zařízení. 

 

9.2. Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP  

 

PLPP sestavuje ředitelka MŠ ve spolupráci s učitelkami za pomoci pracovníků školských 

poradenských zařízení po vzájemných konzultacích. PLPP má písemnou podobu. Ředitelka 

MŠ odpovídá za seznámení zákonných zástupců dítěte s konečnou podobou PLPP. 

Vyhodnocení naplnění cílů PLPP probíhá vždy po třech měsících jeho realizace na společné 

schůzce ředitelky MŠ, všech učitelek a případně pracovníků školského poradenského 

zařízení. Konečné rozhodnutí o dalším postupu je v kompetenci ředitelky MŠ. 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP  

 

IVP sestavuje ředitelka MŠ ve spolupráci s učitelkami za pomoci pracovníků školských 

poradenských zařízení po vzájemných konzultacích. Podmínkou zpracování IVP je doporučení 

školského poradenského zařízení a žádost zákonného zástupce dítěte. IVP má písemnou 
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podobu. Ředitelka MŠ plní koordinační i kontrolní funkci, organizuje společné schůzky s 

rodiči, učitelkami i dítětem samotným. Ředitelka MŠ odpovídá za závěrečné projednání IVP 

se zákonným zástupcem a za získání jeho informovaného souhlasu. Ředitelka MŠ po podpisu 

IVP zákonným zástupcem dítěte a získání písemného informovaného souhlasu zákonného 

zástupce dítěte zaznamená informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP 

do dokumentace dítěte. Vyhodnocení plnění IVP proběhne po dohodě s příslušným 

pracovníkem školského poradenského zařízení nejpozději do 1 roku od začátku jeho 

realizace. Za vyhodnocení plnění IVP odpovídá ředitelka MŠ. 

Pravidla a průběh tvorby, podoba, realizace, a vyhodnocování PLPP i IVP včetně vzorů 

jednotlivých plánů vycházejí z Přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

9.3. Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 

 

Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je potřeba: 

 uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování 

a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání; 

 realizovat všechna stanovená podpůrná opatření; 

 osvojit specifické dovednosti v úrovni odpovídající individuálním potřebám  

a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické 

návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni postižení; 

 spolupracovat se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v 

případě potřeby spolupracovat s odborníky mimo oblast školství; 

 snížit počet dětí ve třídě v souladu s právními předpisy;  

 zajistit přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření. 

 

9.4.  Vzdělávání dětí nadaných 
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Školní a třídní vzdělávací program, popř. i PLPP nebo IVP, jejich obsah i podmínky jsou 

přizpůsobeny individuálnímu nadání každého dítěte. 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. 

 

9.5.  Systém péče o děti nadané 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování PLPP 

 

PLPP sestavuje ředitelka MŠ ve spolupráci s učitelkami za pomoci pracovníků školských 

poradenských zařízení po vzájemných konzultacích. PLPP má písemnou podobu. Ředitelka 

MŠ odpovídá za seznámení zákonných zástupců dítěte s konečnou podobou PLPP. 

Vyhodnocení naplnění cílů PLPP probíhá vždy po třech měsících jeho realizace na společné 

schůzce ředitelky MŠ, všech učitelek a případně pracovníků školského poradenského 

zařízení. Konečné rozhodnutí o dalším postupu je v kompetenci ředitelky MŠ. 

 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování IVP 

 

IVP sestavuje ředitelka MŠ ve spolupráci s učitelkami za pomoci pracovníků školských 

poradenských zařízení po vzájemných konzultacích. Podmínkou zpracování IVP je doporučení 

školského poradenského zařízení a žádost zákonného zástupce dítěte. IVP má písemnou 

podobu. Ředitelka MŠ plní koordinační i kontrolní funkci, organizuje společné schůzky s 

rodiči, učitelkami i dítětem samotným. Ředitelka MŠ odpovídá za závěrečné projednání IVP 

se zákonným zástupcem a za získání jeho informovaného souhlasu. Ředitelka MŠ po podpisu 

IVP zákonným zástupcem dítěte a získání písemného informovaného souhlasu zákonného 

zástupce dítěte zaznamená informace o zahájení poskytování podpůrných opatření podle IVP 

do dokumentace dítěte. Vyhodnocení plnění IVP proběhne po dohodě s příslušným 

pracovníkem školského poradenského zařízení nejpozději do 1 roku od začátku jeho 

realizace. Za vyhodnocení plnění IVP odpovídá ředitelka MŠ. 
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Pravidla a průběh tvorby, podoba, realizace, a vyhodnocování PLPP i IVP včetně vzorů 

jednotlivých plánů vycházejí z Přílohy č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

 

9.6.  Podmínky vzdělávání dětí nadaných 

 

Pro úspěšné vzdělávání dětí nadaných je potřeba: 

 uplatňovat princip diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při plánování 

a organizaci činností, včetně určování obsahu, forem i metod vzdělávání; 

 realizovat všechna stanovená podpůrná opatření; 

 spolupracovat se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v 

případě potřeby spolupracovat s odborníky mimo oblast školství; 

 zajistit přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření. 
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10. Evaluační systém a pedagogická diagnostika 

Evaluace je proces průběžného vyhodnocování procesu vzdělávání (vzdělávacích činností, 

situací, podmínek) a jeho výsledků, který je realizován systematicky a pravidelně a jehož 

výsledky jsou v praxi smysluplně využívány. Evaluace probíhá na úrovni školy nebo na úrovni 

třídy.  

Autoevaluace  je systematické posuzování a vyhodnocování procesu vzdělávání a jeho 

výsledků realizované účastníky vzdělávacího procesu, jejíž výsledky slouží jako zpětná vazba 

pro zkvalitnění činností školy.  

MŠ vyhodnocuje svou práci komplexně, tzn., zaměřuje evaluaci v každé třídě na následující 

oblasti: 

1. naplňování cílů ŠVP  

2. podmínky vzdělávání  

3. zpracování a realizace integrovaných bloků  

4. práce pedagogů (včetně jejich sebereflexe)  

5. výsledky vzdělávání  

Zásady autoevaluace 

1. uvědomovat si nedostatky, tzn., učit se je postupně nalézat a pojmenovat 

2. neustále porovnávat s RVP PV 

3. zvolení nových, účinnějších postupů  

Struktura evaluace 

1. předmět (co se hodnotí) 

2. kritéria (podle čeho se hodnotí) 

3. techniky (jakým způsobem se hodnotí) 

4. časový plán (jak často se hodnotí) 

5. odpovědnost (kdo je za co zodpovědný) 

6. evaluační zpráva 

Ad 1)  

 kvalita naplňování zvolených cílů vzdělávání, soulad cílů TVP a ŠVP, soulad s RVP PV 

 kvalita podmínek vzdělávání  

 kvalita zpracování a realizace integrovaných bloků 
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 kvalita práce pedagogů 

 výsledky vzdělávání 

Ad 2)  

 uvedeny v záznamových listech (viz Příloha č. 2 – č. 

Ad 3)  

 pozorování  

 hospitace 

 rozhovory (s dětmi, s kolegyní, s rodiči, s odborníky), diskuse, pedagogické porady  

 brainstorming  

 analýza ŠVP  

 analýza portfolia dítěte 

 dotazník 

 anketa 

 záznamové a hodnotící listy, protokoly 

 SWOT analýza 

Ad 4) 

 denně – průběžný zápis poznámek a postřehů do tematického plánu 

 týdně, měsíčně (dle délky zvoleného tématu) – souvislé hodnocení zvoleného tématu 

 čtvrtletně (vždy na konci integrovaného bloku) – souvislé hodnocení integrovaného 

bloku 

 ročně - závěrečné hodnocení na konci školního roku 

 

 

Ad 5) 

Do evaluačních záznamů se vždy uvede jméno toho, kdo hodnotí (učitelky, ředitelka). 

Ad 6) 

Po analýze získaných dat se vytváří evaluační zpráva, na jejímž základě se s využitím 

zjištěných informací přehodnocuje, upravuje a plánuje - zpětná vazba. 



90 
 

10.1. Autoevaluace  MŠ Veselíčko a hodnocení výsledků vzdělávání 

 

DOKUMENTY ŠKOLY – ŠVP – TVP; SOULAD ŠVP – RVP 

Tato oblast ověřuje naplňování stanovených záměrů a cílů v dokumentech školy a zároveň 

soulad školních dokumentů s cíly RVP. Nástroje, které jsou zde uvedeny, jsou rámcové, 

pedagogové mohou využít i dalších nástrojů pro splnění daných cílů, jejich výčet pak bude 

předmětem TVP. 

 

Evaluace podtémat integrovaných bloků (časově neomezených plánů) – Příloha č. 2 

Cíl:  vyhodnotit naplnění stanovených záměrů v rámci 

zrealizované vzdělávací nabídky  

 stanovit případná opatření do dalšího tematického plánu 

v rámci integrovaného bloku 

Časový rozvrh: vždy po ukončení podtématu 

Nástroje:   záznam do TVP 

 konzultace učitelek 

 dle potřeby záznam do přehledu rozvoji dítěte, konzultace s 

rodiči 

Kdo: učitelky 

 

Evaluace podtémat jako celku jednoho integrovaného bloku – Příloha č. 3 

Cíl:  zhodnotit soulad vytvořených podtémat daného 

integrovaného bloku  

 prověřit naplnění stanovených záměrů jako celku, případná 

opatření 

Časový rozvrh: po ukončení realizace daného integrovaného bloku 

Nástroje:   záznam do TVP 

 konzultace učitelek  

 pedagogické rady 

Kdo: učitelky 
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Evaluace dílčích projektů – Příloha č. 4 

Cíl:  plnění záměrů 

 začlenění do jednotlivých integrovaných bloků 

Časový rozvrh: dle průběhu jejich realizace 

Nástroje:   záznam do TVP 

 konzultace učitelek 

 pedagogické rady 

 konzultace učitelka – rodič 

 konzultace učitelka – vedoucí ŠJ 

Kdo: učitelky 

 

Záznamy o rozvoji dítěte – Příloha č. 5 

Cíl:  vytvořit přehledy o rozvoji, vývojových pokrocích dítěte 

s portfoliem 

Časový rozvrh: 2x ročně, případně dle potřeby 

Nástroje:   záznamy do archů dle stanovených kritérií (grafické i 

písemné) 

 dle potřeby stanovení případných opatření 

 konzultace učitelek 

 konzultace s rodiči 

 pedagogické rady 

Kdo: učitelky 

 

Soulad  - TVP – ŠVP – RVP – Příloha č. 6 

Cíl:  ověřit soulad TVP – ŠVP – RVP, hodnocení naplňování 

záměrů, vzdělávacího obsahu, podmínek, metod, forem 

práce, doplňkový program školy, spoluúčast rodičů 

Časový rozvrh: 1 x ročně 

Nástroje:   přehledy o rozvoji dětí 

 výstavy, vystoupení dětí 

 záznamy o dětech 

 monitoring 
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 hospitační záznamy (viz Příloha č. 7) 

 autoevaluace pedagogických pracovnic 

 konzultace 

 dotazníky 

 pedagogické rady 

 zpráva hodnocení školy 

Kdo: ředitelka 

 

PRŮBĚH VZDĚLÁVÁNÍ 

Evaluace průběhu vzdělávání je zaměřena na hodnocení vlastního vzdělávacího procesu, 

používaných metod a forem práce, uplatnění nových poznatků a zkušeností, naplnění cílů a 

záměru ŠVP. 

Evaluace uplatněných metod, postupů, forem práce – vzdělávací proces – Příloha č. 6 

Cíl:  zhodnocení průběhu vzdělávání z hlediska používaných 

metod a forem práce v rámci záměrů ŠVP 

Časový rozvrh: 1 x ročně 

Nástroje:   monitoring 

 vzájemné hospitace 

 konzultace pedagogů 

 hospitace 

 dotazníky + výstup 

 pedagogické rady 

Kdo: ředitelka 

 

Osobní rozvoj pedagogů – Příloha č. 2 

Cíl:  uplatnění poznatků z DVPP ve vlastní práci 

 autoevaluace vlastního vzdělávacího procesu 

Časový rozvrh: průběžně 

Nástroje:   konzultace 

 pedagogické rady 

 hospitace 

 monitoring 
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 dotazníky 

Kdo: učitelky, ředitelka 

 

PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 

Cílem evaluační činnosti v této oblasti je vyhodnocení podmínek pro průběh vzdělávání ve 

vztahu k podmínkám RVP PV. 

 

Evaluace personálních podmínek – Příloha č. 6 

Cíl:  zhodnotit personální podmínky ve vztahu k naplnění cílů RVP 

 zhodnotit kvalifikovanost pedagogického týmu 

 zhodnotit DVPP ve vztahu k ročnímu plánu a naplnění 

stanovených cílů 

 normativní počty pedagogických pracovníků x počty dětí 

 normativní počty provozních zaměstnanců 

 personální zabezpečení ŠJ, MŠ 

Časový rozvrh: 1x ročně 

Nástroje:   dotazníky 

 průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků 

 kontrolní činnost 

 hospitace 

 pedagogické a provozní rady 

Kdo: ředitelka 

 

Evaluace materiálních podmínek – Příloha č. 6 

Cíl:  zhodnotit materiální podmínky školy ve vztahu k naplňování 

záměrů ŠVP (budova, technický stav; vybavení tříd – nábytek, 

pomůcky, hračky; zahrada – vybavení; školní kuchyně – 

vybavení) 

Časový rozvrh: 1x ročně 

Nástroje:   dotazníky 

 záznamy z pedagogických a provozních rad 

 záznamy z kontrolní činnosti 
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 fotodokumentace 

 prověrky BOZP 

Kdo: ředitelka 

 

Evaluace organizačních podmínek školy – Příloha č. 6 

Cíl:  zhodnotit účelnost a vhodnost organizace a režimového 

uspořádání ve vztahu k naplňování záměrů ŠVP 

Časový rozvrh: 1 x ročně 

Nástroje:   monitoring 

 hospitace 

 kontrolní činnost 

 dotazníky 

 záznamy z pedagogických a provozních rad 

 konzultace 

Kdo: ředitelka 

 

Evaluace ekonomických podmínek školy – Příloha č. 6 

Cíl:  zhodnotit činnost v oblasti ekonomiky školy, čerpání 

mzdových prostředků 

 čerpání příspěvků od obce 

 čtvrtletní a roční uzávěrky 

Časový rozvrh: přehledy čerpání 4x ročně, ostatní průběžně 

Nástroje:   tabulky 

 zprávy a rozbory 

 záznamy z pedagogických a provozních rad 

 konzultace 

Kdo: ředitelka ve spolupráci s hlavní účetní 
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SPOLUPRÁCE 

Cílem této oblasti je vyhodnocení stanovených záměrů v ŠVP. 

 

Evaluace spolupráce s rodinou – Příloha č. 6 

Cíl:  úspěšnost zvolených metod, forem spolupráce a naplnění 

stanovených záměrů v této oblasti v ŠVP 

Časový rozvrh: 1 x ročně 

Nástroje:   fotodokumentace 

 záznamy z doplňkového programu školy 

 dotazníky (viz Příloha č. 8) 

 rozhovory s rodiči, mimoškolní akce s rodiči 

 pedagogické a provozní rady 

 monitoring 

Kdo: ředitelka  

 

Evaluace spolupráce se ZŠ, zřizovatelem, veřejností – Příloha č. 6 

Cíl:  vyhodnotit kvalitu a účelnost zvolených metod ve vztahu 

naplnění stanovených záměrů v ŠVP 

Časový rozvrh: 1 x ročně 

Nástroje:   fotodokumentace 

 záznamy 

 konzultace s partnery 

 vystoupení dětí  

 výstava 

 články do tisku 

 den otevřených dveří 

 webové stránky školy 

Kdo: ředitelka  
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V rámci vnitřní evaluace hodnotí MŠ (viz výše) 

 ředitelka MŠ 

 učitelky MŠ 

V rámci vnější evaluace hodnotí MŠ 

 rodiče - hodnotí ústně, ale i písemně nejčastěji formou dotazníků, předmětem 

dotazníků jsou podobné oblasti jako při evaluaci vnitřní rozšířené např. o oblasti 

spolupráce a spoluúčasti, informovanosti rodičů, možnosti jejich podílu na tvorbě 

ŠVP, akcí, aktivit, stravování apod. 

 pedagogové (zejména prvních tříd ZŠ) - hodnotí převážně ústně připravenost a 

pokroky jednotlivců i oblast spolupráce MŠ se ZŠ  

 odborníci (např. z PPP, SPC) - hodnotí ústně i písemně stav či pokroky jedinců  

 děti - hodnocení konkrétních činností, výsledků hry jedince či skupiny společně s 

učitelkou  


