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1. ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název školy: 
Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, 

příspěvková organizace 

Sídlo: Sportovní 520, 739 44 Brušperk 

Odloučené pracoviště: K Náměstí 261, 739 44 Brušperk 

Právní forma: Příspěvková organizace 

Web: www.ms-brusperk.cz 

IČ: 75026431 

DIČ: CZ75026431 

IZO: 107621321 

RED-IZO: 600132277 

Ředitelka MŠ: Kamila Kostková 

Zástupce statutárního orgánu: Martina Krupníková 

Vedoucí provozář školní jídelny: Soňa Vojtková 

http://www.ms-brusperk.cz/
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1.1 KONTAKTY 

 

 

 

ŘEDITELNA 

WEBOVÁ 

STRÁNKA 
E-MAIL MOBIL 

TELEFON 

(ředitelna) 

DATOVÁ 

SCHRÁNKA 

 

www.ms-

brusperk.cz 

 

mail@ms-

brusperk.cz 
+420 775 886 853 +420 558 666 221 

cudkpdr 

 

TŘÍDY 

Sportovní 520 
Odloučené pracoviště 

K náměstí 261 

 KOŤÁTKA VČELKY SLUNÍČKA BROUČCI KVĚTINKY MOTÝLCI 

Telefon 775 886 891 

 

775 886 892 

 

775 886 893 

 

775 886 894 

 

777 487 775 777 487 776 

Zřizovatel 

Město Brušperk 

Adresa: K Náměstí 22, 739 44 Brušperk 

Telefon: +420 558 666 232 

E-mail: 
 

urad@brusperk-mesto.cz 

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVNÉHO 

E-mail: sj.brusperk@email.cz 

Telefon + 420 597 457 215 
 

+420 775 886 852 

http://www.ms-brusperk.cz/
http://www.ms-brusperk.cz/
mailto:urad@brusperk-mesto.cz
mailto:sj.brusperk@email.cz
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2. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

Sportovní 520, Brušperk 

Součástí tohoto zařízení je velká zahrada s hracími prvky, dopravním hřištěm, 

prostorem pro míčové hry a pískovišti. Od roku 2019 máme vybudovanou přírodní zahradu, 

která je využívaná celoročně. Vybavení bylo navrženo tak, aby poskytovalo dětem 

environmentální a ekologické vzdělávání, pohybové aktivity pro volnou hru. Součástí této 

zahrady jsou také dva dřevěné domky, jež slouží k ukládání pomůcek pro hru a pobyt dětí na 

zahradě. 

Školu tvoří dva pavilony pro 4 třídy s kapacitou 112 dětí. Každý pavilon má vlastní 

vchod, zádveří, šatnu pro pedagogy a šatnu pro děti. Pavilony jsou propojeny spojovací 

chodbou navazující na hospodářskou budovu se školní kuchyní, které jsou součástí právního 

subjektu. Všechny budovy jsou zrekonstruovány.  

Součástí MŠ je školní kuchyně, která prošla kompletní rekonstrukcí 

v roce 2018 a byla vybavena novým gastro zařízením. Kuchyň poskytuje stravu nejen mateřské 

škole, ale také základní a umělecké škole. V rámci doplňkové činnosti zajišťuje celodenní 

stravu klientům Domova pro seniory Ondráš a ve spolupráci s městským úřadem poskytuje 

obědy seniorům města Brušperk. 

  

Odloučené pracoviště K náměstí 261, Brušperk 

V roce 2012 došlo k rozšíření mateřské školy o odloučené pracoviště, které vzniklo 

z původní ZUŠ za maximální podpory města. Byly vytvořeny dvě třídy s kapacitou pro 45 dětí. 

Každá třída má svou šatnu pro děti, pedagogy a provozní pracovníky. Třídy jsou umístěny ve 

dvou patrech. 

Součástí objektu je oplocená zahrada vybavená hracími prvky, pískovištěm, bylinkovou 

zahradou pro hry dětí. V roce 2018 došlo k zateplení budovy, rekonstrukci fasády a k 

hydroizolaci zdiva. 

  



Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, 739 44 Brušperk 
 

6 

 

3. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ 

3.1 Věcné podmínky 

• Dostatečně velké prostory, které vyhovují nejrůznějším skupinovým i individuálním 

činnostem dětí. 

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

vybavení pro odpočinek dětí jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají 

počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné, bezpečné a splňují estetické požadavky. 

• Hračky a pomůcky jsou umístěny tak, aby si je děti mohly samostatně brát a jsou tematicky 

rozděleny. 

• Děti se svými výtvory podílejí na výzdobě interiéru budov. 

• Zahrada svým vybavením umožňuje rozmanité pohybové, environmentální  

a relaxační aktivity. 

• Všechny vnitřní i venkovní prostory mateřské školy splňují bezpečnostní  

a hygienické normy dle platných předpisů. 

• Každá třída se skládá ze dvou částí, část se stoly a prostorná herna. V herně  

se rozkládají lehátka na odpolední odpočinek dětí. 

• Na odloučeném pracovišti, ve třídě Květinek je samostatná ložnice, která je využívána  

v případě potřeby na tělovýchovné aktivity dětí. 
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3.2 Životospráva 

● Poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu dle příslušných předpisů. 

● Zachováváme vhodnou skladbu jídelníčku. 

● Dodržujeme zdravou technologii přípravy pokrmů a nápojů. 

● Zajišťujeme pitný režim pro děti po celý den. 

● Zajistíme vhodné nádoby na pitný režim při pobytu venku. 

● Mezi jednotlivými pokrmy dodržujeme vhodné intervaly. 

● Respektujeme individuální potřeby dětí. 

● Zajišťujeme pravidelný flexibilní denní řád, který umožňuje organizaci činností dětí v 

průběhu dne se přizpůsobujeme potřebám a aktuální situaci. 

● Dodržujeme každodenní dostatečně dlouhý pobyt venku, vždy s ohledem na okamžitý stav 

ovzduší či jiné přírodní překážky (mráz pod -10 stupňů Celsia, náledí, silný vítr, déšť, 

inverze apod.). 

● Umožňujeme dětem dostatek volného pohybu nejen na zahradě i v interiéru MŠ. 

● V denním programu respektujeme individuální potřeby aktivit, spánku a odpočinku 

jednotlivých dětí. 

● Dětem s nižší potřebou spánku nabízíme klidový program namísto odpočinku na lůžku.  

3.3 Psychosociální podmínky 

● Všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde děti cítily spokojeně, 

jistě a bezpečně.  

● Nově příchozím dětem nabízíme adaptační režim, aby si postupně zvykly na nové prostředí 

i situaci.  

● Všichni zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí, reagují na ně a napomáhají 

v jejich uspokojování.  

● Děti nejsou nadměrně zatěžovány spěchem.  

● Všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti.  

● Nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován.  
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● Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z pravidel 

chování, které jsou ve škole stanoveny.  

● Děti jsou seznámeny s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil 

kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi.  

● Způsob, jakým jsou děti vedeny je podporující, sympatizující, převažují pozitivní 

hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě nebát se, pracovat samostatně, důvěřovat si.  

● V dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou 

pomoc a podporu. 

●  Učitelé se věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují prosociálním směrem 

(prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí). 

3.4 Organizace vzdělávání 

Denní řád je pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí. Do denního 

programu jsou pravidelně zařazovány zdravotně preventivní pohybové aktivity (pohybově 

hry, dětský aerobic, rozcvičky s náčiním, zdravotní cvičení apod.). Učitelky se plně věnují 

dětem a jejich vzdělávání. Děti nacházejí v mateřské škole potřebné zázemí, klid, bezpečí i 

soukromí. Poměr spontánních a řízených činností je v denním programu vyvážený. 

Respektujeme zájem rodičů. Mimoškolní akce tříd probíhají většinou během dopoledne 

tak, aby nebyl narušen potřebný odpočinek. Děti mají v mateřské škole dostatečný prostor 

pro spontánní hru (dopoledne, při pobytu venku i odpoledne), mohou hru vždy dokončit i 

v ní později pokračovat. Učitelky podněcují děti k vlastní aktivitě a experimentování, díky 

pestré nabídce činností, která se průběžně připravují. Děti se mohou účastnit činností 

v malých, středně velkých i velkých skupinách. Soukromí dětí je respektováno, pokud se 

děti nechtějí účastnit některých činností, mohou se uchýlit do klidné části třídy nebo herny. 

Děti mají možnost soukromí i při osobní hygieně. Plánování pedagogické práce vychází 

z potřeb a zájmů dětí, zohledňuje věkové skupiny dětí i individuální vzdělávací potřeby a 

možnosti dětí. Pro práci s dětmi jsou připravovány včas veškeré pomůcky, věcné vybavení 

prostředí je dostatečné a kvalitní. 

Spojování tříd je uskutečňováno pouze ve výjimečných případech. Souběžné působení dvou 

učitelek ve třídě je zajištěno při řízených činnostech a při pobytu dětí venku. Kritéria pro 
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přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je stanoveno ve směrnici č. 11. Pravidla pro 

zařazování dětí do tříd jsou v kompetenci ředitelky mateřské školy. 

3.5 Řízení mateřské školy 

● Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny v pracovních 

náplních a příslušných řádech mateřské školy. 

● Ve škole funguje funkční informační systém. 

● Veřejnost informujeme formou informačních nástěnek, tabulí, mailů pro rodiče, článků ve 

zpravodaji města, webových stránek. 

● Při vedení zaměstnanců je realizován participační model řízení, podporována iniciativa, 

tvořivost a aktivní přístup učitelek, je ponechávána volnost při výběru forem práce. 

● Práce všech zaměstnanců je průběžně vyhodnocována, zaměstnanci jsou pozitivně 

motivováni a je podporována jejich vzájemná spolupráce.  

● Pedagogický sbor je veden jako tým a zve ke spolupráci rodiče. 

● Plánování pedagogické práce se opírá o předchozí analýzu – evaluace, vlastní hodnocení 

školy a využívá zpětnou vazbu. 

● Školní vzdělávací program zpracoval pedagogický tým školy, program je 

v pravidelných intervalech evaluován, výsledky jsou využity. 

● Úzce spolupracuje se zřizovatelem, orgány veřejné správy a samosprávy a pracovníky SPC 

a PPP. 
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3.6 Personální a pedagogické zajištění 

● Všichni zaměstnanci mateřské školy splňují odbornou kvalifikaci.  

● Pracovní tým pracuje na základě jasně vymezených pravidel (viz řády a směrnice MŠ).  

● Učitelky se dále aktivně sebevzdělávají formou studia nových knih, materiálů, či formou 

návštěv seminářů (DVPP „Další vzdělávání pedagogických pracovníků") pořádaných 

Národním institutem pro další vzdělávání či Školským zařízením pro další vzdělávání 

pedagogů. 

● Využíváme také nabídky programů dotovaných evropským sociálním fondem. 

● Výchovně vzdělávací práce učitelek je organizována tak, aby byla dětem vždy zajištěna 

optimální pedagogická péče.  

● Ve všech třídách je zajištěn překryv učitelek. 

● Specializované služby jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky. 

● Na provozu školy se podílí zaměstnanci – učitelky, asistenti pedagoga, školní asistenti, 

správní zaměstnanci, kuchařky). 

● Pro nově začínající učitelky mateřské školy je vypracován „Adaptační program pro 

začínající učitelé“. 

3.7 Spolupráce s dalšími institucemi a spoluúčast rodičů 

1. Spolupráce s rodiči: 

Jedním z nejdůležitějších článků spolupráce jsou rodiče, a to jako partneři. Snažíme se o 

vstřícnou a odbornou komunikaci, navazování partnerských vztahů s cílem společného 

působení na vzdělávání dětí. Zapojujeme rodiče do projektu „Les vypráví“, kdy se společně 

pečují o environmentální zahrady, jak na ulici K Náměstí, tak Sportovní dle potřeb. Spolupráce 

vede ke zlepšování školních zahrad, péči o ně a jejich okolí.  

● Rodiče mohou, po dohodě s učitelkou, vstoupit do třídy a být součástí vzdělávacího 

procesu. 

● Pro všechny rodiče připravujeme besedy na odborná témata k rozšiřování jejich 

rodičovských kompetencí. 
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● Zapojujeme rodiče do společných akcí (drakiáda, karneval, den otců, den matek, 

předčítání z knihy před odpočinkem-spolupracujeme hlavně s prarodiči…) 

● V červnu probíhá informační schůzka pro rodiče nově přijatých dětí, v září pak 

hromadné třídní schůzky pro všechny rodiče, po dohodě s učitelkou si rodiče mohou 

domluvit individuální schůzku mimo pracovní dobu. 

● Denně spolupracujeme a komunikujeme s rodiči při přijímání a předávání dětí. Každá 

třída má svůj pracovní e-mail, z kterého rodičům zasílá důležité informace. Ke stálým 

informacím slouží nástěnky v šatnách, informační tabule před budovami (na ulici 

Sportovní-vchod od nákupního centra, Na ulici K Náměstí - hlavní vchod), webové 

stránky, tel. komunikace.  

● Ředitelka komunikuje s rodiči dle jejich zájmu. V případě potřeby si domluví 

individuální schůzku.  

● Nabízíme rodičům pomoc při komunikaci s PPP nebo SPC, informujeme je o 

speciálních odborných zařízeních. 

2. Spolupráce s městským úřadem Brušperk: 

● řešení všech skutečností vyplývajících z provozu školy; 

● spolupráce při řešení problémů v rodinách sociálně znevýhodněných; 

● rozloučení s dětmi odcházejícími do základní školy. 

● exkurze tříd. 

3.  Spolupráce se školským poradenským zařízením: 

● při poskytování podpůrných opatření pro děti se SVP (speciálními vzdělávacími 

potřebami); 

● konzultace při tvorbě PLPP (plánu pedagogické podpory) pro děti se SVP a děti 

nadané; 

● v případě zájmu rodičů vyšetření školní zralosti; 

● vyšetření dětí s vadami výslovnosti v logopedické poradně; 

● spolupráce s psychologem v případě potřeby. 
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4. Spolupráce se základní školou: 

● účast pedagogů mateřské školy při slavnostním zápisu dětí do prvních tříd 

základní školy; 

● návštěva dětí mateřské školy v prvních třídách základní školy; 

● návštěvy na kulturních akcích základní školy; 

● zpětná vazba po nástupu dětí do základní školy; 

 

5. Spolupráce se ZUŠ: 

● ukázkové hodiny hudebního oboru-seznámení s hudebními nástroji; 

● návštěva výstav výtvarného oboru ZUŠ. 

3.8 Podmínky vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

• Jedná se o dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností, nebo k uplatnění a užívání 

svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. 

• Mateřská škola není specializována na vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami (SVP).   

• Má částečně vybudovaný bezbariérový přístup, takže by jí v případě nutnosti mohlo 

navštěvovat i dítě s tělesným postižením. 

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

• S rodiči těchto dětí bude navázána co nejužší spolupráce a pravidelně jim budou předávány 

informace o vývoji dítěte v MŠ.  

• Učitelky se při práci s těmito dětmi zaměří na maximální využití vzdělávacího potenciálu 

každého dítěte, s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti a plné zapojení. 

• Jsou využívány kompenzační pomůcky. 

• Požadavky na děti stanovují učitelky tak, aby odpovídaly jejich schopnostem a 

dovednostem. 

• V rámci osobního rozvoje se pedagogičtí pracovníci dále vzdělávají v problematice dětí se 

SVP. 
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• Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami naplňujeme a přizpůsobujeme tak, 

aby maximálně vyhovovaly dětem, jejich potřebám i možnostem. 

• Vytváříme optimální podmínky k rozvoji osobnosti každého dítěte, k učení i ke komunikaci 

s ostatními a napomáháme, aby dosáhlo co největší míry samostatnosti. 

3.9 Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými 

opatřeními 

• Zabezpečujeme úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními. 

● Při vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními využíváme všech stanovených 

podpůrných opatření. 

● Vedeme děti k osvojení specifických dovedností odpovídající individuálním potřebám a 

možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické návyky 

v úrovni odpovídající věku dítěte možnostem dítěte. 

● Úzce spolupracujeme se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v 

případě potřeby spolupracujeme s odborníky mimo oblast školství. 

● Snižujeme počty dětí ve třídě v souladu s právními předpisy. 

● Podle stupně přiznaného podpůrného opatření je přítomen asistent pedagoga. 

3.10 Podmínky vzdělávání děti nadaných 

● Mateřská škola vychází při vzdělávání těchto dětí ze stanovených podpůrných opatření (dle 

vyhlášky č.27/2016 sbírky zákonů) pro podporu nadání podle individuálních vzdělávacích 

potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. 

● Využíváme potenciálu každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti, to platí v 

plné míře i pro vzdělávání dětí nadaných. 

● Běžné aktivity dětí jsou doplňovány o další činnosti dle zájmu a mimořádných schopností, 

nebo nadání dítěte. 

● Úzce spolupracujeme se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními, v 

případě potřeby spolupracujeme s odborníky mimo oblast školství. 



Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, 739 44 Brušperk 
 

14 

 

3.11 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 

● Děti mladší tří let jsou zařazeny v přízemních třídách.  

● Tyto třídy pro děti věkově homogenní (2-3 roky) mají program přizpůsoben potřebám 

dětí, jsou hygienicky a bezpečnostně vybaveny pro tuto věkovou skupinu dětí. 

● V těchto třídách je snížený počet dětí.  

●  Učitelky se zúčastnily seminářů zaměřené na specifiku práce s dvouletými dětmi.   

● Pro posílení pedagogického personálu v těchto třídách spolupracuje s učitelkami školní 

asistentka. 

● Režim dne mladších dětí je upraven s ohledem na potřeby dětí.  

● Největší prostor je věnován volné hře dětí.  

● Pro pobyt venku nejčastěji využíváme přilehlou zahradu.  

● Děti mají dostatek času na odpočinek.  

● Ve vzdělávání dětí mladších tří let převládají spontánní činnosti nad řízenými.  

● Nejčastěji uplatňujeme individuální nebo skupinovou formu činností.  

● V plné míře akceptujeme vývojová specifika (individualizace a diferenciace).  

● Při plánování vzdělávací nabídky pro děti mladší tří let vycházíme z jednoduchých 

principů: jednoduchost, časová nenáročnost, známé prostředí a nejbližší okolí, 

smysluplnost a podnětnost, dostatek prostoru a času pro volný pohyb a hru dítěte.  

● Při vzdělávání dětí od dvou do tří let maximálně využíváme metody práce vhodné pro 

tuto věkovou kategorii: situační učení, spontánní sociální učení (nápodoba), prožitkové 

učení, učení hrou a činnostmi. 

●  Učitelky v této třídě vždy individuálně posoudí vhodnost hraček a didaktických 

pomůcek pro tyto děti.  

● Ve třídě jsou nastavena dětem srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a 

pomůcek.  

● Sedací nábytek odpovídá ergonomickým parametrům dvouletých dětí.  

● Na školní zahradě učitelky využívají pouze odpovídající zahradní vybavení. 
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● Dvouletým dětem je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu 

bezpečí a jistoty (polštářky a plyšáky z domova). Pokud nenastanou  omezení z důvodu 

mimořádných opatření.. 

●  Učitelky uplatňují k dětem laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímají. 

 

3.12 Podmínky pro vzdělávání dětí s odloženou školní docházkou 

• Pracujeme podle RVP PV, který určuje klíčové kompetence dítěte pro vstup do ZŠ. 

• Učitelky MŠ mohou odklad rodičům pouze doporučit. 

• Úzce spolupracujeme se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními. 

• Individuální přístup k dítěti podle jeho potřeb. 

• Podpora rozvoje dítěte ve slabších oblastech. 

• Příprava na systematické učení. 
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4. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ 

• Kapacita MŠ je 156 dětí, tříd v MŠ je 6 z toho 4 třídy na ulici Sportovní, 2 třídy na ulici 

K Náměstí (odloučené pracoviště). Třídy jsou heterogenní (věkově smíšené). Využíváme 

metod a forem práce pro předškolní vzdělávání dětí.  

• Zaměření MŠ je především: polytechnická výchovu, environmentální výchova a etická 

výchova. 

• Ve třídách se vzdělávají děti různého věku. Jedná se o věkové rozpětí 2-7 let. Pravidla pro 

zařazování dětí do tříd jsou v kompetenci ředitelky mateřské školy. Děti se mohou účastnit 

činností v malých, středně velkých i velkých skupinách.  

• Souběžné působení dvou učitelů ve třídě je zajištěno ve všech třídách. Učitelky se plně 

věnují dětem a jejich vzdělávání. 

• Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je stanoveno ve směrnici č. 11, které 

jsou přístupná pro veřejnost na webových stránkách MŠ. Odpovědná osoba je ředitelka MŠ 

• MŠ uskutečňuje individuální vzdělávání dle § 34 b. školského zákona. Pokud bude dítě 

touto formou vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný zástupce tuto 

skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. Plnění 

povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit ředitelce 

školy i v průběhu školního roku. Úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých 

oblastech bude ověřena první pracovní den po 15. listopadu od 8:00 do 12:00 hodin, 

náhradní termín je stanoven na první pracovní den po 10. prosinci od 8:00 do 12:00 hodin 

v Mateřské škole Brušperk. Ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou 

rozhovoru s dítětem, formou didaktických her a pracovních listů. 
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5. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU  

5.1 Zaměření školy 

● Školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání.  

● Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem 

naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. 

● Výchovně vzdělávací práce v naší škole je tematicky zaměřena na obnovování a udržování 

lidových tradic a zvyků, na vytváření citlivého vztahu k přírodě a na upevňování rodinných 

pout a přátelských vztahů mezi dětmi.   

● Nepředáváme dětem jen teoretické poznatky (např. metodika pro pedagogy Nápadník), 

učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a 

interaktivním učení, zpravidla ve skupinách a individuálně (projekt: Voda a písek, Rok 

v přírodě, …) 

● Využíváme krásné přírody v těsné blízkosti mateřské školy, environmentálních zahrad MŠ, 

návštěv místních statků a stájí, institucí. 

● Vedeme děti k pozitivnímu vztahu ke všemu živému, k ochraně přírody pomocí různých 

aktivit (projekty „Rok v přírodě, Včelí rok“). 

● Učíme děti ctít zvyky a tradice, být aktivní součástí dění v našem městě. 

● Seznamujeme děti hravou formou přiměřenou věkovým možnostem s řemesly (projekt 

„Každý něco umí-řemesla“). 

● Vedeme děti k úctě ke stáří, spolupracujeme s domovem pro seniory Ondráš, s knihovnou 

(projekt „Čtení je zábava“). 

● Vedeme děti ke správnému dodržování hygienických návyků (projekt „Čistota-základ 

zdraví“). 

● Vedeme děti k sebeobsluze, samostatnosti, ke zdravému sebevědomí, sebejistotě, tvořivosti 

dětí. 
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5.2 Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu 

Našim dlouhodobým cílem je rozvíjet každé dítě po stránce psychické, sociální i 

fyzické, podporovat jejich tělesný rozvoj a zdraví. Pomáhat dětem v chápání okolního světa a 

motivovat je k dalšímu poznávání a učení. Přizpůsobovat se vývojovým, fyziologickým, 

kognitivním, sociálním a emocionálním potřebám dětí.   

V dnešní uspěchané době mají děti stále méně možností a podnětů, jak získávat pracovní 

návyky, zkušenosti a rozvíjet svou kreativitu. Mobilní telefony, počítačové hry a televize 

vytlačují přirozenou potřebu a touhu dítěte po přímém poznávání skutečnosti. Zaměříme se na 

tuto problematiku a budeme se snažit tyto deficity eliminovat.  

Období předškolního věku je typické dětskou zvídavosti a objevováním. Poskytuje tak 

prostor učitelům mateřských škol realizovat konkrétní činnosti, které podporují tvůrčí činnost 

a představivost dětí. V Informatoriu školy mateřské J. A. Komenský specifikuje konkrétní 

činnosti, které mají být u dětí do 6 let rozvíjeny. Kromě oblastí jako je rozvoj dobrých mravů, 

ctností, jako jsou spravedlnost, pracovitost, trpělivost, ochota pomoci druhým, pravdomluvnost 

a zdvořilost zmiňuje se zde i o rozvoji v oblasti řemesel: 

„…umění něco krájeti, řezati, strouhati, skládati, rozkládati, svínati, rozvínati“. 

(J. A. Komenský) 

 

Polytechnická výchova 

Polytechnické vzdělávání vnímáme jako velmi efektivní prostředek pro komplexní 

rozvoj dítěte. Vytváříme prostor pro variantní aplikace nejrůznějších přístupů a pohledů na 

výchovně vzdělávacím procesu v mateřské škole.  

Umožňujeme dětem již od nejmladšího věku co nejlépe poznávat prostřednictvím 

tvořivosti přírodní a jiné materiály. V naší mateřské škole se snažíme nabídnout dětem 

dostatečné množství hraček, didaktických, výtvarných i pracovních pomůcek a materiálů.  V 

polytechnické výchově se zaměřujeme na tvůrčí technické aktivity, tvořivost, fantazii, 

konstrukční činnosti, práce se stavebnicemi, které vedou děti ke správnému vztahu k dnešní 

technické společnosti.  Jde o celkovou snahu probudit v dětech zájem o techniku, technické a 

přírodovědné obory. Správné a včasné nastartování těchto kategorií může ovlivnit a podpořit 

jeho pozdější školní úspěšnost. Termín polytechnické vzdělávání se objevuje ve školské 

terminologii stále častěji. 
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Cílem polytechnické výchovy: 

● Pracovní činnosti: nabízíme aktivity, které v sobě zahrnují konkrétní práci s materiály. 

K oblíbeným činnostem patří kreslení a malování, práce s plastelínou, modelování, 

stříhání a nalepování. Cílem pracovních činností je naučit děti manuální a pracovní 

dovednosti.   

✔ Řemesla: vychází z udržení a rozvoje lidových řemesel. 

✔ Kutilství: dává možnost vytvořit si něco vlastníma rukama. 

 

● Pracovní výchova: přibližujeme dětem vybrané předměty technického charakteru např. 

předměty ze dřeva, papíru a kovu. Na základě seznamování s věcmi kolem nás u dětí 

rozšiřujeme poznání a celkové vnímání světa. Našim cílem pracovní výchovy je získat 

základní návyky při práci. V neposlední řadě vychovávat děti ke kladnému vztahu k 

práci a k uvědomění si její hodnoty.  

 

● Technická výchova: seznamuje děti s nejběžnějšími nástroji a pomůckami s jejich 

používáním a fungováním. Technika je pro děti především prostředkem poznání, cítění 

a rozvoje praktických činností. Cílem technické výchovy je vést děti ke správnému 

postoji k technice. 

 

● Polytechnická výchova: tento pojem je možné považovat za nadřazený výše 

uvedeným. V polytechnické výchově zahrnujeme jak pracovní činnosti a pracovní 

výchovu, tak i poznávání výrobních technologií jednotlivých materiálů.  Našim cílem 

polytechnické výchovy je naučit děti osvojit si jednoduché pracovní postupy potřebné 

pro běžný život. Pomoci dětem zorientovat se v různých oborech lidské činnosti a 

vytvářet aktivní vztah k ochraně a tvorbě životního prostředí.   
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Metody polytechnického vzdělávání: 

V předškolním vzdělávání uplatňujeme odpovídající metody a formy práce. Při volbě 

didaktického stylu metod bereme ohled a přihlížíme k individuálním potřebám a možnostem 

jednotlivých dětí. Většina aktivit má charakter hry, zábavy a zajímavých činností pro děti. 

Vycházíme z potřeb dětí věci objevovat, s věcmi manipulovat a zkoumat je a samostatně tvořit. 

Z těchto východisek vycházíme i při volbě vhodných metod práce s dětmi.    

 

● Prožitkové učení – naší snahou je poskytnout dětem prostřednictvím vzdělávací nabídky 

co nejvíce prožitků z reálného prostředí, které je obklopuje.  

 

● Činnostní učení – nabízíme dětem prostor ke konkrétním činnostem, kdy samostatně 

uvažuji a tvoří vlastní otázky. Efektivitu ovlivňuje aktivní účast dítěte. Velmi důležitým 

prvkem je zde motivace. Během činnostního učení se učitel snaží v dítěti probudit zájem a 

touhu po poznávání a objevování. 

 

● Situační učení – v dostatečné míře uplatňujeme i situační učení. Je založeno na vytváření 

a využívání situací, při kterých dítě ověřuje své praktické dovednosti, a získané zkušenosti. 

Pomocí praktických ukázek a reálných situací chápe jejich význam a smysl.  

 

● Vlastní hra a řízená činnost – volná hra přináší dítěti radost, potěšení, slouží k pobavení 

a rozvíjí smysly, myšlení, znalosti a postoje dítěte. Pomocí hry děti pracují se stavebnicemi, 

s jednotlivými materiály. Mohou využívat hračky různých druhů, tvarů, barevnosti, a to 

nejen v prostoru školky, ale i v přírodě. V rámci polytechnického vzdělávání mohou učitelé 

zařazovat formu volné hry, ale i promyšlené záměrně navozené činnosti. Při využití těchto 

činností je třeba promyslet a zvolit vhodné aktivity, které budou pro děti přínosné.   

 

● Pokusy a experimenty připravené učitelkou – umožňují dětem hravou formou získat 

zkušenosti z oblasti fyziky nebo chemie. Prostřednictvím připravených aktivit se učitelé 

snaží přiblížit dětem souvislosti a vztahy mezi některými vědními obory.  
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● Konstruování – při konstruování ze stavebnic nebo ze zbytkových a přírodních materiálů 

získávají děti konkrétní manuální dovednosti. Konstruování a hry se stavebnicemi 

všeobecně rozvíjí logické a konstrukční myšlení, podporují systematický přístup a 

technické dovednosti. Děti se učí chápat nákresy a plánky, procvičují jemnou motoriku, 

prostorovou představivost a také trpělivost. Děti se od sebe navzájem učí tím, že napodobují 

své praktické dovednosti, vzájemně si pomáhají a spolupracují. Prostřednictvím stavebnic 

z různých materiálů rozvíjíme u děti technickou představivost a tvořivost. V rámci 

polytechnického rozvoje, se děti učí poznávat a respektovat vlastnosti konkrétních 

materiálů.  

 

● Grafické činnosti – tyto činnosti využíváme v rámci polytechnického vzdělávání např. při 

kreslení plánků a map. Děti si mohou nakreslit svoji cestu do mateřské školky nebo cestu 

na dětské či dopravní hřiště.    

 

● Náhodné pozorování – při této metodě sledují děti náhodně nějaký probíhající jev z 

reálného života, který je podpořen a děje se na základě využití moderní techniky. Zajímavé 

zkušenosti a poznatky přináší dětem ale i pozorování různých přírodních jevů.   

 

● Pozorování připravené učitelkou – jedná se o záměrné pozorování, kdy chceme dětem 

přiblížit nějaký konkrétní jev ze světa techniky. Pozorování může být doplněno otázkami, 

které děti aktivizují a motivují k přemýšlení a bádání.   

 

● Vyhledávání informací, práce s encyklopediemi – tato metoda pomáhá učitelům při 

vysvětlování některých technických jevů. Pro pochopení souvislostí a dějů je jednodušší 

ukázat dítěti konkrétní obrázek z encyklopedie nebo z knížky.   

 

● Metody verbální – při práci s dětmi používáme nejčastěji čtení a vyprávění příběhů a 

pohádek, vyprávění ze života, rozhovor a dialog s dětmi, popis obrázků. Tyto formy 

kombinujeme a vzájemně doplňujeme aktivizujícími otázkami, které děti vedou k vlastnímu 

úsudku.  
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● Dramatické metody – tato metoda zdánlivě vypadá, že s polytechnickou výchovou 

nesouvisí. Přesto prostřednictvím dramatických metod můžeme děti seznamovat s 

technickými jevy a procesy.   

 

Environmentální výchova 

  Je chápána jako výchova, směřující k souladu člověka s životním prostředím. Zasahuje do 

různých oblastí lidských aktivit. Environmentální výchovou vedeme dítě k pochopení 

komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí. 

Jako každá výchova je i ta environmentální nejúčinnější tedy, když začíná od 

nejútlejšího věku. První zkušenosti, které dítě získává, jsou pro jeho další vývoj určující. 

Vytvářejí základ jeho pozdějšího chování v dospělosti. Environmentální výchovou u dětí 

rozvíjíme citlivost, vstřícnost, a tvořivost při řešení problémů péče o přírodu. 

 

Cílem environmentální výchovy: 

● Podnítit v dětech touhu poznávat okolní svět a rozvíjet ji v hluboký a trvalý vztah k přírodě.  

● Vytvářet si vztah k živé i neživé přírodě, pozorovat změny v souvislosti s ročním obdobím, 

všímat si změn v souvislosti s počasím. 

● Navštěvovat i další ekosystémy jako je les, louka, pole, přehrada atd. 

● Umožňovat dětem dostatečnou možnost pohybu v přírodním prostředí. 

● Seznamovat je s přírodou, která je obklopuje a ke které by se měly naučit být ohleduplní.   

● Vést děti k uvědomění si, že příroda je neoddělitelnou součástí jejich života.  

● Poskytnout dětem dostatečný prostor a příležitost, aby měly přírodu spojenou s příjemnými 

zážitky.  

● Vést děti k tvořivosti z přírodních materiálů. Sázet, pěstovat bylinky na zahradě a poznávat 

různé věci kolem sebe. (Tyto činnosti představují pro děti především zábavu, ale mají i 

význam vzdělávací). 

●  Podporovat dětí k osvojení si jednoduchých pracovních dovedností a obratnosti. 

● Seznámit děti s potřebnými podmínkami např. růst rostlin, přírodní rytmy a souvislostmi se 

se složkami životního prostředí, jako jsou voda, ovzduší, půda.    
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● Probouzet citový vztah k přírodě, rozvíjet tvořivost, citlivost a vstřícnost k péči o přírodu. 

(Zařazovat činnosti na rozvoj chápání zákonitostí přírody a jejich pravidel, vytváření 

povědomí o nutnosti ochrany přírody, probouzet zájem o experimentování, zkoumání a 

práci s přírodninami). 

● Oceňovat práci druhých, neničit výsledky práce. 

Naše vnější i vnitřní prostředí mateřské školy nabízí dětem dostatek podnětů pro 

úspěšnou a smysluplnou realizaci environmentální výchovy. Obohacujeme vzdělávací program 

o různé ekologické aktivity (např. environmentální kroužek – Les vypráví – pro předškolní děti 

a hry na školní zahradě), vytváříme příjemnou atmosféru s přírodními prvky ve třídě. Děti 

vedeme ke kladnému vztahu k přírodě prostřednictvím zajímavých činností, pozorováním 

zvířat, rostlin, při hře s přírodním materiálem, spontánním pohybem v přírodním prostředí.   

 

Metody enviromentálního vzdělávání: 

Metody a prostředky volíme tak, aby byly dětem blízké a přispívaly k pohodové a 

tvořivé atmosféře ve školce. Činnosti dětí jsou praktické, názorné a přiměřené jejich věku např. 

 

• Pozorování - Děti předškolního věku projevují spontánní zájem o vše živé (živočichy, 

rostliny a houby). Pokud tento zájem není vhodnými způsoby rozvíjen, zaniká a někdy se 

dokonce změní v odpor. Prvním krokem je dát jim čas a prostor k pozorování. Předškolním 

dětem poskytujeme dostatek možností k pozorování každého zákoutí s rostlinou nebo se 

starým pařezem. Všude se něco hýbe, všude něco voní, všude lze nalézt něco zajímavého. 

Poskytujeme dětem lupy, skleničky, nádoby, barevná sklíčka, dalekohledy, mikroskopy 

nebo nádobky s lupou ve víčku. 

 

• Experimenty - děti experimentují přirozeně, někdy i zkoušení maličkostí během dne jsou 

pro ně jejich malé osobní experimenty. Dětem nabízíme pokusy s barvami, skupenstvími, 

kapalinami, látkami, aby získali praktické zkušenosti. 

 

 

• Kontakt s přírodninami - děti poznávají všemi smysly. Kontakt s přírodninami je 

přirozený. Přírodniny mohou sloužit jako levné a každoročně dostupné hračky, nahradit 



Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, 739 44 Brušperk 
 

24 

 

žetony, nebo materiál na výrobu. Děti se setkávají při pobytu venku, mohou z nich tvořit 

(skořápky, mech, šišky, klacíky, mušle atd.) a objevují je, pozorují je pod lupou. 

 

• Hudba přírody - můžeme použít celou řadu písní o přírodě, o vztahu člověka k přírodě, 

písní, ve kterých člověk oslavuje přírodu nebo její prvky. Učíme děti písně nejen proto, aby 

rozvíjely hudební gramotnost, ale také proto, aby v budoucnu uměly ventilovat silné emoce 

vhodným způsobem (písní). Příroda ovšem poskytuje také hudební inspiraci (zvuky, 

dunění, rezonance, ozvěny). Na naší environmentální zahradě mají možnost děti využít 

hudebních prvků. 

 

• Dramatická výchova - je prostředkem pro vyjádření emocí, zprostředkovává situace 

chování mezi lidmi a zvířaty. Využíváme příběhy z přírody, pohádky s tématem zvířat, 

rostlin, vztahů. Dramatickou výchovu zařazujeme i do pohybové chvilky (růst rostlinek, 

zvířátka). Slavnosti - Pro realizaci environmentální výchovy je velmi efektivní forma oslav 

a slavností. Nejznámější slavnost je Den Země, mezi další tradiční slavnosti patří masopust, 

dožínky, hody, Vánoce, Velikonoce. 

 

• Počítání, měření, vážení: příroda a přírodniny poskytují příležitost pro mnoho aktivit 

rozvíjejících předmatematických schopností a logické myšlení. Na zahradě realizujeme 

aktivity, při kterých se děti učí hledat rovnováhu a těžiště předmětů i svého těla při 

pohybových aktivitách. 

 

• Přírodovědné procházky: vnímání a poznávání nejbližšího okolí pomocí všech smyslů, 

objevování krás v přírodě. V rámci každodenního pobytu venku děti poznávají okolí 

mateřské školy.  

 

• Praktické aktivity a činnosti: probouzíme u dětí zájem o přírodu a úctu k životu. Práce na 

školní zahradě.  
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• Projekty MŠ 

• Kontakt se zvířaty – chovatelské činnosti. Ve školce je realizována péče o zvířátko (oblovka 

africká) vybrána kvůli alergenům. Děti se podílejí na péči o šnečka (voda, rozmanitá 

potrava). V zimě se jedná o přikrmování ptáčků, věšení krmítek, budek a dolévání vody do 

pítka. Prostředí kolem mateřské školky nabízí mnoho možností pro kontakt s přírodou (lesy, 

louky, pole, kaluže). Ve školce nás navštěvuje pejsek a v rámci canisterapie se učíme, jak 

se o něj starat a jak k němu chovat. 

 

• Hry v přírodě – ekologicky motivované hry s přírodou a literární texty s přírodní tématikou. 

Práce s encyklopediemi. Umožňujeme dětem různé pohybové aktivity.   

 

Etická výchova 

Jedná se o výchovu o uvědomění si úcty k sobě i k druhým („mám rád sebe i tebe?“). 

Etická výchova u dětí rozvíjí sociální dovednosti, prospěšné pro ně samé i pro společnost. 

Rozvíjí správné způsoby komunikace, respekt k hodnotám a názorům jiných lidí, schopnost 

vcítění se do situací ostatních lidí, pozitivní představu o sobě samém a schopnost účinné 

spolupráce. V etické výchově jde především o vytvoření přátelského ale zároveň důsledného 

vztahu mezi pedagogem a dítětem. 

Dodržování pravidel chování nám usnadní naše soužití v mateřské škole, zajistí 

bezpečnost a psychickou pohodu. Tato nezbytná míra omezení dětské osobní svobody vyplývá 

z nutnosti dodržovat v MŠ potřebný řád, zároveň učí děti dodržovat pravidla soužití a slušného 

chování. Vedeme děti k pochopení, že pravidla a společné dohody tu nejsou proto, aby nám 

braly osobní svobodu, ale aby vymezovaly hranice vhodného či naopak nepřijatelného chování. 

Pravidla jsou v podstatě dohodnuté postupy, které vedou k cíli a které nám dávají jasné 

hranice, co můžeme a nemůžeme, jak se máme zachovat v určitých situacích. Pravidla soužití 

ve třídě mateřské školy se podle přání a návrhu dětí mohou doplňovat a upravovat, každá třída 

si stanoví postupně vlastní znění.  
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Cílem etické výchovy: 

• Vést děti k: 

o prosociálnímu způsobu chování, tj. schopnost učinit něco dobrého pro druhého bez 

očekávání vnější odměny nebo protislužby; 

o pozitivnímu postoji životu ve smyslu jeho hodnotové orientace; 

o úctě ostatním lidem, životu i životnímu prostředí, ve kterém žije; 

o dodržování pravidel soužití; 

o nechovat se sebestředně, ale mít zdravé sebevědomí; 

o ohleduplnost a respektování ostatních; 

o podpoře sebedůvěry a sebepřijetí, vlastní důstojnost, sebeúcta, sebepoznání; 

o vhodnému vyjadřování kladných i záporných citů (city k lidem, zvířatům), usměrnění 

přirozené agresivity; 

o umění vcítit se do ostatních, empatie; 

o umění prosadit se neagresivně, umění odmítnout manipulaci; 

o rozpoznat dobrého vzoru od špatného (v reálném životě, pohádky, média ad.); 

o pomoci ostatním, mezilidské vztahy, dělení, nedůvěra a přátelství; 

o přijetí odlišného jedince v kolektivu; 

o společenským elementárním pravidlům; 

o úctě ke stáří, handicapovaným; 

o respektování zlatého pravidla: „Co nechceš, aby druzí dělali tobě, nedělej ty jim.“ 

o lásce k sobě, i druhým, snaha udělat něco pro sebe, ale také pro druhé; 

o k odpovědnému postoji ke společnosti. 

• Rozvíjet komunikační techniky, věnovat se rozvoji vztahů ve třídě. 

• Rozvíjet prosociální chování (myšlení ve prospěch celku). 

• Respektovat názory a city jiných, umět se vcítit do druhého. 

• Umět někoho obdarovat, rozdělit se a spolupracovat. 

• Umět rozpoznat správné chování. 

• Umět spolupracovat s ostatními dětmi, rozvíjet dětská přátelství, předcházet šikaně ad. 

• Všímat si problémů společnosti (nevhodné chování jedinců, drogy, šikana ad.). 

• Cíleně zařazovat samostudium pedagogických zaměstnanců z oblasti předcházení 

sociálních patologických jevů. 
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Metody etického vzdělávání 

V etické výchově nejsou žádné zvláštní nebo speciální metody. Nejvíce se využívá 

zážitková a prožitková metoda. Děti se učí především z vlastního prožívání zážitků, které 

následně přirozeně ovlivňují jejich chování a postoje. Učitel při této metodě sám sebe 

upozaďuje. Jeho hlavním úkolem je vytvářet zajímavé situace a nechat děti přemýšlet, 

diskutovat, vyhodnocovat, experimentovat a získat nové zkušenosti. Učitel tedy hraje úlohu 

jakéhosi moderátora a děti se vlastně „vychovávají“ samy.  

• Metoda zážitková (běžná) – rozhovor, diskuze, inscenační techniky, didaktické hry, řešení 

problémové situace, besedy, projekty atd.; 

• Metoda skupinová a týmová – dítě sedí na zemi, společně v kruhu; 

• Metoda specifické výchovy – pomáhá vytvořit vlastní zkušenost či názor, zážitkové učení; 

• Metoda nácviku – k pozitivnímu vztahu k ostatním lidem – respekt, oceňování, taktní 

projevování zájmu; 

• Metoda inovativní – vede k osvojení sociální dovednosti.1 

5.3 Metody a formy vzdělávání 

Metody vzdělávání: 

V mateřské škole klademe velký důraz na celkovou samostatnost dětí, schopnost 

vyjádřit svůj názor, umět požádat o pomoc, pomoci druhému, nebát se odmítnout nežádoucí 

projevy druhých, poradit si v běžných denních situacích a umět se rozhodnout. Vzdělávací plán 

je individualizovaný, učitelky hledají optimální pedagogické cesty ke každému dítěti. Snaží se 

najít a vyzdvihnout jeho silné stránky a posílit či rozvinout slabší stránky. Respektují 

individuální potřeby dětí při své práci, využívají metody prožitkové a kooperativní, situační a 

spontánní, sociální učení. Aktivity jsou vzájemně provázané a vyvážené. Učení vychází 

především na základě praktických zkušeností a přímých zážitků. 

 

 

 

1 Zdroj: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/2510/eticka-vychova.html/ 

 

https://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/2510/eticka-vychova.html/
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Formy vzdělávání: 

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích formou spontánních a 

frontálních aktivit. Specifickou formu představuje didakticky cílená činnost, ve které učitelky 

naplňují konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení za aktivní účasti 

dítěte (prožitkové činnosti, experimentování apod.). Všechny činnosti obsahují prvky, hry a 

tvořivosti. Uplatňujeme individuální, skupinovou a hromadnou formu vzdělávání. 

5.4 Zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními 

vzdělávacími potřebami, děti nadaných 

1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: 

● Pravidla pro použití podpůrných opatření školou a školským zařízením stanovuje vyhláška 

č. 27/2016 Sb. 

● Při plánování a realizaci vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními bereme na 

zřetel fakt, že se děti se svými individuálními vzdělávacími potřebami a možnostmi mohou 

lišit. 

● Podpůrná opatření prvního stupně si mateřská škola stanovuje sama. Od druhého stupně 

podpory jsou podpůrná opatření stanovována ŠPZ (školské pedagogické zařízení). 

● Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro 

zpracování PLPP (plán pedagogické podpory)  

● Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně je ŠVP podkladem pro 

tvorbu IVP (individuální vzdělávací plán) PLPP zpracovává škola samostatně, IVP 

zpracovává škola na základě doporučení ŠPZ. 

● Při vzdělávání těchto dětí využíváme vhodných metod a prostředků, které jsou v souladu se 

stanovenými podpůrnými opatřeními. 

● Uplatňujeme profesionální přístup pedagogů i ostatních pracovníků, kteří se na vzdělávání 

a péči o tyto děti podílejí. 

● Využíváme citlivého a přiměřeného působení, vytváříme podmínky pro jejich pozitivní 

přijetí, úzce spolupracujeme s rodiči všech dětí, citlivě s nimi komunikujeme a předáváme 

potřebné informace. 
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● Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami spolupracujeme s dalšími 

odborníky, využíváme služeb školských poradenských zařízení. 

● Při tvorbě, realizaci a hodnocení PLPP, IVP vycházíme z vyhlášky č. 27/2016 Sb. Příloha 

č. 2,3 a ze zjištěných specifik žáka, nastavujeme taková kritéria hodnocení, která dítěti 

umožní dosáhnout osobního pokroku. 

● Využíváme různých forem hodnocení s důrazem na podporu dovedností žáka, jejichž 

kritéria respektují specifika dítěte. 

● Při hodnocení dítěte vycházíme z konkrétních činností vyžadovaných po dítěti. 

 

2. Vzdělávání dětí nadaných 

● Pravidla pro vzdělávání děti nadaných stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb. 

● Podporujeme nadání a talent dětí, vytvářením vhodné vzdělávací nabídky, při zjištění 

mimořádného nadání u dítěte stanovuji vyšší úroveň obtížnosti, nebo diferenciovaný úkol, 

tzn., zadává specifické úkoly dítěte v oblasti, ve které dítě vyniká. 

● Dítě má možnost řešit úlohy navíc. 

● Zajišťujeme didaktické materiály, logické hry (Logicco Primo, Picollo, Mini Luk, 

Robotická včela, vzdělávací programy na PC, multimediální katedra Sweet Box,…). 

● Zajišťujeme doplnění, rozšíření a prohloubení vzdělávacího obsahu, ve které dítě vyniká, 

má možnost dotáhnout činnost dále, více detailně. 

● Spolupracujeme s ŠPZ. 

 

5.5 Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let 

● Při tvorbě plánu a práci s dětmi od dvou do tří let vycházíme z RVP PV, avšak je nezbytné 

uvědomit si specifika této věkové kategorie. 

● Při práci využíváme situační učení a učení nápodobou, vlastním prožitkem a především 

hrou. 
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● Citlivě přizpůsobujeme organizaci se střídáním nabídky činnosti, trénováním návyků a 

praktických dovedností, ponecháváme co největšího prostor pro volné hry a pohybové 

aktivity.    

 

6. VZDĚLÁVACÍ OBLAST 

Náš školní vzdělávací program (ŠVP) „Z Mechu a kapradí“ je v souladu s rámcovým 

vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (RVP PV). Při tvorbě integrovaných bloků 

jsme především vycházeli z ročních období (jedná se o pravidelný řád a pravidelné změny 

přírody), od kterých se odvíjí přirozené dětské seznamování se světem, na které navazují další 

možná vzdělávací témata.  

„Naučme žít děti bohatý život, skromnějšími prostředky“ 

(Aleš Máchal, eko-pedagog) 

 

Obsahuje 4 integrované bloky (IB): 

1. Barevné čarování 

2. Pohádkový čas 

3. Voňavé probuzení 

4. Slunečné potěšení 

 

Mezi integrovanými bloky a vzdělávacími oblastmi z RVP PV platí, že bloky jsou tvořeny 

tak, aby „zasahovaly“ všechny vzdělávací oblasti (s tím, že některá oblast může převažovat, 

jiné se může blok dotýkat jen velmi okrajově). Integrovaný blok se vztahuje k určitému tématu 

nebo jsou zaměřeny k určitým činnostem, k praktickým aktivitám apod. Mohou tak mít podobu 

tematických celků, projektů či programů. Bloky mohou různě rozsáhlé, dlouhodobé, 

střednědobé, i krátkodobé. Mohou se dále členit, větvit apod. Integrované bloky svým obsahem 

vzájemně navazují, doplňují se, mohou se prolínat a přecházet plynule jeden do druhého. 
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Vzdělávací oblastí: 

1. Dítě a jeho tělo 

2. Dítě a jeho psychika 

3. Dítě a ten druhý 

4. Dítě a společnost 

5. Dítě a svět 

 

Pro etapu předškolního vzdělávaní jsou za klíčové považovány tyto kompetence 

(schopnosti), ke kterým směřujeme. 

 

Klíčové kompetence: 

1. kompetence k učení  

2. kompetence k řešení problémů  

3. kompetence komunikativní  

4. kompetence sociální a personální  

5. kompetence činnostní a občanské 

 

Klíčové kompetence: 

Kompetence k učení (dítě ukončující předškolní vzdělávání) 

1. soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom 

jednoduchých pojmů, znaků a symbolů; 

2. uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení; 

3. 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; 

4. 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; 

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

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

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

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

 

Kompetence k řešení problémů (dítě ukončující předškolní vzdělávání) 

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

problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem; 

2. 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; 

3. řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, 

zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé 

možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, 

fantazii a představivost; 

4. užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i 

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

využívá je v dalších situacích; 

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

elementární matematické souvislosti; 

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

mezi nimi volit; 

7. 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; 

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

 

Kompetence komunikativní (dítě ukončující předškolní vzdělávání) 

1. ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, 

sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog; 

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

(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.); 

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

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

komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou; 

5. ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní; 
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6. průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci 

s okolím; 

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

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

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

elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku. 

 

Sociální a personální kompetence (dítě ukončující předškolní vzdělávání) 

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

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

3. projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 

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

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

spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla 

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

kompromisy; 

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

okolí; 

6. se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; 

dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim; 

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

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

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

jedinečnostem; 

9. 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. 
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Činnostní a občanské kompetence (dítě ukončující předškolní vzdělávání) 

1. se učí svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat; 

2. dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky; 

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

přizpůsobovat se daným okolnostem; 

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

odpovídá; 

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

váží si práce i úsilí druhých; 

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

7. 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; 

8. 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; 

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

potřebu je zachovávat; 

10. si uvědomuje svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat  chápe, že všichni 

lidé mají stejnou hodnotu; 

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

a že je může ovlivnit; 

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

a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské). 
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1. Integrovaný blok 

I. IB BAREVNÉ ČAROVÁNÍ (předpokládaná doba trvání: září, říjen, listopad) 

Našim záměrem je podporovat vzájemné vztahy mezi dětmi a dospělými v mateřské 

škole. V tomto období seznámíme děti s novým prostředím, poučíme děti o bezpečnosti a 

vytvoříme si nová pravidla třídy. Povedeme děti k samostatnosti, sebeobsluze, základním 

hygienickým návykům a základům slušného chování. U starších dětí se zaměříme na znalost 

svého celého jména, adresy bydliště. Pomocí her a různých činností si osvojí jména ostatních 

dětí ve třídě, svoji značku. Budeme poznávat okolí mateřské školy, seznamovat se s historií 

města k jeho výročí vzniku r.1269. Využijeme ke svým činnostem environmentální zahrady 

(Les vypráví), zapojíme rodiče do pomoci při udržování zahrad. Budeme u dětí rozvíjet vztah 

k přírodě, poznávat její krásy, podporovat pozorování, experimentování a prožívání v této 

oblasti, učit děti chránit přírodu a uvědomovat si sounáležitost s ní. 

Zaměříme se na rozvoj základních kulturních a společenských návyků jako je pozdrav, 

prosba, schopnosti, vědomosti, dovednosti, hodnoty a postoje ke společnosti. 

Při práci s dětmi budeme rozvíjet všechny gramotnosti – před-čtenářská, před-

matematická, komunikační, sociální, přírodovědná, tělesná, finanční, ICT a polytechnická. 

 Dále budeme pozorovat měnící se podzimní počasí a seznamovat je se znaky podzimu 

(počasí, podzimní plody, pouštění draků, uspávání přírody…) Při vycházkách povedeme děti k 

dodržování daným pravidlům a bezpečnosti silničního provozu. Využijeme možnosti 

spolupráce s místní policií ČR Brušperk, záchranným hasičským sborem Brušperk. Seznámíme 

děti s místem a prostředím, ve kterém žijeme. 

Seznamování dětí se státními svátky, s významnými dny naší země pranostikami a 

pořekadly, zvyky a tradicemi vycházející z naší kultury. 
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Významné data tohoto období: 

28.9.  Den české státnosti 

28.10. Den vzniku samostatného československého státu 

2.11. Památka zesnulých (dušičky) 

11.11. Svatý Martin – den válečných veteránů 

17.11. Mezinárodní den studenstva a sametové revoluce 

25.11. Svatá Kateřina 

Vzdělávací 

oblast 

Navrhované 

okruhy 

činností 

Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka 

Dítě 

a  

jeho 

tělo 

 

 

 

 

 

Ochrana 

osobního 

zdraví  

 

Využití 

projektu 

„Čistota základ 

zdraví“ 

 

Poučení dětí o 

bezpečnosti 

 

 

Učit děti k  

uvědomování si 

základních 

2. rozvoj pohybových schopností 

a zdokonalování dovedností v 

oblasti hrubé i jemné motoriky 

(koordinace a rozsahu pohybu, 

dýchání, koordinace ruky a oka 

apod.), ovládání pohybového 

aparátu a tělesných funkcí  

 

4. rozvoj fyzické i psychické 

zdatnosti  

 

7.osvojení si poznatků a 

dovedností důležitých k podpoře 

zdraví, bezpečí, osobní pohody i 

pohody prostředí  

 

1. lokomoční pohybové činnosti 

(chůze, běh, skoky a poskoky, 

lezení), nelokomoční pohybové 

činnosti (změny poloh a pohybů 

těla na místě) a jiné činnosti 

(základní gymnastika, turistika, 

sezonní činnosti, míčové hry 

apod.)  

 

5.konstruktivní a grafické činnosti  

 

6. hudební a hudebně pohybové 

hry a činnosti 

  

7.jednoduché pracovní a 

sebeobslužné činnosti v oblasti 
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potřeb 

(odpočinek a 

spánek, pitný 

režim atd.) 

 

Vedení dětí 

k sebeobsluze 

(při převlékání 

a ukládání 

oblečení) 

 

13. vytváření zdravých životních 

návyků a postojů jako základů 

zdravého životního stylu 

 

osobní hygieny, stolování, 

oblékání, úklidu, úpravy prostředí 

apod.  

 

9. příležitosti a činnosti směřující 

k ochraně zdraví, osobního 

bezpečí a vytváření zdravých 

životních návyků  

10. činnosti relaxační a 

odpočinkové, zajišťující zdravou 

atmosféru a pohodu prostředí  

11. příležitosti a činnosti směřující 

k prevenci úrazů (hrozících při 

hrách, pohybových činnostech a 

dopravních situacích, při 

setkávání s cizími lidmi), k 

prevenci nemoci, nezdravých 

návyků a závislostí  
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Rizika: 

1. denní režim nevyhovující fyziologickým dětským potřebám a zásadám zdravého životního stylu; 

3. omezování samostatnosti dítěte při pohybových činnostech, málo příležitostí k pracovním úkonům; 

5. neznalost zdravotního stavu a zdravotních problémů dítěte; 

6. omezování spontánních pohybových aktivit, nepravidelná, málo rozmanitá či jednostranná nabídka 

pohybových činností; 

8. nevhodné prostory pro pohybové činnosti a nevhodná organizace z hlediska bezpečnosti dětí; 

11. nevhodné vzory chování dospělých v prostředí mateřské školy; 

12. nedostatečně připravené prostředí, nedostatečné vybavení náčiním, nářadím, popř. nedostatečné 

využívání vybavení a dalších možností apod.  

 

Výstupy: 

7. ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými 

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

s tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními 

nástroji apod.); 

8. zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se 

o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat 

se, svlékat, obouvat apod.);  

9. zvládat jednoduchou obsluhou a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, 

udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě apod.); 

11. 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;  

13. 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.); 

14. zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním 

náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými 

pracovními pomůckami. 
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Vzdělávací 

oblast 

Navrhované 

okruhy činností 

Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka 

Dítě a 

psychika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 I. Jazyk a řeč: I. Jazyk a řeč: 

Návštěva místní 

knihovny-čtení 

s babičkou 

Projekt „Čtení je 

zábava“ 

 

Využití projektu: 

„Malí Badatelé“ 

 

„Každý něco 

umí-řemesla“ 

 

Využití  SWEET 

boxu 

 

Dodržování 

pravidel 

silničního 

provozu 

 

Poučení dětí o 

bezpečnosti 

 

Využití pomůcek 

s prvky 

Montessori 

 

Výlety do okolí 

poznávání města 

 

1. rozvoj řečových schopností 

a jazykových dovedností 

receptivních (vnímání, 

naslouchání, porozumění) i 

produktivních (výslovnosti, 

vytváření pojmů, mluvního 

projevu, vyjadřování)  

 

2. rozvoj komunikativních 

dovedností (verbálních i 

neverbálních) a 

kultivovaného projevu  

 

2. společné diskuse, rozhovory, 

individuální a skupinová 

konverzace (vyprávění zážitků, 

příběhů, vyprávění podle 

skutečnosti i podle obrazového 

materiálu, podle vlastní fantazie, 

sdělování slyšeného druhým apod.)  

 

3. komentování zážitků a aktivit, 

vyřizování vzkazů a zpráv  

 

5. poslech čtených či vyprávěných 

pohádek a příběhů, sledování 

filmových a divadelních pohádek a 

příběhů  

 

7. přednes, recitace, dramatizace, 

zpěv  

 

9.prohlížení a „čtení“ knížek  
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Roční období a 

jeho specifika 

 

Metodika-

preventivní 

výchova-kočka 

Justýna 

 

Nápadník 

učitelky MŠ 

 

Pranostiky a 

státní svátky 

 

Pravidla třídy 

 

Téma Brušperk 

  II. Poznávací schopnosti a 

funkce, představivost a 

fantazie, myšlenkové 

operace: 

II. Poznávací schopnosti a 

funkce, 

 představivost a fantazie, 

myšlenkové operace: 

  1.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  

3.motivovaná manipulace s 

předměty, zkoumání jejich 

vlastností  

 

5.spontánní hra, volné hry a 

experimenty s materiálem a 

předměty  

6.smyslové hry, nejrůznější 

činnosti zaměřené na rozvoj a 

cvičení postřehu a vnímání, 
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2.rozvoj tvořivosti (tvořivého 

myšlení, řešení problémů, 

tvořivého sebevyjádření)  

 

3.posilování přirozených 

poznávacích citů (zvídavosti, 

zájmu, radosti z objevování 

apod.) 

 

zrakové a sluchové paměti, 

koncentrace pozornosti apod.  

7.námětové hry a činnosti  

 

8.hry nejrůznějšího zaměření 

podporující tvořivost, 

představivost a fantazii (kognitivní, 

imaginativní, výtvarné, 

konstruktivní, hudební, taneční či 

dramatické aktivity)  

 

12.činnosti zaměřené na poznávání 

jednoduchých obrazně znakových 

systémů (písmena, číslice, 

piktogramy, značky, symboly, 

obrazce) 

 

  III. Sebepojetí, city, vůle: III. Sebepojetí, city, vůle: 

  1.poznávání sebe sama, 

rozvoj pozitivních citů ve 

vztahu k sobě (uvědomění si 

vlastní identity, získání 

sebevědomí, sebedůvěry, 

osobní spokojenosti)  

 

2.získání relativní citové 

samostatnosti  

 

1.spontánní hra  

 

2.činnosti zajišťující spokojenost a 

radost, činnosti vyvolávající veselí 

a pohodu  

 

3.činnosti přiměřené sílám a 

schopnostem dítěte a úkoly s 

viditelným cílem a výsledkem, v 

nichž může být dítě úspěšné  

 



Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, 739 44 Brušperk 
 

42 

 

3. rozvoj schopnosti 

sebeovládání  

 

4.rozvoj schopnosti citové 

vztahy vytvářet, rozvíjet je a 

city plně prožívat  

 

6.rozvoj a kultivace mravního 

i estetického vnímání, cítění a 

prožívání  

 

4.činnosti nejrůznějšího zaměření 

vyžadující (umožňující) 

samostatné vystupování, 

vyjadřování, obhajování vlastních 

názorů, rozhodování a 

sebehodnocení  

 

5.příležitosti a hry pro rozvoj vůle, 

vytrvalosti a sebeovládání  

 

7.estetické a tvůrčí aktivity 

(slovesné, výtvarné, dramatické, 

literární, hudební, pohybové a 

další)  

 

8.sledování pohádek a příběhů 

obohacujících citový život dítěte 

 

 

11.výlety do okolí (do přírody, 

návštěvy dětských kulturních akcí 

apod.)  
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Rizika: 

Jazyk a řeč: 

1. prostředí komunikačně chudé, omezující běžnou komunikaci mezi dětmi i s dospělými; 

2. málo příležitosti k samostatným řečovým projevům dítěte (spontánním i řízeným) a slabá motivace k nim; 

3. špatný jazykový vzor;  

7. omezený přístup ke knížkám. 

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: 

1. nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti; 

2. převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním;  

3. příliš racionální, hotový a uzavřený výklad světa;  

8. nedostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí; 

9. nedostatek času a prostředků pro spontánní hru, k jejímu rozvinutí a dokončení. 

Sebepojetí, city, vůle: 

1. málo vlídné, nevstřícné, strohé, nelaskavé a málo přátelské prostředí, kde dítě nenalézá dostatek lásky a 

porozumění; 

2. nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky a hovořit o nich; 

3. nepřiměřené nároky na dítě, časté negativní hodnocení, kdy dítě opakovaně prožívá pocit selhání; 

4. nedostatečné uznání a oceňování úsilí či úspěchu dítěte; 

5. jednání, které dítě pociťuje jako křivdu a vnímání jako násilí; 

6. spěch a nervozita, omezování možností dítěte dokončovat činnost v individuálním tempu, nevhodné zásahy 

a přerušování činností dětí dospělými; 

7. stresy a napětí, nejistota, nedostatek ochrany a osobního soukromí; 

8. nevhodné vzory a modely chování (netaktní komunikace, nedostatek sociálního cítění, ohleduplnosti a 

tolerance necitlivé vztahy a postoje okolí); 

9. nedostatečná motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění; 

10. málo podnětů a aktivit podporujících estetické vnímání, cítění, prožívání a vyjadřování. 
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Výstupy: 

Jazyk a řeč: 

1. správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči; 

2. pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno; 

3. vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně 

zformulovaných větách; 

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

5. domluvit se slovy i gesty, improvizovat; 

20. projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon. 

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: 

1. vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, 

chybějícího); 

2. záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost; 

3. poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno;  

7. postupovat a učit de podle pokynů a instrukcí; 

10. učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat a vybavit; 

11. řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“  

Sebepojetí, city, vůle: 

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

2. uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje vyjadřovat je; 

3. rozhodovat o svých činnostech; 

4. ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat 

jim své chování; 

5. vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či 

neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech apod.; 

6. uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky);  
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Vzdělávací oblast 
Navrhované 

vzdělávací cíle 
Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka 

Dítě 

a 

ten druhý 

Pořádání akce 

k uspávání 

přírody, drakiády, 

vycházky do 

podzimní přírody-

poznávání 

 

Téma zaměřené na 

uspávání zvířat 

k zimnímu spánku 

 

Využití projektu 

„Čtení je zábava“ 

 

Poučení dětí o 

bezpečnosti 

 

1.seznamování s pravidly 

chování ve vztahu k druhému  

 

2.osvojení si elementárních 

poznatků, schopností a 

dovedností důležitých pro 

navazování a rozvíjení vztahů 

dítěte k druhým lidem  

 

3.posilování prosociálního 

chování ve vztahu k ostatním 

lidem (v rodině, v mateřské 

škole, v dětské herní skupině 

apod.)  

 

4.vytváření prosociálních 

postojů (rozvoj sociální 

1.běžné verbální i neverbální 

komunikační aktivity dítěte s 

druhým dítětem i s dospělým  

 

2.sociální a interaktivní hry, 

hraní rolí, dramatické činnosti, 

hudební a hudebně pohybové 

hry, výtvarné hry a etudy  

 

3.společenské hry, společné 

aktivity nejrůznějšího zaměření  

 

4.kooperativní činnosti ve 

dvojicích, ve skupinkách  

 

6.aktivity podporující sbližování 

dětí  

7. přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní 

pokroky; 

8. prožívat radost ze zvládnutého a poznaného; 

9. vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnosti a její dokončení; 

10. respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; 

13. prožívat s dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své 

afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, ztlumit vztek, agresivitu apod.).  



Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, 739 44 Brušperk 
 

46 

 

Povídání si o 

dnech: 

2.11 památka 

zesnulých 

(dušičky) 

 

11.11 sv.Martin 

citlivosti, tolerance, respektu, 

přizpůsobivosti apod.)  

 

5.rozvoj interaktivních a 

komunikativních dovedností 

verbálních i neverbálních 

  

6.rozvoj kooperativních 

dovedností 

 

7.aktivity podporující 

uvědomování si vztahů mezi 

lidmi (kamarádství, přátelství, 

vztahy mezi oběma pohlavími, 

úcta ke stáří apod.)  

 

8.hry, přirozené i modelové 

situace, při nichž se dítě učí 

přijímat a respektovat druhého  

 

9.činnosti zaměřené na 

porozumění pravidlům 

vzájemného soužití a chování, 

spolupodílení se na jejich tvorbě  

 

10.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.  

 

13.četba, vyprávění a poslech 

pohádek a příběhů s etickým 

obsahem a poučením  
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Rizika: 

1. nedostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování, málo vstřícné postoje dospělých k dítěti 

i k sobě navzájem; 

2. nedostatečně psychosociálně „bezpečné“ prostředí, neautentické, s nedostatkem porozumění a tolerance; 

3. nedostatek empatie, neposkytování empatické odezvy na problémy dítěte; 

4. příliš ochranářské či příliš nevšímavé prostředí; 

5. autoritativní vedení, direktivní zacházení s dítětem; 

6. manipulace dítěte tzv. pozitivními prostředky (citovými prostředky, chválením bez opodstatnění); 

7. nedůstojné jednání, zesměšňování, ponižování; 

8. prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhým; 

9. časté organizování soutěživých a podporování nezdravé soutěživosti; 

10. nejednoznačně formulovaná pravidla chování ve vztahu k druhému, nedodržování přijatých pravidel, 

špatný vzor. 

 

Výstupy: 

1. navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním 

vhodným způsobem, respektovat ho; 

2. porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad; 

3. přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství; 

4. odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná; 

7. uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo 

názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou; 

8. spolupracovat s ostatními; 

9. dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na 

veřejnosti, dodržovat herní pravidla; 

10. respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si úkol s jiným 

dítětem apod.; 

12. bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod. 
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Vzdělávací 

oblast 

 

Navrhované 

okruhy činností 

Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka 

Dítě 

a společnost 

Návštěvy 

místních výstav 

(Národní dům-

výstavy umění, 

návštěva 

knihovny)  

seznamování dětí 

se společenskými 

návyky 

 

Pravidla soužití ve 

třídě 

 

Různorodé 

společenské hry a 

skupinové aktivity  

umožňující dětem 

spolupodílet se na 

jejich průběhu i 

výsledcích 

 

Povídání si o 

dnech: 17.11 

mezinárodní den 

studenstva a 

sametové 

revoluce 

1.poznávání pravidel 

společenského soužití a jejich 

spoluvytváření v rámci 

přirozeného sociokulturního 

prostředí, porozumění 

základním projevům neverbální 

komunikace obvyklým v tomto 

prostředí  

 

2.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  

 

3.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  

 

1.běžné každodenní setkávání s 

pozitivními vzory vztahů a 

chování  

 

2.aktivity vhodné pro 

přirozenou adaptaci dítěte v 

prostředí mateřské školy  

 

3.spoluvytváření přiměřeného 

množství jasných a 

smysluplných pravidel soužití 

ve třídě 

  

4.různorodé společné hry a 

skupinové aktivity (námětové 

hry, dramatizace, konstruktivní 

a výtvarné projekty apod.) 

umožňující dětem spolupodílet 

se na jejich průběhu i 

výsledcích 

  

5.tvůrčí činnosti slovesné, 

literární, dramatické, výtvarné, 

hudební, hudebně pohybové, 

dramatické apod. podněcující 

tvořivost a nápaditost dítěte, 
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25.11. sv. 

Kateřina 

 

 

Poučení dětí o 

bezpečnosti 

 

4.vytvoření povědomí o 

mezilidských morálních 

hodnotách   

 

5.seznamování se světem lidí, 

kultury a umění, osvojení si 

základních poznatků o 

prostředí, v němž dítě žije  

 

8.rozvoj společenského i 

estetického vkusu  

 

estetické vnímání i vyjadřování 

a tříbení vkusu  

 

7.receptivní slovesné, literární, 

výtvarné či dramatické činnosti 

(poslech pohádek, příběhů, 

veršů, hudebních skladeb a 

písní, sledování dramatizací, 

divadelních scének)  

 

8.setkávání se s literárním, 

dramatickým, výtvarným a 

hudebním uměním mimo 

mateřskou školu, návštěvy 

kulturních a uměleckých míst a 

akcí zajímavých pro předškolní 

dítě  

 

9.hry zaměřené k poznávání a 

rozlišování různých 

společenských rolí (dítě, 

dospělý, rodič, učitelka, žák, 

role dané pohlavím, profesní 

role, herní role) a osvojování si 

rolí, do nichž se dítě přirozeně 

dostává   

 

10.aktivity přibližující dítěti 

pravidla vzájemného styku 

(zdvořilost, ohleduplnost, 

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

spravedlnost, pravda, 

upřímnost, otevřenost apod.) v 

jednání lidí  

 

12.aktivity přibližující dítěti 

svět kultury a umění a 

umožňující mu poznat 

rozmanitost kultur (výtvarné, 

hudební a dramatické činnosti, 

sportovní aktivity, zábavy, 

účast dětí na kulturních akcích, 

návštěvy výstav, divadelních a 

filmových představení, 

využívání příležitostí 

seznamujících dítě přirozeným 

způsobem s různými tradicemi 

a zvyky běžnými v jeho 

kulturním prostředí apod.)  

 

Rizika: 

1. nedostatek estetických a etických podnětů a příležitostí k jejich kultivovanému prožívání a vyjádření; 

2. přítomnost nevhodných, podbízivých a nevkusných podnětů; 

3. nevhodný mravní vzor okolí (děti jsou svědky nespravedlivého, nezdvořilého, hrubého, ironického, 

popř. agresivního chování, netolerantních, necitlivých či nevšímavých postojů apod.) včetně 

nevhodných vzorů v médiích; 

4. příliš mnoho nefunkčních pravidel ve skupině, děti se nepodílejí na jejich vytváření, ne všichni je 

dodržují (např. někteří dospělí); 

5. zvýhodňování a znevýhodňování některých dětí ve skupině; 

6. schematické mravní hodnocení bez možnosti dítěte vyjádřit vlastní úsudek  

7. nedostatek příležitostí k nápravě jednání, které bylo proti pravidlům; 

11. chybějící informace o tom, jak se chránit před nebezpečím hrozícím od neznámých lidí 



Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, 739 44 Brušperk 
 

51 

 

Výstupy: 

1. 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.); 

2. pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle které je třeba 

se chovat; 

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

4. začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a 

dovednosti; 

5. porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých; 

6. 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; 

7. vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v jednoduchých 

situacích samostatně, jinak s pomocí); 

8. 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); 

9. 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; 

10. dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově; 

11. 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); 

12. zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, věcmi denní potřeby, s knížkami, s penězi 

apod.  
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Vzdělávací 

oblast 

Navrhované 

okruhy činností 
Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka 

Dítě 

a  

svět 
Pořádání akce 

k uspávání přírody, 

drakiády, vycházky 

do podzimní 

přírody-poznávání 

 

Zapojení se 

výtvarnými prácemi 

dětí do tradiční akce 

místních 

zahradkářů-výstava 

ovoce a zeleniny 

 

Zapojení dětí a 

rodičů do projektu 

„Les vypráví“ 

 

Téma zaměřené na 

rodinu 

 

Využití projektu: 

„Rok v přírodě“ 

 

„Malí Badatelé“ 

 

Poučení dětí o 

bezpečnosti 

 

1.seznamování s místem a 

prostředím, ve kterém dítě žije, 

a vytváření pozitivního vztahu 

k němu  

 

2.vytváření elementárního 

povědomí o širším přírodním, 

kulturním i technickém 

prostředí, o jejich 

rozmanitosti, vývoji a 

neustálých proměnách  

 

4.pochopení, že změny 

způsobené lidskou činností 

mohou prostředí chránit a 

zlepšovat, ale také poškozovat 

a ničit  

 

5.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  

 

7.rozvoj schopnosti 

přizpůsobovat se podmínkám 

1.přirozené pozorování 

blízkého prostředí a života v 

něm, okolní přírody, 

kulturních i technických 

objektů, vycházky do okolí, 

výlety  

 

2.aktivity zaměřené k 

získávání praktické orientace v 

obci (vycházky do ulic, 

návštěvy obchodů, návštěvy 

důležitých institucí, budov a 

dalších pro dítě významných 

objektů)  

  

4.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  
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Povídání si o 

významných dnech 

v kalendáři: 

28.9 den české 

státnosti 

28.10 den vzniku 

samostatného 

československého 

státu 

 

 

vnějšího prostředí i jeho 

změnám  

 

 

 

5.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  

 

6.praktické užívání 

technických přístrojů, hraček a 

dalších předmětů a pomůcek, 

se kterými se dítě běžně 

setkává  

 

7.přirozené i zprostředkované 

poznávání přírodního okolí, 

sledování rozmanitostí a změn 

v přírodě (živá i neživá 

příroda, přírodní jevy a děje, 

rostliny, živočichové, krajina a 

její ráz, podnebí, počasí, 

ovzduší, roční období)  

 

8.práce s literárními texty, s 

obrazovým materiálem, 

využívání encyklopedií a 

dalších médií  

 

9.kognitivní činnosti (kladení 

otázek a hledání odpovědí, 

diskuse nad problémem, 
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vyprávění, poslech, 

objevování)  

 

11.využívání přirozených 

podnětů, situací a praktických 

ukázek v životě a okolí dítěte k 

seznamování dítěte s 

elementárními dítěti 

srozumitelnými reáliemi o naší 

republice  

 

14.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  

 

 

 

Rizika: 

1. nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně, v jeho dění a řádu; 

2. nedostatečné a nepřiměřené informace, nedostatečné, nepravdivé nebo žádné odpovědi na otázky dětí; 

3. jednotvárná, málo rozmanitá nabídka činností, málo podnětné, málo pestré a málo obměňované 

prostředí nebo prostředí nepřehledné, neupravené, neuspořádané, s nadbytkem hraček a věcí; 

4. výběr a nabídka témat, která jsou životu dítěte příliš vzdálená, pro jeho vnímání a chápání náročná, 

která přesahují přirozenou zkušenost dítěte a nejsou pro dítě prakticky využitelná; 

5. nedodržování pravidel péče o zdravé prostředí v provozu mateřské školy. 
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2. Integrovaný blok 

 

II. IB. Pohádkový čas (předpokládaná doba trvání: prosinec, leden, únor) 

Vzdělávací blok je zaměřen na období zimy, do kterého je zahrnuto předvánoční a 

vánoční období, dále zimní radovánky a období masopustu s karnevalem. Nechává prostor pro 

nápady dětí a podporuje tvořivost a spolupráci dětí v kolektivu. 

Budeme děti seznamovat s péčí o lesní zvířátka a ptactvo (strojení stromečků pro 

zvířátka). Sypeme do krmítek a pozorujeme jejich ptačí návštěvníky. Pozorujeme stopy zvířat 

a ptáků ve sněhu (projekt Rok v přírodě, Malí badatelé). Porovnáváme listnaté a jehličnaté 

stromy (projekt Les vypráví) Prohlížíme si ozdobené město, seznamujeme se s vánočními 

zvyky, ozdobíme si svůj stromeček ve třídě, zdobíme perníčky, pečeme cukroví, píšeme dopis 

Ježíškovi, zpíváme koledy a písně se zimní tématikou, posloucháme pohádky (projekt Každý 

něco umí – řemesla). Z přírody přineseme větvičky, pečujeme o ně a těšíme se, až nám 

rozkvetou (svatá Barbora). Společně si vyprávíme o mezilidských vztazích v rodině, ve 

společnosti, vyrábíme dárečky pro své blízké. Připravíme vystoupení, které předvedeme svým 

prarodičům ve své třídě mateřské školy, společně si zazpíváme a zahrajeme různé hry.  

Výstupy: 

1. orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v život tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, 

v blízkém okolí); 

2. zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které se doma a 

v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, 

v obchodě, u lékaře apod.); 

3. uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se 

prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc); 

4. osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a 

přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi; 

7. všímat si změn a dění v nejbližším okolí ; 

8. 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. 

11. 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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 Pokud nám to počasí dovolí, využijeme sněhové nadílky ke společným akcím – Zimní 

hrátky s rodiči (bobování, stavění sněhuláka). Navštívíme místní kostel sv. Jiří, kde si společně 

zazpíváme za doprovodu varhan, ve spolupráci se ZUŠ, vánoční koledy. Oslavíme masopust – 

seznámíme se s jeho tradicí, vyrobíme masky a kostýmy na karneval, který si pak společně s 

kamarády užijeme. 

 

Seznamování dětí se svátky, pranostikami a pořekadly vycházející z naší kultury. 

 

 

Významné data tohoto období: 

 

4.12. Barborky 

6.12. Mikuláš 

 

Poslední čtyři neděle před štědrým dnem začíná advent 

 

13.12. Sv. Lucie 

24.12. Štědrý den 

25.12. Boží hod vánoční 

26.12. Sv. Štěpán 

31.12. Silvestr 

1.1. 
Nový rok, den obnovy samostatného 

českého státu 

6.1. Tři králové 

Od 6.1. Masopust 

2.2. Hromnice 

14.2. Sv. Valentýn 

21.2. Mezinárodní den mateřského jazyka 

29.2. Přestupný den 
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Vzdělávací oblast Navrhované 

okruhy činností 

Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka 

Dítě 

a jeho tělo 

 

 

 

 

 

Využívat TV 

nářadí a 

tělovýchovných 

pomůcek 

 

Vést děti 

k zdravému 

životnímu stylu 

 

Učit děti při 

jakémkoliv 

zranění povinnost 

informovat 

p.učitelku 

 

Spolupráce 

s místní 

sokolovnou, 

využití tělocvičny 

(poučení dětí o 

bezpečnosti) 

 

Využití 

muzikohrátek 

1.uvědomění si vlastního těla  

2.rozvoj pohybových schopností 

a zdokonalování dovedností v 

oblasti hrubé i jemné motoriky 

(koordinace a rozsahu pohybu, 

dýchání, koordinace ruky a oka 

apod.), ovládání pohybového 

aparátu a tělesných funkcí  

 

3.rozvoj a užívání všech smyslů  

 

4.rozvoj fyzické i psychické 

zdatnosti  

 

5.osvojení si věku přiměřených 

praktických dovedností  

 

6.osvojení si poznatků o těle a 

jeho zdraví, o pohybových 

činnostech a jejich kvalitě  

 

7.osvojení si poznatků a 

dovedností důležitých k podpoře 

zdraví, bezpečí, osobní pohody i 

pohody prostředí  

 

1.lokomoční pohybové činnosti 

(chůze, běh, skoky a poskoky, 

lezení), nelokomoční pohybové 

činnosti (změny poloh a pohybů 

těla na místě) a jiné činnosti 

(základní gymnastika, turistika, 

sezonní činnosti, míčové hry 

apod.)  

 

2. manipulační činnosti a 

jednoduché úkony s předměty, 

pomůckami, nástroji, náčiním, 

materiálem; činnosti 

seznamující děti s věcmi, které 

je obklopují, a jejich praktickým 

používáním 

  

3.zdravotně zaměřené činnosti 

(vyrovnávací, protahovací, 

uvolňovací, dechová, relaxační 

cvičení)  

 

4.smyslové a psychomotorické 

hry  

  

6.hudební a hudebně pohybové 

hry a činnosti  
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Hry na podporu a 

rozvíjení všech 

smyslů 

Využití DH (části 

těla, orgány..) 

 

Činnosti na rozvoj 

jemné a hrubé 

motoriky 

 

Využití dětské 

jógy při 

relaxačních a 

dechových 

činnostech 

 

Spolupráce 

s rodiči (zdravotní 

rehabilitační 

sestry) 

 

Využití projektu „ 

Čistota základ 

zdraví“ 

 

Učit děti k  

uvědomování si 

základních potřeb 

(odpočinek a 

8.vytváření zdravých životních 

návyků a postojů jako základů 

zdravého životního stylu  

 

 

 

7.jednoduché pracovní a 

sebeobslužné činnosti v oblasti 

osobní hygieny, stolování, 

oblékání, úklidu, úpravy 

prostředí apod.  

 

8. činnosti zaměřené k 

poznávání lidského těla a jeho 

částí 

 

9.příležitosti a činnosti směřující 

k ochraně zdraví, osobního 

bezpečí a vytváření zdravých 

životních návyků  
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Výstupy: 

1. zachovávat správné držení těla; 

2. zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí 

(zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na 

sněhu, ledu, ve vodě, v písku); 

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

4. vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu; 

spánek, pitný 

režim….. 

 

Vedení dětí 

k sebeobsluze (při 

převlékání a 

ukládání oblečení) 

Rizika: 

2. nedostatečný respekt k individuálním potřebám dětí (k potřebě pohybu, spánku, odpočinku, látkové 

výměny, osobního tempa a tepelné pohody, k potřebě soukromí apod.); 

4. nerespektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a pohybových možnosti jednotlivých 

dětí; 

6. omezování spontánních pohybových aktivit, nepravidelná, málo rozmanitá či jednostranná nabídka 

pohybových činností; 

7. absenci či nedostatek řízených pohybových aktivit vedoucích k osvojení nových pohybových dovedností; 

9. dlouhodobé statické zatěžování bez pohybu, uplatňování nevhodných cviků a činností, nevhodné oblečení 

při pohybových činnostech; 

10. nedostatek či zkreslení elementárních informací o lidském těle, o jeho růstu a vývoji, o funkcích některých 

částí a orgánů, o zdraví i možnostech jeho ohrožení, způsobech ochrany zdraví a bezpečí. 
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5. ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem; 

6. 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.); 

10. 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; 

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

 

 

Vzdělávací 

oblast 

Navrhované 

okruhy 
Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka 

Dítě a 

jeho psychika 

 I. Jazyk a řeč: I. Jazyk a řeč: 

Logo chvilky pro 

děti 

Využití projektu 

„Čtení je zábava“ 

 

Činnosti na rozvoj 

grafomotoriky, 

sluchové 

percepce, učení 

koled, básniček a 

říkanek 

 

Téma klasické 

české pohádky 

 

Dramatizace 

pohádek, 

s využitím 

1.rozvoj řečových schopností a 

jazykových dovedností 

receptivních (vnímání, 

naslouchání, porozumění) i 

produktivních (výslovnosti, 

vytváření pojmů, mluvního 

projevu, vyjadřování)  

 

2.rozvoj komunikativních 

dovedností (verbálních i 

neverbálních) a kultivovaného 

projevu  

 

3.osvojení si některých 

poznatků a dovedností, které 

předcházejí čtení i psaní, rozvoj 

zájmu o psanou podobu jazyka i 

další formy sdělení verbální i 

1.artikulační, řečové, sluchové 

a rytmické hry, hry se slovy, 

slovní hádanky, vokální 

činnosti  

 

2.společné diskuse, rozhovory, 

individuální a skupinová 

konverzace (vyprávění zážitků, 

příběhů, vyprávění podle 

skutečnosti i podle obrazového 

materiálu, podle vlastní 

fantazie, sdělování slyšeného 

druhým apod.)  

 

4.samostatný slovní projev na 

určité téma  

 

5.poslech čtených či 

vyprávěných pohádek a 
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pohádkových 

čepiček, 

maňásků… 

 

Návštěva vánoční 

výstavy v domě 

zahrádkářů a 

podílet se 

s výtvarnými díly 

dětí 

Metodika 

preventivní 

výchova-kočka 

Justýna 

 

Nápadník učitelky 

MŠ 

 

Téma Povolání-

spolupráce s 

rodiči 

Téma Vesmír 

 

Vést děti k úctě ke 

stáří- spolupráce 

s domovem pro 

seniory Ondráš 

  

Nácvik pásma pro 

prarodiče 

neverbální (výtvarné, hudební, 

pohybové, dramatické)  

 

příběhů, sledování filmových a 

divadelních pohádek a příběhů  

 

6.vyprávění toho, co dítě 

slyšelo nebo co zhlédlo  

 

7.přednes, recitace, 

dramatizace, zpěv  

 

8.grafické napodobování 

symbolů, tvarů, čísel, písmen  

 

10.hry a činnosti zaměřené k 

poznávání a rozlišování zvuků, 

užívání gest  

 

11.činnosti a příležitosti 

seznamující děti s různými 

sdělovacími prostředky 

(noviny, časopisy, knihy, 

audiovizuální technika)  
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Předškolní třídy 

vystoupení 

v domově pro 

seniry Ondráš 

 

Seznámování 

s tradicemi a 

zvyky, využití 

projektu „Každý 

něco umí-

řemesla“ 

 

Využití projektu 

„Malí badatelé“ 

 

Prvky ročního 

období 

Využití  SWEET 

boxu 

 

Zdobení 

stromečků pro 

zvířátka 

 

Návštěva 

kulturních akcí-

divadlo 
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Využití pomůcek 

s prvky 

Montessori 

 

  II. Poznávací schopnosti a 

funkce, představivost a 

fantazie, myšlenkové operace: 

II. Poznávací schopnosti a 

funkce, představivost a 

fantazie, myšlenkové 

operace: 

  4.vytváření pozitivního vztahu k 

intelektuálním činnostem a k 

učení, podpora a rozvoj zájmu o 

učení  

5.osvojení si elementárních 

poznatků o znakových 

systémech a jejich funkci 

(abeceda, čísla)  

6.vytváření základů pro práci 

s informacemi 

 

1.přímé pozorování přírodních, 

kulturních i technických 

objektů i jevů v okolí dítěte, 

rozhovor o výsledku 

pozorování  

2.záměrné pozorování běžných 

objektů a předmětů, určování a 

pojmenovávání jejich 

vlastností (velikost, barva, 

tvar, materiál, dotek, chuť, 

vůně, zvuky), jejich 

charakteristických znaků a 

funkcí  

 

4.konkrétní operace s 

materiálem (třídění, 

přiřazování, uspořádání, 

odhad, porovnávání apod.)  

 

9.řešení myšlenkových i 

praktických problémů, hledání 

různých možností a variant  
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10.hry a činnosti zaměřené ke 

cvičení různých forem paměti 

(mechanické a logické, 

obrazné a pojmové)  

 

11. činnosti zaměřené na 

vytváření (chápání) pojmů a 

osvojování poznatků 

(vysvětlování, objasňování, 

odpovědi na otázky, práce s 

knihou, s obrazovým 

materiálem, s médii apod.)  

 

13.hry a praktické úkony 

procvičující orientaci v 

prostoru i v rovině  

14.činnosti zaměřené na 

seznamování se s 

elementárními číselnými a 

matematickými pojmy a jejich 

symbolikou (číselná řada, 

číslice, základní geometrické 

tvary, množství apod.) a jejich 

smysluplnou praktickou 

aplikaci  

15.činnosti zasvěcující dítě do 

časových pojmů a vztahů 

souvisejících s denním řádem, 

běžnými proměnami a 

vývojem a přibližující dítěti 
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přirozené časové i logické 

posloupnosti dějů, příběhů, 

událostí apod. 

  III. Sebepojetí, city, vůle: III. Sebepojetí, city, vůle: 

  5.rozvoj poznatků, schopností a 

dovedností umožňujících 

pocity, získané dojmy a prožitky 

vyjádřit  

 

 

7.získání schopnosti záměrně 

řídit svoje chování a ovlivňovat 

vlastní situaci 

7.estetické a tvůrčí aktivity 

(slovesné, výtvarné, 

dramatické, literární, hudební, 

pohybové a další)  

 

8.sledování pohádek a příběhů 

obohacujících citový život 

dítěte  

 

9.cvičení v projevování citů 

(zvláště kladných), v 

sebekontrole a v sebeovládání 

(zvláště záporných emocí, 

např. hněvu, zlosti, úzkosti)  

 

10.hry na téma rodiny, 

přátelství apod.  

 

11.výlety do okolí (do přírody, 

návštěvy dětských kulturních 

akcí apod.)  

 

12.činnosti zaměřené k 

poznávání různých lidských 

vlastností; záměrné 

pozorování, čím se lidé mezi 
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sebou liší (fyzické i psychické 

vlastnosti, dovednosti, 

schopnosti, city, vlastnosti 

dané pohlavními rozdíly, 

věkem, zeměpisným místem 

narození, jazykem) a v čem 

jsou si podobní  

13. dramatické činnosti 

(předvádění a napodobování 

různých typů chování člověka 

v různých situacích), mimické 

vyjadřování nálad (úsměv, 

pláč, hněv, zloba, údiv, vážnost 

apod.)  

14.činnosti vedoucí dítě k 

identifikaci sebe sama a k 

odlišení od ostatních 

 

 

Rizika: 

Jazyk a řeč: 

2. málo příležitostí k samostatným řečovým projevům dítěte (spontánním i řízeným) a slabá motivace 

k nim; 

3. špatný vzor; 

4. vytváření komunikativních zábran (necitlivé donucování dítěte k hovoru, nerespektování dětského 

ostychu vedoucí k úzkosti a strachu dítěte); 

5. časově a obsahově nepřiměřené využívání audiovizuální, popř. počítačové techniky, nabídka 

nevhodných programů (nevhodná volba či časté a dlouhodobé sledování pořadů televize, videa apod.); 

6. nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní; 

7. omezený přístup ke knížkám. 
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Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: 

4. omezený prostor pro vyjádření a uplatnění představivosti a mimo racionálního poznávání; 

5. převažující důraz na pamětní učení a mechanickou reprodukci, málo názornosti i prostoru pro rozvoj 

fantazie; 

6. zahlcování podněty a informacemi bez rozvíjení schopností s nimi samostatně pracovat; 

7. málo příležitosti a prostoru k experimentaci a exploraci a samostatnému řešení konkrétních poznávacích 

situací; 

Sebepojetí, city, vůle: 

1. málo vlídné, nevstřícné, strohé, nelaskavé a málo přátelské prostředí, kde dítě nenalézá dostatek lásky a 

porozumění; 

2. nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky a hovořit o nich; 

3. nepřiměřené nároky na dítě, časté negativní hodnocení, kdy dítě opakovaně prožívá pocit selhání; 

4. nedostatečné uznání a oceňování úsilí či úspěchu dítěte; 

5. jednání, které dítě pociťuje jako křivdu a vnímá jako násilí; 

6. úspěch a nervozita, omezování možností dítěte dokončovat činnosti v individuálním tempu, nevhodné 

zásahy a přerušování činností dětí dospělými. 

 

Výstupy: 

Jazyk a řeč: 

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

se); 

6. porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných 

větách); 

7. formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat; 

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

9. učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou 

dramatickou úlohu apod.); 

10. sledovat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

11. popsat situaci (skutečnou, podle obrázku); 

16. rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí 

apod.) a porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci; 
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20. projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon. 

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: 

4. přemýšlet, vést jednoduché úvahy a také vyjádřit to, o čem přemýšlí a uvažuje; 

5. 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); 

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

8. chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je 

prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, 

orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat 

více, stejně, méně, první, poslední apod.); 

9. 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; 

12. nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným; 

13. vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, 

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

Sebepojetí, city, vůle: 

11. zorganizovat hru; 

12. uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, 

smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí. 

13. prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své 

afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.); 

14. být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem; 

15. těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním; 

16. zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či 

dramatickou improvizací apod.). 
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Vzdělávací oblast 
Navrhované 

okruhy činností 
Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka 

Dítě 

a 

ten druhý 

 

 

 

 

 

Vytváření třídních 

pravidel chováni 

 

Výtvarné činnosti 

zaměřené 

k danému období-

spolupráce s rodiči 

(ukázka výroby 

ozdob, pečení 

perníčků) 

 

Posezení 

s babičkou 

(vystoupení, 

dílničky-společné 

tvoření) 

 

Poučení dětí o 

bezpečnosti 

 

Projet „Každý 

něco umí-řemesla“ 

 

„Čtení je zábava“ 

4.vytváření prosociálních 

postojů (rozvoj sociální 

citlivosti, tolerance, respektu, 

přizpůsobivosti apod.)  

 

5.rozvoj interaktivních a 

komunikativních dovedností 

verbálních i neverbálních  

 

6.rozvoj kooperativních 

dovedností 

  

7.ochrana osobního soukromí a 

bezpečí ve vztazích s druhými 

dětmi i dospělými  

 

1.běžné verbální i neverbální 

komunikační aktivity dítěte s 

druhým dítětem i s dospělým  

 

2.sociální a interaktivní hry, 

hraní rolí, dramatické činnosti, 

hudební a hudebně pohybové 

hry, výtvarné hry a etudy  

 

3.společenské hry, společné 

aktivity nejrůznějšího zaměření  

 

4.kooperativní činnosti ve 

dvojicích, ve skupinkách  

 

5.společná setkávání, povídání, 

sdílení a aktivní naslouchání 

druhému  

 

 11.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)  
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Rizika: 

1. nedostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování, málo vstřícné postoje dospělých k dítěti i 

k sobě navzájem; 

3. nedostatek empatie, neposkytování empatické odezvy na problémy dítěte; 

11. nemožnost spolupodílet se na volbě činností a témat, které se v mateřské škole realizují; 

12. nedostatečná pozornost tomu, jak dítě řeší své spory a konflikty s druhým dítětem; 

13. příliš časté vystupování učitele v roli soudce; 

14. nedostatečný respekt k vzájemným sympatiím dětí a malá podpora dětských přátelství; 

15. soustředění pozornosti pouze na verbální formy komunikace. 

 

 

 

12.hry a situace, kde se dítě učí 

chránit soukromí a bezpečí své i 

druhých  

 

13.četba, vyprávění a poslech 

pohádek a příběhů s etickým 

obsahem a poučením 

Výstupy: 

3. přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská přátelství; 

4. odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná; 

5. uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je; 

6. 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; 

11. 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.); 

12. bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.; 
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13. 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). 

Vzdělávací oblast Navrhované 

okruhy činností 

Dílčí vzdělávací cíle 

(co učitel u dítěte podporuje) 

Vzdělávací nabídka 

(co učitel dítěti nabízí) 

Dítě 

a společnost 

 

 

 

 

Seznamování dětí 

s multikulturní 

oslavou Vánoc, 

nového roku, tři 

králové-lidská 

rasa…. 

 

 

 

6.vytváření povědomí o 

existenci ostatních kultur a 

národností  

 

7.vytvoření základů aktivních 

postojů ke světu, k životu, 

pozitivních vztahů ke kultuře a 

umění, rozvoj dovedností 

umožňujících tyto vztahy a 

postoje vyjadřovat a projevovat  

 

8.rozvoj společenského i 

estetického vkusu 

5.přípravy a realizace 

společných zábav a slavností 

(oslavy výročí, slavnosti v rámci 

zvyků a tradic, sportovní akce, 

kulturní programy apod.)  

 

7receptivní slovesné, literární, 

výtvarné či dramatické činnosti 

(poslech pohádek, příběhů, 

veršů, hudebních skladeb a 

písní, sledování dramatizací, 

divadelních scének)  

 

8.setkávání se s literárním, 

dramatickým, výtvarným a 

hudebním uměním mimo 

mateřskou školu, návštěvy 

kulturních a uměleckých míst a 

akcí zajímavých pro předškolní 

dítě  

 

10.aktivity přibližující dítěti 

pravidla vzájemného styku 

(zdvořilost, ohleduplnost, 
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tolerance, spolupráce) a mravní 

hodnoty (dobro, zlo, 

spravedlnost, pravda, upřímnost, 

otevřenost apod.) v jednání lidí  

 

11.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.)  

 

Rizika: 

1. nedostatek estetických a etických podnětů a příležitostí k jejich kultivovanému prožívání a vyjádření; 

2. přítomnost nevhodných, podbízivých a nevkusných podnětů; 

3. nevhodný mravní vzor okolí (děti jsou svědky nespravedlivého, nezdvořilého, hrubého, ironického, popř. 

agresivního chování, netolerantních, necitlivých či nevšímavých postojů apod.) včetně nevhodných vzorů 

v médiích; 

4. příliš mnoho nefunkčních pravidel ve skupině, děti se nepodílejí na jejich vytváření, ne všichni je dodržují 

(např. někteří dospělí); 

7. nedostatek příležitostí k nápravě jednání, které bylo proti pravidlům; 

8. ironizování a znevažování úsilí dítěte; 
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9. potlačování autonomního chování dítěte v zájmu zkratkovitého dosažení vnější disciplíny a poslušnosti; 

10. nevšímavost k nevhodné komunikaci a jednání mezi dětmi, přehlížení nežádoucího chování některých 

dětí, schematické řešení konfliktů bez zjišťování příčin jejich vzniku; 

12. nedostatek příležitostí k rozvoji uměleckých dovedností dítěte a k vytváření jeho estetického vztahu k 

prostředí, ke kultuře a umění. 

Výstupy: 

8. 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); 

9. 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; 

13. vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či 

hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo); 

14. 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.); 

15. 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). 

 



Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, 739 44 Brušperk 
 

74 

 

 

Vzdělávací oblast Navrhované 

okruhy činností 

Dílčí vzdělávací cíle (co učitel 

u dítěte podporuje) 

Vzdělávací nabídka (co učitel 

dítěti nabízí) 

Dítě 

a svět 

 

 

 

 

Poučení dětí o 

bezpečnosti (pád 

sněhu a ledu ze 

střech, uklouznutí 

na ledě, ohňostroj, 

otevřený oheň-

adventní věnec…) 

 

 

Využití projektu 

„Malí badatelé“ 

 

„Rok v přírodě“ 

 

Téma Zvířata 

v zimě 

 

Karneval 

 

 

3.poznávání jiných kultur  

5.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 

6.rozvoj úcty k životu ve všech 

jeho formách  

7.rozvoj schopnosti 

přizpůsobovat se podmínkám 

vnějšího prostředí i jeho 

změnám  

8.vytvoření povědomí o vlastní 

sounáležitosti se světem, se 

živou a neživou přírodou, lidmi, 

společností, planetou Zemí  

 

  

 

1.přirozené pozorování blízkého 

prostředí a života v něm, okolní 

přírody, kulturních i technických 

objektů, vycházky do okolí, 

výlety  

3.sledování událostí v obci a 

účast na akcích, které jsou pro 

dítě zajímavé  

4.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  

10.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, 
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zkoumání, manipulace s 

různými materiály a surovinami 

11.využívání přirozených 

podnětů, situací a praktických 

ukázek v životě a okolí dítěte k 

seznamování dítěte s 

elementárními dítěti 

srozumitelnými reáliemi o naší 

republice  

12.pozorování životních 

podmínek a stavu životního 

prostředí, poznávání 

ekosystémů (les, louka, rybník 

apod.)  

13.ekologicky motivované herní 

aktivity (ekohry)  

14.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  
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Rizika: 

1. nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně, v jeho dění a řádu; 

3. jednotvárná, málo rozmanitá nabídka činností, málo podnětné, málo pestré a málo obměňované prostředí 

nebo prostředí nepřehledné, neupravené, neuspořádané, s nadbytkem hraček a věcí;  

5. užívání abstraktních pojmů, předávání „hotových“ poznatků;  

7. nedostatek pozornosti prevenci vlivů prostředí, které mohou být pro dítě nezdravé a nebezpečné; 

8. nedodržování pravidel péče o zdravé prostředí v provozu mateřské školy; 

9. špatný příklad dospělých (chování ohrožující životní prostředí, neekologické postoje, xenofobní chování, 

lhostejnost k problémům kolem sebe a neochota podílet se na jejich řešení). 

 

Výstupy: 

1. orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, 

v blízkém okolí); 

2. zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které se doma  

a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v 

obchodě, u lékaře apod.); 

3. uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se prakticky 

chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc); 

4. osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné 

a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi; 

5. 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; 

6. 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.); 

7. všímat si změn a dění v nejbližším okolí; 

9. 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; 

10. rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat 

si nepořádků a škod, upozornit na ně; 
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11. rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat 

si nepořádků a škod, upozornit na ně. 

 

 

3. Integrovaný blok 

III. IB Voňavé probuzení (předpokládaná doba trvání: březen, duben, 

květen) 

V tomto integrovaném bloku se zaměříme na příchod jara, který je neodmyslitelně 

spojen s lidovými tradicemi. S dětmi se rozloučíme se zimou (shození Moreny do řeky) a 

budeme pozorovat probíhající změny v přírodě všemi smysly v souvislosti i s ročním obdobím. 

Umožníme vnímat tyto změny při pravidelných vycházkách do přírody, upevníme poznatky 

dětí o životě zvířat a mláďatech (návštěvy místních statků). Povedeme je k pochopení rozdílů 

mezi zvířaty užitkovými, domácími, volně žijícími a exotickými (návštěva ZOO). Zároveň si 

uvědomí, že je potřebné se starat o přírodu např. estetické vnímání zahrádek, záhonů a 

travnatých ploch. Děti povedeme k poznávání a pojmenovávání některých ptáků vracejících se 

z teplých krajin. Seznámí se způsobem života, stavbou hnízd a s péčí o mláďata, oslavíme 

svátek „Den Země“. Děti si osvojí, kam patří odpad, zjistí barvy kontejnerů na třídění, poznají 

různé druhy materiálů, jejich využití a seznámí se s recyklací. Naučí se využít odpad při dalších 

hrách a výtvarných činnostech (tvoření z PET víček, plastových láhví, lepenky, návštěva 

čističky odpadních vod, apod). V tomto období proběhne zápis do ZŠ, děti připravíme k této 

významné události. Klademe důraz na kvalitní přípravu, zaměřujeme se na správné držení tužky 

a rozvoj jemné motoriky. 

Seznámíme děti s tradicemi velikonočních svátků nejen u nás, ale i v dalších zemí světa. 

Povídat si budeme o tradiční akci našeho města „Brušperská pouť na počest sv. Jiří“. Vzbudíme 

u dětí zájem o knihy (březen měsíc knihy) a děti s povinnou školní docházkou připravíme 

k zápisu do ZŠ. 

Pomocí praktických činností děti poznají, co potřebují rostliny k životu, jak pečovat o 

rostliny na školní zahradě(sázení). Děti poznávají význam rostlin pro život člověka. Vytvoříme 

u dětí povědomí o koloběhu vody např. děti se učí vnímat rozdíly mezi řekou, potokem, 

rybníkem. Poznávají vodu sladkou a mořskou (slanou). Utvoříme u dětí základy pro ochranu 

přírody a vody, udržování čistoty vodních zdrojů. Připravíme oslavu ke dni matek. 

Seznamování dětí se svátky, pranostikami a pořekadly vycházející z naší kultury. 
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Významná data tohoto období: 

8.3. Mezinárodní den žen 

Velikonoce 

Květná neděle, 

polopopeleční středa, zelený 

čtvrtek, velký pátek, bílá 

sobota, Boží hod 

velikonoční, Velikonoční 

pondělí 

20.3.-21.3. Jarní rovnodennost 

Konec března vynášení Moreny 

1.4. Apríl 

2.4. 
Mezinárodní den dětské 

knihy 

22.4. Den Země 

30.4. Pálení čarodějnic 

1.5. Svátek práce 

5.5. 
Květnové povstání českého 

lidu 

8.5. Den vítězství 

Druhá neděle v květnu Den matek 
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Vzdělávací 

oblast 

Navrhované 

okruhy činností 
Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka 

Dítě 

a jeho tělo 

 

 

 

 

 

Využití přírodních 

překážek, zahrady 

k pohybovým 

činnostem 

 

Metodika 

preventivní 

výchova kočky 

Justýny 

 

Projekt-Čistota 

základ zdraví 

 

 

 

3.rozvoj a užívání všech smyslů  

4.rozvoj fyzické i psychické 

zdatnosti  

5.osvojení si věku přiměřených 

praktických dovedností  

8.vytváření zdravých životních 

návyků a postojů jako základů 

zdravého životního stylu  

 

 

2.manipulační činnosti a 

jednoduché úkony s předměty, 

pomůckami, nástroji, náčiním, 

materiálem; činnosti 

seznamující děti s věcmi, které 

je obklopují, a jejich 

praktickým používáním  

3.zdravotně zaměřené činnosti 

(vyrovnávací, protahovací, 

uvolňovací, dechová, relaxační 

cvičení)  

4.smyslové a psychomotorické 

hry  

5.konstruktivní a grafické 

činnosti  

6. hudební a hudebně pohybové 

hry a činnosti  

 

Rizika: 

1. denní režim nevyhovující fyziologickým dětským potřebám a zásadám zdravého životního stylu;  

3. omezování samostatnosti dítěte při pohybových činnostech, málo příležitostí k pracovním úkonům; 

5. neznalost zdravotního stavu a zdravotních problémů dítěte;  

8. nevhodné prostory pro pohybové činnosti a nevhodná organizace z hlediska bezpečnosti dětí. 
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Výstupy: 

4. vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu;  

5. ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem; 

6. 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.); 

7. ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými 

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

tužkami, barvami, nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními nástroji 

apod.); 

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

13. 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.); 

14. zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním 

náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými 

pracovními pomůckami. 
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Vzdělávací 

oblast 

Navrhované 

okruhy činností 
Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka 

Dítě a 

jeho psychika 

 
I.Jazyk a řeč: 

 

I.Jazyk a řeč: 

 

Metodika 

preventivní 

výchova kočky 

Justýny 

 

Projekt „Včelí 

rok“, Malí 

Badatelé, 

Čtení je zábava 

 

Metodika-

Nápadník učitelky 

MŠ 

 

Využití pomůcek 

s prvky 

Montessori 

 

1.rozvoj řečových schopností a 

jazykových dovedností 

receptivních (vnímání, 

naslouchání, porozumění) i 

produktivních (výslovnosti, 

vytváření pojmů, mluvního 

projevu, vyjadřování)  

2.rozvoj komunikativních 

dovedností (verbálních i 

neverbálních) a kultivovaného 

projevu  

3.osvojení si některých 

poznatků a dovedností, které 

předcházejí čtení i psaní, rozvoj 

zájmu o psanou podobu jazyka 

i další formy sdělení verbální i 

neverbální (výtvarné, hudební, 

pohybové, dramatické)  

 

 

 

 

 

1.artikulační, řečové, sluchové 

a rytmické hry, hry se slovy, 

slovní hádanky, vokální 

činnosti  

2.společné diskuse, rozhovory, 

individuální a skupinová 

konverzace (vyprávění zážitků, 

příběhů, vyprávění podle 

skutečnosti i podle obrazového 

materiálu, podle vlastní 

fantazie, sdělování slyšeného 

druhým apod.)  

3.komentování zážitků a 

aktivit, vyřizování vzkazů a 

zpráv  

4.samostatný slovní projev na 

určité téma  

5.poslech čtených či 

vyprávěných pohádek a 

příběhů, sledování filmových a 

divadelních pohádek a příběhů  

6.vyprávění toho, co dítě 

slyšelo nebo co zhlédlo  

7.přednes, recitace, 

dramatizace, zpěv  

9.prohlížení a „čtení“ knížek  
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  II. Poznávací schopnosti a 

funkce, představivost a 

fantazie, myšlenkové operace 

 

1.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  

2.rozvoj tvořivosti (tvořivého 

myšlení, řešení problémů, 

tvořivého sebevyjádření)  

3.posilování přirozených 

poznávacích citů (zvídavosti, 

zájmu, radosti z objevování 

apod.)  

4.vytváření pozitivního vztahu 

k intelektuálním činnostem a k 

učení, podpora a rozvoj zájmu o 

učení  

5.osvojení si elementárních 

poznatků o znakových 

systémech a jejich funkci 

(abeceda, čísla) 

II. Poznávací schopnosti a 

funkce, představivost a 

fantazie, myšlenkové operace 

 

1. přímé pozorování přírodních, 

kulturních i technických 

objektů i jevů v okolí dítěte, 

rozhovor o výsledku 

pozorování; 

2.záměrné pozorování běžných 

objektů a předmětů, určování a 

pojmenovávání jejich vlastností 

(velikost, barva, tvar, materiál, 

dotek, chuť, vůně, zvuky), 

jejich charakteristických znaků 

a funkcí  

3.motivovaná manipulace s 

předměty, zkoumání jejich 

vlastností  

4.konkrétní operace s 

materiálem (třídění, 

přiřazování, uspořádání, odhad, 

porovnávání apod.)  

5.spontánní hra, volné hry a 

experimenty s materiálem a 

předměty  

6.smyslové hry, nejrůznější 

činnosti zaměřené na rozvoj a 

cvičení postřehu a vnímání, 

zrakové a sluchové paměti, 

koncentrace pozornosti apod.  
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7.námětové hry a činnosti  

8.hry nejrůznějšího zaměření 

podporující tvořivost, 

představivost a fantazii 

(kognitivní, imaginativní, 

výtvarné, konstruktivní, 

hudební, taneční či dramatické 

aktivity)  

9.řešení myšlenkových i 

praktických problémů, hledání 

různých možností a variant  

10.hry a činnosti zaměřené ke 

cvičení různých forem paměti 

(mechanické a logické, obrazné 

a pojmové)  

12.činnosti zaměřené na 

poznávání jednoduchých 

obrazně znakových systémů 

(písmena, číslice, piktogramy, 

značky, symboly, obrazce)  

13.hry a praktické úkony 

procvičující orientaci v 

prostoru i v rovině  

14.činnosti zaměřené na 

seznamování se s 

elementárními číselnými a 

matematickými pojmy a jejich 

symbolikou (číselná řada, 

číslice, základní geometrické 

tvary, množství apod.) a jejich 
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smysluplnou praktickou 

aplikaci. 

  III.Sebepojetí, city, vůle 

1.poznávání sebe sama, rozvoj 

pozitivních citů ve vztahu k 

sobě (uvědomění si vlastní 

identity, získání sebevědomí, 

sebedůvěry, osobní 

spokojenosti)  

3.rozvoj schopnosti 

sebeovládání  

4.rozvoj schopnosti citové 

vztahy vytvářet, rozvíjet je a 

city plně prožívat  

5.rozvoj poznatků, schopností a 

dovedností umožňujících 

pocity, získané dojmy a 

prožitky vyjádřit  

6.rozvoj a kultivace mravního i 

estetického vnímání, cítění a 

prožívání  

 

III.Sebepojetí, city, vůle 

1.spontánní hra 

2.činnosti zajišťující 

spokojenost a radost, činnosti 

vyvolávající veselí a pohodu  

4.činnosti nejrůznějšího 

zaměření vyžadující 

(umožňující) samostatné 

vystupování, vyjadřování, 

obhajování vlastních názorů, 

rozhodování a sebehodnocení  

6.cvičení organizačních 

dovedností  

10.hry na téma rodiny, 

přátelství apod.  

11.výlety do okolí (do přírody, 

návštěvy dětských kulturních 

akcí apod.)  

13.Dramatické činnosti 

(předvádění a napodobování 

různých typů chování člověka v 

různých situacích), mimické 

vyjadřování nálad (úsměv, pláč, 

hněv, zloba, údiv, vážnost 

apod.) 
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Rizika: 

Jazyk a řeč: 

1. prostředí komunikačně chudé, omezující běžnou komunikaci mezi dětmi i s dospělými;  

2. málo příležitosti k samostatným řečovým projevům dítěte (spontánním i řízeným) a slabá motivace 

k nim;  

3. špatný jazykový vzor;  

4. vytváření komunikativních zábran (necitlivé donucování dítěte k hovoru, nerespektování dětského 

ostychu vedoucí k úzkosti a strachu dítěte). 

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: 

1. nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti;  

3. příliš racionální, hotový a uzavřený výklad světa; 

5. převažující důraz na pamětní učení a mechanickou reprodukci, málo názornosti i prostoru pro rozvoj 

fantazie; 

6. zahlcování podněty a informacemi bez rozvíjení schopnosti s nimi samostatně pracovat 

7. málo příležitosti a prostoru k experimentaci a exploraci a samostatnému řešení konkrétních poznávacích 

situací; 

9. nedostatek času a prostředků pro spontánní hru, k jejímu rozvinutí a dokončení. 

Sebepojetí, city, vůle: 

1. málo vlídné, nevstřícné, strohé, nelaskavé a málo přátelské prostředí, kde dítě nenalézá dostatek lásky a 

porozumění; 

2. nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky a hovořit o nich;  

7. stresy a napětí, nejistota, nedostatek ochrany a osobního soukromí; 

8. nevhodné vzory a modely chování (netaktní komunikace, nedostatek sociálního cítění, ohleduplnosti a 

tolerance, necitlivé vztahy a postoje okolí); 

9. nedostatečná motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění; 

10. málo podnětů a aktivit podporujících estetické vnímání, cítění, prožívání a vyjadřování. 
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Výstupy: 

Jazyk a řeč: 

1. správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči; 

3. vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně 

zformulovaných větách; 

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

se); 

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

9. učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou 

dramatickou úlohu apod.);  

11. popsat situaci (skutečnou, podle obrázku); 

12. chápat slovní vtip a humor; 

13. sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech; 

14. utvořit jednoduchý rým;  

17. sledovat očima zleva doprava;  

18. poznat některá písmena a číslice, popř. slova;  

19. poznat napsané své jméno. 

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: 

1. vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, 

chybějícího); 

2. záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost; 

3. poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno; 

4. 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); 

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

7. postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí; 
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8. chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je 

prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, 

orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat 

více, stejně, méně, první, poslední apod.); 

9. 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; 

10. učit se nazpaměť krátké texty, vědomě si je zapamatovat a vybavit; 

13. vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, 

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

Sebepojetí, city, vůle: 

2. uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je; 

3. rozhodovat o svých činnostech; 

4. ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat 

jim své chování; 

8. prožívat radost ze zvládnutého a poznaného; 

9. vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení; 

10. zorganizovat hru; 

12. uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, 

smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí; 

13. prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své 

afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, tlumit vztek, zlost, agresivitu 

apod.); 

14. být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem; 

15. těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním; 

16. zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či 

dramatickou improvizací apod.). 
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Vzdělávací oblast 
Navrhované 

okruhy činností 
Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka 

Dítě 

a ten druhý 

 

 

 

 

 

Zapojení rodičů a 

prarodičů -ukázky 

řemesel a tradic 

 

Spolupráce 

s domovem DSO- 

den dětí 

2.osvojení si elementárních 

poznatků, schopností a 

dovedností důležitých pro 

navazování a rozvíjení vztahů 

dítěte k druhým lidem  

3.posilování prosociálního 

chování ve vztahu k ostatním 

lidem (v rodině, v mateřské 

škole, v dětské herní skupině 

apod.)  

5.rozvoj interaktivních a 

komunikativních dovedností 

verbálních i neverbálních  

6.rozvoj kooperativních 

dovedností  

7.ochrana osobního soukromí a 

bezpečí ve vztazích s druhými 

dětmi i dospělými 

2.sociální a interaktivní hry, 

hraní rolí, dramatické činnosti, 

hudební a hudebně pohybové 

hry, výtvarné hry a etudy  

3.společenské hry, společné 

aktivity nejrůznějšího zaměření  

4. kooperativní činnosti ve 

dvojicích, ve skupinkách  

5.společná setkávání, povídání, 

sdílení a aktivní naslouchání 

druhému  

6.aktivity podporující sbližování 

dětí  

7.aktivity podporující 

uvědomování si vztahů mezi 

lidmi (kamarádství, přátelství, 

vztahy mezi oběma pohlavími, 

úcta ke stáří apod.)  

8.hry, přirozené i modelové 

situace, při nichž se dítě učí 

přijímat a respektovat druhého  

11.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)  
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Rizika: 

2. nedostatečně psychosociálně „bezpečné“ prostředí, neautentické, s nedostatkem porozumění a tolerance; 

4. příliš ochranářské či příliš nevšímavé prostředí;  

5. autoritativní vedení, direktivní zacházení s dítětem; 

6. manipulace dítěte tzv. pozitivními prostředky (citovými prostředky, chválením bez opodstatnění); 

7. prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhým; 

9. časté organizování soutěživých činností a podporování nezdravé soutěživosti; 

12. nedostatečná pozornost tomu, jak dítě řeší své spory a konflikty s druhým dítětem; 

13. příliš časté vystupování učitele v roli soudce; 

14. nedostatečný respekt k vzájemným sympatiím dětí a malá podpora dětských přátelství; 

15. soustředění pozornosti pouze na verbální formy komunikace. 

 

Výstupy: 

2. porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad; 

5. uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat stejná práva druhým a respektovat je; 

6. 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; 

7. uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat svůj postoj nebo 

názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou; 

8. spolupracovat s ostatními; 

9. dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské škole, na 

veřejnosti, dodržovat herní pravidla; 

11. 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.); 

12.hry a situace, kde se dítě učí 

chránit soukromí a bezpečí své i 

druhých 
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13. 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). 

 

 

Vzdělávací oblast 
Navrhované 

okruhy činností 
Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka 

Dítě a 

společnost 

Projekt-Každý 

něco umí-řemesla 

 

Návštěva výstav -

velikonoce 

 

Zajištění akcí 

mimo naše město-

využití místní 

dopravy 

2.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  

3.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  

4.vytvoření povědomí o 

mezilidských morálních 

hodnotách  

5.seznamování se světem lidí, 

kultury a umění, osvojení si 

základních poznatků o 

prostředí, v němž dítě žije  

1.běžné každodenní setkávání s 

pozitivními vzory vztahů a 

chování  

5.přípravy a realizace 

společných zábav a slavností 

(oslavy výročí, slavnosti v 

rámci zvyků a tradic, sportovní 

akce, kulturní programy apod.)  

6.tvůrčí činnosti slovesné, 

literární, dramatické, výtvarné, 

hudební, hudebně pohybové, 

dramatické apod. podněcující 

tvořivost a nápaditost dítěte, 

estetické vnímání i vyjadřování 

a tříbení vkusu  

11.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 
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8.rozvoj společenského i 

estetického vkusu  

 

 

manipulace s některými 

pomůckami a nástroji, 

provádění jednoduchých 

pracovních úkonů a činností 

apod.)  

12.aktivity přibližující dítěti 

svět kultury a umění a 

umožňující mu poznat 

rozmanitost kultur (výtvarné, 

hudební a dramatické činnosti, 

sportovní aktivity, zábavy, 

účast dětí na kulturních akcích, 

návštěvy výstav, divadelních a 

filmových představení, 

využívání příležitostí 

seznamujících dítě přirozeným 

způsobem s různými tradicemi 

a zvyky běžnými v jeho 

kulturním prostředí apod.)  

 

 

 

Rizika: 

5. zvýhodňování a znevýhodňování některých dětí ve skupině;  

6. schematické mravní hodnocení bez možnosti dítěte vyjádřit vlastní úsudek; 

8. ironizování a znevažování úsilí dítěte; 

10. nevšímavost k nevhodné komunikaci a jednání mezi dětmi, přehlížení nežádoucího chování některých 

dětí, schematické řešení konfliktů bez zjišťování příčin jejich vzniku; 

11. chybějící informace o tom, jak se chránit před nebezpečím hrozícím od neznámých lidí; 
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nedostatek příležitostí k rozvoji uměleckých dovedností dítěte a k vytváření jeho estetického vztahu k 

prostředí, ke kultuře a umění. 

 

Výstupy: 

1. 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.); 

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

5. porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých; 

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

(v jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí); 

13. vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem literární, dramatické či 

hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo zajímavé, co je zaujalo); 

14. 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.); 

15. 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).  
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Vzdělávací 

oblast 

Navrhované 

okruhy činností 
Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka 

Dítě 

a 

svět 

Projekt „Voda a 

písek-využití 

nádob na vodu, 

přelévání,přesypá

vání…, Rok 

v přírodě“ 

 

Téma: Den země 

 

Návštěva čističky 

odpadních vod 

Návštěva místních 

statků, farmy… 

 

Ukázky-dravci, 

canisterapie,…. 

 

Výlety po okolí- 

život v lese, na 

louce, poli, u 

rybníka,….. 

2.vytváření elementárního 

povědomí o širším přírodním, 

kulturním i technickém 

prostředí, o jejich rozmanitosti, 

vývoji a neustálých proměnách  

4.pochopení, že změny 

způsobené lidskou činností 

mohou prostředí chránit a 

zlepšovat, ale také poškozovat a 

ničit  

5.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  

6.rozvoj úcty k životu ve všech 

jeho formách  

7.rozvoj schopnosti 

přizpůsobovat se podmínkám 

vnějšího prostředí i jeho 

změnám  

8.vytvoření povědomí o vlastní 

sounáležitosti se světem, se 

živou a neživou přírodou, 

lidmi, společností, planetou 

Zemí  

7.přirozené i zprostředkované 

poznávání přírodního okolí, 

sledování rozmanitostí a změn 

v přírodě (živá i neživá příroda, 

přírodní jevy a děje, rostliny, 

živočichové, krajina a její ráz, 

podnebí, počasí, ovzduší, roční 

období)  

8.práce s literárními texty, s 

obrazovým materiálem, 

využívání encyklopedií a 

dalších médií  

9.kognitivní činnosti (kladení 

otázek a hledání odpovědí, 

diskuse nad problémem, 

vyprávění, poslech, 

objevování)  

10.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)  

11.využívání přirozených 

podnětů, situací a praktických 

ukázek v životě a okolí dítěte k 
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seznamování dítěte s 

elementárními dítěti 

srozumitelnými reáliemi o naší 

republice  

12.pozorování životních 

podmínek a stavu životního 

prostředí, poznávání 

ekosystémů (les, louka, rybník 

apod.)  

13.ekologicky motivované 

herní aktivity (ekohry)  

14.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  
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Rizika: 

2. nedostatečné a nepřiměřené informace, nedostatečné, nepravdivé nebo žádné odpovědi na otázky dětí; 

4. výběr a nabídka témat, která jsou životu dítěte příliš vzdálená, pro jeho vnímání a chápání náročná, 

která přesahují přirozenou zkušenost dítěte a nejsou pro dítě prakticky využitelná; 

5. užívání abstraktních pojmů, předávání „hotových“ poznatků; 

6. převaha zprostředkovaného poznávání světa (obraz, film); 

7. nedostatek pozornosti prevenci vlivů prostředí, které mohou být pro dítě nezdravé a nebezpečné; 

9. špatný příklad dospělých (chování ohrožující životní prostředí, neekologické postoje, xenofobní 

chování, lhostejnost k problémům kolem sebe a neochota podílet se na jejich řešení);  

10. uzavřenost školy a jejího vzdělávacího programu vůči existujícím problémům a aktuálnímu dění. 

 

 

 

Výstupy: 

5. 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; 

6. 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.); 

7. všímat si změn a dění v nejbližším okolí; 

8. 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; 

9. 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; 

10. rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, 

všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně; 
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11. 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.). 

 

 

4. Integrovaný blok 

IV.  IB. Slunečné potěšení (předpokládaní doba trvání: červen, červenec) 

Tento integrovaný blok je zaměřený na ukončení školního roku, ve kterém by se měly 

zúročit veškeré poznatky získané během školního roku. 

Podle počasí využijeme co nejvíce zahradu pro své činnosti. Proběhnou letní olympijské hry 

MŠ, které děti postupně budou plnit. Povídat si budeme o tom, kam pojedeme, nebo kam 

bychom chtěli na prázdniny. Děti poznávají, že doba prázdnin a dovolených je plná nových 

zážitků a příhod. Budeme pozorovat počasí, jeho vliv na přírodu, seznamovat se s jevy živé i 

neživé přírody. Pozorujeme květiny, seznámíme se s některými léčivými rostlinami i 

rostlinami, které ohrožují zdraví lidí. Využijeme plodů našich enviro zahrad- ochutnávky, 

sušení bylinek, atd. Poučíme děti o nebezpečí, které je může potkat ve volné přírodě i na 

silnicích. 

Zaměříme se na pozorování života hmyzu i jeho významu. Využijeme různých výtvarných 

technik, přírodních materiálů, pracovních nástrojů a pomůcek.  Děti se rozloučí s kamarády, 

kteří odcházejí do ZŠ-pasování předškoláků na školáky. 

 

Seznamování dětí se svátky, pranostikami a pořekadly vycházející z naší kultury. 

Významná data tohoto období: 

 

21.6. Den otců 

24.6. Svatojánská noc 

5.7.-6.7. Cyril a Metoděj 
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Vzdělávací 

oblast 

Navrhované 

okruhy činností 
Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka 

Dítě 

a jeho tělo 

 

 

 

 

 

Překonávání 

přírodních 

překážek-

vycházky do 

přírody 

  

Skupinové 

závodivé hry 

 

Kreslení křídou 

 

Využití různých 

přírodních 

materiálů při 

konstruování 

 

Rozhovory na 

téma bezpečnost 

1.uvědomění si vlastního 

těla 

2.rozvoj pohybových 

schopností a zdokonalování 

dovedností v oblasti hrubé i 

jemné motoriky 

(koordinace a rozsahu 

pohybu, dýchání, 

koordinace ruky a oka 

apod.), ovládání 

pohybového aparátu a 

tělesných funkcí 

3.rozvoj a užívání všech 

smyslů 

7.osvojení si poznatků a 

dovedností důležitých k 

podpoře zdraví, bezpečí, 

osobní pohody i pohody 

prostředí 

8.vytváření zdravých 

životních návyků a postojů 

1.lokomoční pohybové 

činnosti (chůze, běh, skoky 

a poskoky, lezení), 

nelokomoční pohybové 

činnosti (změny poloh a 

pohybů těla na místě) a jiné 

činnosti (základní 

gymnastika, turistika, 

sezonní činnosti, míčové 

hry apod.) 

2. manipulační činnosti a 

jednoduché úkony s 

předměty, pomůckami, 

nástroji, náčiním, 

materiálem; činnosti 

seznamující děti s věcmi, 

které je obklopují, a jejich 

praktickým používáním 

4.smyslové a 

psychomotorické hry 

5. konstruktivní a grafické 

činnosti 

6.7. Upálení mistra Jana Husa 

 Dožínky 
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jako základů zdravého 

životního stylu 

 

10.činnosti relaxační a 

odpočinkové, zajišťující 

zdravou atmosféru a 

pohodu prostředí 

11.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 

 

 

Rizika: 

3. omezování samostatnosti dítěte při pohybových činnostech, málo příležitostí k pracovním 

úkonům; 

4. nerespektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a pohybových možností 

jednotlivých dětí; 

5. neznalost zdravotního stavu a zdravotních problémů dítěte; 

8. nevhodné prostory pro pohybové činnosti a nevhodná organizace z hlediska bezpečnosti dětí; 

9. dlouhodobé statické zatěžování bez pohybu, uplatňování nevhodných cviků a činností, 

nevhodné oblečení při pohybových činnostech; 

12. nedostatečně připravené prostředí, nedostatečné vybavení náčiním, nářadím, popř. 

nedostatečné využívání vybavení a dalších možností apod.  
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Výstupy: 

2. zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v 

různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve 

skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku); 

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

6. 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.); 

8. zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky 

(starat se o osobní hygienu, přijímat stravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své 

osobní věci, oblékat se, svlékat, obouvat apod.); 

11. 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; 

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

výživy; 

13. 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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Vzdělávací 

oblast 

Navrhované 

okruhy 

činností 

Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka 

Dítě a psychika 

 
I. Jazyk a řeč: 

 

I.Jazyk a řeč: 

 

Využití všech 

projektů 

 

Dát dětem 

možnost si hru 

zorganizovat, 

vést, řídit…. 

 

 

Logohrátky 

Sluchové hry 

s využitím 

volné přírody 

 

Rytmizace 

s přírodními 

materiály… 

 

Hádanky, slovní 

fotbal, tichá 

pošta,… 

 

1.rozvoj řečových 

schopností a jazykových 

dovedností receptivních 

(vnímání, naslouchání, 

porozumění) i 

produktivních (výslovnosti, 

vytváření pojmů, mluvního 

projevu, vyjadřování)  

2.rozvoj komunikativních 

dovedností (verbálních i 

neverbálních) a 

kultivovaného projevu  

3.osvojení si některých 

poznatků a dovedností, které 

předcházejí čtení i psaní, 

rozvoj zájmu o psanou 

podobu jazyka i další formy 

sdělení verbální i neverbální 

(výtvarné, hudební, 

pohybové, dramatické) 

2.společné diskuse, 

rozhovory, individuální a 

skupinová konverzace 

(vyprávění zážitků, příběhů, 

vyprávění podle skutečnosti 

i podle obrazového 

materiálu, podle vlastní 

fantazie, sdělování 

slyšeného druhým apod.)  

3.komentování zážitků a 

aktivit, vyřizování vzkazů a 

zpráv  

4.samostatný slovní projev 

na určité téma  

6.vyprávění toho, co dítě 

slyšelo nebo co zhlédlo  

11.činnosti a příležitosti 

seznamující děti s různými 

sdělovacími prostředky 

(noviny, časopisy, knihy, 

audiovizuální technika)  
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Improvizace 

pohybů-

pantomima 

 

 

Využití 

pomůcek 

s prvky 

Montessori 

 

  II.Poznávací schopnosti a 

funkce, představivost a 

fantazie, myšlenkové 

operace: 

1.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  

2.rozvoj tvořivosti 

(tvořivého myšlení, řešení 

problémů, tvořivého 

sebevyjádření)  

II.Poznávací schopnosti a 

funkce, představivost a 

fantazie, myšlenkové 

operace: 

2.záměrné pozorování 

běžných objektů a 

předmětů, určování a 

pojmenovávání jejich 

vlastností (velikost, barva, 

tvar, materiál, dotek, chuť, 

vůně, zvuky), jejich 

charakteristických znaků a 

funkcí  

3.motivovaná manipulace s 

předměty, zkoumání jejich 

vlastností  

4.konkrétní operace s 

materiálem (třídění, 

přiřazování, uspořádání, 

odhad, porovnávání apod.)  
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3.posilování přirozených 

poznávacích citů 

(zvídavosti, zájmu, radosti z 

objevování apod.)  

 

5.spontánní hra, volné hry a 

experimenty s materiálem a 

předměty  

12.činnosti zaměřené na 

poznávání jednoduchých 

obrazně znakových systémů 

(písmena, číslice, 

piktogramy, značky, 

symboly, obrazce)  

 

15.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.  

 

  III.Sebepojetí, city a vůle: 

5.rozvoj poznatků, 

schopností a dovedností 

umožňujících pocity, 

získané dojmy a prožitky 

vyjádřit  

6.rozvoj a kultivace 

mravního i estetického 

vnímání, cítění a prožívání  

7.získání schopnosti 

záměrně řídit svoje chování 

a ovlivňovat vlastní situaci  

III.Sebepojetí, city a vůle: 

3.činnosti přiměřené sílám a 

schopnostem dítěte a úkoly s 

viditelným cílem a 

výsledkem, v nichž může 

být dítě úspěšné  

12.činnosti zaměřené k 

poznávání různých lidských 

vlastností; záměrné 

pozorování, čím se lidé mezi 

sebou liší (fyzické i 

psychické vlastnosti, 
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 dovednosti, schopnosti, city, 

vlastnosti dané pohlavními 

rozdíly, věkem, 

zeměpisným místem 

narození, jazykem) a v čem 

jsou si podobní 

14.činnosti vedoucí dítě k 

identifikaci sebe sama a k 

odlišení od ostatních 

 

Rizika: 

Jazyk a řeč: 

1. prostředí komunikačně chudé, omezující běžnou komunikaci mezi dětmi i s dospělými; 

5. časově a obsahově nepřiměřené využívání audiovizuální, popř. počítačové techniky, nabídka 

nevhodných programů (nevhodná volba či časté a dlouhodobé sledování pořadů televize, 

videa apod.); 

6. nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní.  

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: 

2. převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním; 

3. příliš racionální, hotový a uzavřený výklad světa; 

4. omezený prostor pro vyjádření a uplatnění představivosti a mimo racionálního poznávání; 

8. nedostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí.  

Sebepojetí, city a vůle: 

3. nepřiměřené nároky na dítě, časté negativní hodnocení, kdy dítě opakovaně prožívá pocit 

selhání; 

4. nedostatečné uznání a oceňování úsilí či úspěchu dítěte; 

6. úspěch a nervozita, omezování možností dítěte dokončovat činnost v individuálním tempu, 

nevhodné zásahy a přerušování činností dětí dospělými; 
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10. málo podnětů a aktivit podporujících estetické vnímání, cítění, prožívání a vyjadřování.  

 

 

Výstupy: 

Jazyk a řeč: 

3. vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně 

zformulovaných větách; 

4. vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i 

obsah, ptát se); 

5. domluvit se slovy i gesty, improvizovat.  

Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace: 

3. poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno; 

4. přemýšlet, vést jednoduché úvahy a také vyjádřit to, o čem přemýšlí a uvažuje; 

5. 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); 

11. řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“; 

12. nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným. 

Sebepojetí, city a vůle: 

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

5. vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, 

nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných 

činnostech apod.; 

6. uvědomovat si své možnosti i limity (své silné i slabé stránky); 

7. přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje 

osobní pokroky.  
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Vzdělávací 

oblast 

Navrhované 

okruhy 

činností 

Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka 

Dítě a ten 

druhý 

 

Hry podporující 

vztahy dětí i 

dospělých 

 

Využití knih- 

Dědečku 

vyprávěj, 

Špaček 

  

 

3.posilování prosociálního 

chování ve vztahu k 

ostatním lidem (v rodině, v 

mateřské škole, v dětské 

herní skupině apod.)  

5.rozvoj interaktivních a 

komunikativních 

dovedností verbálních i 

neverbálních  

6.rozvoj kooperativních 

dovedností  

 

1.běžné verbální i 

neverbální komunikační 

aktivity dítěte s druhým 

dítětem i s dospělým  

2.sociální a interaktivní hry, 

hraní rolí, dramatické 

činnosti, hudební a hudebně 

pohybové hry, výtvarné hry 

a etudy  

9.činnosti zaměřené na 

porozumění pravidlům 

vzájemného soužití a 

chování, spolupodílení se na 

jejich tvorbě  

10.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.  

13.četba, vyprávění a 

poslech pohádek a příběhů s 

etickým obsahem a 

poučením. 
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Rizika: 

1. nedostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování, málo vstřícné postoje 

dospělých k dítěti i k sobě navzájem; 

7. nedůstojné jednání, zesměšňování, ponižování; 

8. prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhým; 

9. časté organizování soutěživých činností a podporování nezdravé soutěživosti; 

11. nemožnost spolupodílet se na volbě činností a témat, které se v mateřské škole realizují; 

14. nedostatečný respekt k vzájemným sympatiím dětí a malá podpora dětských přátelství. 

 

Výstupy: 

8. spolupracovat s ostatními; 

9. dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, v mateřské 

škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla; 

10. respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělit si 

úkol s jiným dítětem apod.; 

12. bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování apod.; 

13. chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci,  

v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě).  
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Vzdělávací 

oblast 

Navrhované 

okruhy 

činností 

Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka 

Dítě a 

společnost 

  Hry a   aktivity 

na upevnění 

pravidel soužití 

 

Spolupráce 

s místními 

spolky-

myslivci, rybáři, 

včelaři,… 

 

Seznámení  

s řemesly a 

povoláním-

návštěvy 

místních 

obchodů, 

městského 

úřadu, lékárny, 

hasičárny…. 

5.seznamování se světem 

lidí, kultury a umění, 

osvojení si základních 

poznatků o prostředí, v 

němž dítě žije  

6. vytváření povědomí o 

existenci ostatních kultur a 

národností  

7.vytvoření základů 

aktivních postojů ke světu, k 

životu, pozitivních vztahů 

ke kultuře a umění, rozvoj 

dovedností umožňujících 

tyto vztahy a postoje 

vyjadřovat a projevovat  

8.rozvoj společenského i 

estetického vkusu  

 

4.různorodé společné hry a 

skupinové aktivity 

(námětové hry, dramatizace, 

konstruktivní a výtvarné 

projekty apod.) umožňující 

dětem spolupodílet se na 

jejich průběhu i výsledcích  

5.přípravy a realizace 

společných zábav a 

slavností (oslavy výročí, 

slavnosti v rámci zvyků a 

tradic, sportovní akce, 

kulturní programy apod.)  

6.tvůrčí činnosti slovesné, 

literární, dramatické, 

výtvarné, hudební, hudebně 

pohybové, dramatické apod. 

podněcující tvořivost a 

nápaditost dítěte, estetické 

vnímání i vyjadřování a 

tříbení vkusu  

8.setkávání se s literárním, 

dramatickým, výtvarným a 

hudebním uměním mimo 

mateřskou školu, návštěvy 

kulturních a uměleckých 

míst a akcí zajímavých pro 

předškolní dítě  
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9.hry zaměřené k poznávání 

a rozlišování různých 

společenských rolí (dítě, 

dospělý, rodič, učitelka, žák, 

role dané pohlavím, profesní 

role, herní role) a osvojování 

si rolí, do nichž se dítě 

přirozeně dostává 

10.aktivity přibližující dítěti 

pravidla vzájemného styku 

(zdvořilost, ohleduplnost, 

tolerance, spolupráce) a 

mravní hodnoty (dobro, zlo, 

spravedlnost, pravda, 

upřímnost, otevřenost 

apod.) v jednání lidí  

11.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.)  



Mateřská škola Brušperk, Sportovní 520, 739 44 Brušperk 
 

109 

 

Rizika: 

1. nedostatek estetických a etických podnětů a příležitostí k jejich kultivovanému prožívání a 

vyjádření; 

3. nevhodný mravní vzor okolí (děti jsou svědky nespravedlivého, nezdvořilého, hrubého, 

ironického, popř. agresivního chování, netolerantních, necitlivých či nevšímavých postojů 

apod.) včetně nevhodných vzorů v médiích; 

4. příliš mnoho nefunkčních pravidel ve skupině, děti se nepodílejí na jejich vytváření, ne 

všichni je dodržují (např. někteří dospělí); 

9. potlačování autonomního chování dítěte v zájmu zkratkovitého dosažení vnější disciplíny a 

poslušnosti; 

11. chybějící informace o tom, jak se chránit před nebezpečím hrozícím od neznámých lidí.  

 

Výstupy: 

1. 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.); 

2. pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, podle 

které je třeba se chovat; 

7. vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v 

jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí); 

10. dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově; 

11. 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); 

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

s penězi apod.  
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Vzdělávací 

oblast 

Navrhované 

okruhy činností 

Dílčí vzdělávací cíle Vzdělávací nabídka 

Dítě a 

 svět 
Různorodé 

společné hry a 

skupinové aktivity 

např. 

Hry „Honzo 

vstávej“, plnění 

různých úkolů 

 

Stavění domečků 

pro skřítky a 

zvířátka 

 

Pletení věnečků  

 

Malování na 

kameny…. 

1.seznamování s místem a 

prostředím, ve kterém dítě žije, 

a vytváření pozitivního vztahu 

k němu  

3.poznávání jiných kultur  

4.pochopení, že změny 

způsobené lidskou činností 

mohou prostředí chránit a 

zlepšovat, ale také poškozovat a 

ničit  

6.rozvoj úcty k životu ve všech 

jeho formách  

 

2.aktivity zaměřené k získávání 

praktické orientace v obci 

(vycházky do ulic, návštěvy 

obchodů, návštěvy důležitých 

institucí, budov a dalších pro 

dítě významných objektů)  

4.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  

7.přirozené i zprostředkované 

poznávání přírodního okolí, 

sledování rozmanitostí a změn 

v přírodě (živá i neživá příroda, 

přírodní jevy a děje, rostliny, 

živočichové, krajina a její ráz, 

podnebí, počasí, ovzduší, roční 

období)  
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10.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)  

12.pozorování životních 

podmínek a stavu životního 

prostředí, poznávání 

ekosystémů (les, louka, rybník 

apod.)  

13.ekologicky motivované 

herní aktivity (ekohry)  

14.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  

 

 

Rizika: 

3. jednotvárná, málo rozmanitá nabídka činností, málo podnětné, málo pestré a málo obměňované prostředí 

nebo prostředí nepřehledné, neupravené, neuspořádané, s nadbytkem hraček a věcí; 

6. převaha zprostředkovaného poznávání světa (obraz, film); 
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8. nedodržování pravidel péče o zdravé prostředí v provozu mateřské školy; 

10. uzavřenost školy a jejího vzdělávacího programu vůči existujícím problémům a aktuálnímu dění. 

 

 

 

 

 

Výstupy: 

1. orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, v budově mateřské školy, 

v blízkém okolí);  

2. zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které se doma a v 

mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v 

obchodě, u lékaře apod.);  

3. uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí o tom, jak se 

prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě potřeby obrátit o pomoc); 

7. 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.); 

9. 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;  

11. 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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7. EVALUAČNÍ SYSTÉM 

1. Souhrnné hodnocení jednotlivých oblastí: 

 

ŠVP  

• personální podmínky; 

• materiálně technické podmínky;  

• ekonomické podmínky;  

• vzdělávací nabídka.  

 

Podmínky vzdělávání 

• kvalifikace pedagoga; 

• materiální zabezpečení. 

 

Průběh vzdělávání  

• TVP;  

• Pedagogická diagnostika (plánování a příprava). 

 

Spolupráce s rodiči 

• schůzky s rodiči; 

• dotazník; 

• společné akce s rodiči. 

 

 Řízení školy 

• kompetence;  

• hospitace.  

 

2. Prostředky autoevaluace: 
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Škola používá následující prostředky autoevaluace:  

• analýza školní dokumentace; 

• anketa pro rodiče; 

• hospitace vedením (ředitelka); 

• vzájemné hospitace pedagogů; 

• zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání dětí - diagnostické záznamy o dítěti; 

• rozhovory pedagogů. 

 

3. Časový plán: 

• Průběžně týdně ve třídách (třídní učitelky);  

• TVP průběžně; 

• IB – čtvrletně; 

• Klíčové kompetence a dílčí cíle (po ukončení tématu); 

• čtvrletně na pedagogických radách; 

• 1x ročně rodičovské schůzky; 

• Vlastní hodnocení mateřské školy za daný školní rok 1x ročně; 

• Autoevaluace učitelky MŠ 1x za 2roky; 

• Autoevaluace ŠVP 1x za 2roky; 

 

4.Odpovědnosti a pravidla 

 

Odpovědnost učitelů: 

• Za evaluaci obsahu vzdělávání ve třídách třídní učitelky (písemné záznamy). 

• Za evaluaci řízení školy ředitelka (vlastní hodnocení školy). 

•  Za koordinaci a spolupráci s rodiči pedagogická rada (písemné záznamy). 

• Hospitace a návštěvy, spolupráce kolegia učitelů (ústní sdělení, zápisy do třídních knih, 

písemné záznamy na pedagogické radě). 

Evaluace na úrovni školy a na úrovni tříd: 
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• Na úrovni školy provádí ředitelka MŠ. Hodnotí především podmínky MŠ, plnění cílů a 

záměrů ŠVP a práce pedagogického sboru. 

 

• Na úrovni třídy provádí pedagog evaluaci TVP, integrovaných bloků, průběžně nejméně 

2x ročně hodnocení jednotlivých dětí (diagnostický list) a hodnocení autoevaluace učitelky 

MŠ. 

 

• Evaluace na úrovni školy i tříd probíhá zejména na pedagogických radách. 

 

• Evaluace průběhu vzdělávání se zaměřuje na hodnocení vzdělávacího procesu, používání 

metod a forem práce, uplatňování nových poznatků a zkušeností, naplňování cílů a záměrů 

ŠVP.  

 

K evaluaci se využívá vzájemných hospitací, konzultací pedagogů, hospitací ředitele. 

Evaluace uplatňování nových poznatků z DVPP ve vlastní práci, autoevaluace vlastního 

vzdělávacího procesu a ve vztahu k dalšímu osobnostnímu růstu probíhá na pedagogických 

radách. Evaluace spolupráce s ostatními institucemi na pedagogických radách. 
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8. PŘÍLOHY 

 

RVP PV  

Projekt  Včelí rok 

Projekt Rok v přírodě 

Projekt Čtení je zábava 

Projekt  Malí badatelé 

Projekt Čistota základ zdraví 

Projekt  Voda a písek 

Projekt  Každý něco umí-řemesla 

Projekt  Vítání jara – Velikonoce 

Projekt  Letní olympijské hry v MŠ 

Plán akcí 

Minimální preventivní program 

TVP 

Vzdělávání dětí mateřské školy vzhledem ke COVID-19 

Podmínky pro vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka platné od 1. 9. 2021 


