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Co slyším, to zapomenu. 
  
 Co vidím, si pamatuji. 
  
  Co si vyzkouším, tomu rozumím. 
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1. Identifikační údaje 

 
Název školy: Mateřská škola Školní 80, pracoviště Stavbařů 213, Strakonice 

Adresa:  Stavbařů 213, 386 01 Strakonice 

Tel.: 380 422 840  

Webové stránky: www.ms-stavbaru.strakonice.eu 

Právní forma: právní subjekt – příspěvková organizace  

IČO: 09762108 

IZO: 181 122 251 

Zřizovatel: Městský úřad Strakonice, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice 

Statutární orgán: ředitelka MŠ – Bc. Zdeňka Havlíková 

Zástupce ředitele: Bc. Mirka Chodlová 

E-mail: mirka,chodlova@ms-stavbaru.strakonice.eu 

Zařazení do sítě: 1. 1. 2003 

Zpracoval: Bc. Mirka Chodlová a kolektiv MŠ 

Platnost: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2024 

Projednáno na pedagogické radě: 28. 8. 2019   

Číslo jednací: MSLS/14/10/2019
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2. Charakteristika školy 
 

Krátce o nás…  
 

       Jsme MŠ, která byla otevřena 1. 9. 2009, jako čtvrté a nejmenší odloučené 

pracoviště MŠ Strakonice, Lidická 625. Stojíme uprostřed sídliště Stavbařů, nedaleko 

od vlakového i autobusového nádraží a ZŠ Dukelská. 

        Od 1. 9. 2021 se naše MŠ stala součástí MŠ Školní 80, Strakonice. 

       Jsme patrová, dvoutřídní MŠ. V 1. třídě Rybičkách jsou děti ve věku od 3 do 4,5 

roku a v 2. třídě Šnečcích  jsou děti ve věku od 4,5 do 6 let. 

 Budova je starší, s původními okny, bez zateplení. 

       Kapacita, která je v současné době 56 dětí, je využívána téměř stoprocentně. 

Ředitelka MŠ sídlí na MŠ Strakonice, Školní 80 a je také statutárním zástupcem celého 

subjektu. Zástupce ředitele, který řídí odloučené pracoviště, je pověřen jeho řízením 

a zodpovídá za jeho pedagogickou, estetickou, tvůrčí, výchovnou a vzdělávací úroveň. 

        O děti se starají 4 pedagogické pracovnice, asistent pedagoga a dvě provozní 

pracovnice 

        Pracujeme podle ŠVP „Společně za poznáním“, který vychází z RVP PV. 
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3. Podmínky pro předškolní vzdělávání 
 

3.1 Věcné podmínky školy: 
 

 budova je starší patrová, panelákového typu bez zateplení se starými okny 

 nové moderní prosklené vstupní dveře 

 dvě světlé, vzdušné třídy, obě s částí pro prostor herního pohybového vyžití 

s kobercem, kde jsou mimo jiné dřevěné úložné prostory pro lehátka a dětské 

peřinky a s částí pro prostor se stolky a židlemi ke stolním hrám, výtvarným 

a jiným aktivitám a ke stravování 

 třídy jsou čisté, světlé, dobře osvětlené, vytápěné centrálním ústředním topením, 

dobře větratelné 

 nábytek v obou třídách- stolky, židle, skříňky a ostatní zařízení odpovídá 

věkovému složení a potřebám dětí, je vhodně umístěn i k vzhledem k fyzickým 

možnostem dětí 

 na první třídě je umístěn multidotykový systém Provis, televize 

s videopřehrávačem, na druhé pak interaktivní tabule, na obou třídách 

radiomagnetofony s CD přehrávači 

 každá třída je vybavena tělovýchovným náčiním a nářadím, které rozvíjí 

tělesnou a zdravotní způsobilost a podněcuje k pohybovým hrám 

 průběžně jsou dokupovány hračky a pomůcky pro výchovně vzdělávací práci. 

 každá třída má svou šatnu pro děti, šatnu pro zaměstnance, kuchyňku 

pro přípravu a vydávání jídel, sklad výtvarných potřeb, sociální zařízení pro děti 

i dospělé 

 budova je otevřena pouze v ranních hodinách, kdy děti přichází se svými rodiči 

do MŠ, v poledne i odpoledne musí každý z rodičů zazvonit na příslušnou třídu 

a poté je mu elektronicky otevřeno  

 mimo dobu odchodů a příchodů dětí do MŠ je budova otevírána osobně 

některým za zaměstnanců 

 součástí MŠ je školní zahrada, která je oplocena a která je moderně vybavena 

zahradními prvky, ať je to velká průlezka se skluzavkou, kolotoč, řetězové 

houpačky, několik houpadel, dvě prostorná zastřešená pískoviště, chráněná sítí, 

dřevěný domeček na zahradní pomůcky, hračky, odrážedla, tříkolky, koloběžky 

a jiné, nebo malý zahradní altán 

 vstup na zahradu je možný z vnitřku jednotlivých tříd, ale vzhledem k čistotě 

herních prostor a jejich udržení využíváme pouze vnějšího vstupu z ulice.  

 v loňském roce byl na zahradě z bezpečnostních důvodů pořízen malý plot 

ke schodišti, které vede do patra MŠ a celé zábradlí natřeno veselými 

pastelovými barvami  

 byly částečně odstraněny keře z prostoru zahrady a místo bylo uvolněno 

pro možné další herní prvky.  

 v letošním roce byl pořízen nový herní prvek – prolézací tunel 

 všechny vnitřní i venkovní prostory splňují bezpečnostní a hygienické normy 

dle platných předpisů 
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Cíle do budoucna: 
 

 oprava venkovního schodiště 

 žádat o výměnu oken a zateplení budovy 

 dokupovat hračky a pomůcky pro výchovně vzdělávací práci 
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3.2 Životospráva: 

 
 MŠ nemá svou školní kuchyni, obědy i svačiny se připravuji v MŠ Školní 

a na odloučené pracoviště se dováží. Svačiny dopravuje provozní zaměstnanec 

na káře, obědy vozí auto, dle dohody s MÚ Strakonice 

 je zachována skladba jídelníčku, dodržovány technologie přípravy pokrmů 

a nápojů 

 dětem je poskytována plnohodnotná strava dle nutričních doporučení, 

 na jednotlivých třídách je zajištěn dostatečný pitný režim v průběhu celého dne- 

kontejnery s vodou, čaj v konvicích, v letních měsících je pitný režim dodržován 

i v prostoru zahrady, kde mají děti kontejner s vodou a každý svůj hrnek 

 děti nejsou v žádném případě do jídla nuceny, jsou pouze motivovány alespoň 

k ochutnání potravin, které neznají nebo které jim doma nejsou podávány 

 mladší děti používají k jídlu lžíci, polévka je nalévána učitelkou nebo provozní 

pracovnicí, druhé jídlo si odnáší samy ke stolečkům. Odnášení nádobí zajišťují 

dospělé osoby, starší děti používají příbor 

 mezi jednotlivými jídly jsou dodržovány 3 hodinové intervaly 

 povinnost dodržování doby pobytu venku, zejména v letních měsících 

 dětem je poskytován dostatek volného pohybu uvnitř i mimo budovu MŠ, herní 

vyžití na zahradě 

 zajištění pocitu bezpečí u všech dětí při činnostech v budově MŠ i mimo ni 

 je respektována individuální potřeba spánku u dětí, nikdo není do spaní nucen 

 respektujeme zdravotní hlediska dětí, jejich potřeby, nálady a možnosti 

 dětem, které nově nastoupí, nabízíme adaptační režim, který vychází z potřeb 

dítěte a jeho rodiny a na kterém se obě strany dohodnou 

 všechny děti v naší MŠ mají stejná práva, stejné možnosti a stejné povinnosti, 

nikdo není zvýhodňován 

 postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí 

 převažují pozitivní hodnocení, je oceňována snaha, motivace pochvalou 

 u dětí rozvíjíme prosociální chování ať už mezi sebou nebo k dospělým a celé 

živočišné i rostlinné říši 

 děti vedeme k dodržování a respektování dohodnutých pravidel 

 

Cíle do budoucna: 

 

 více děti motivovat k ochutnávání pomazánek 

 být dětem příkladem v konzumaci jídel, které nejsou v takové oblibě 

 aktivně spolupracovat s rodinou, respektovat její požadavky a přání 

 zajišťovat dětem dostatek pohybu a spontánního vyžití při všech činnostech
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3.3 Psychosociální podmínky 

 

 všichni zaměstnanci školy vytváří dětem takové prostředí, aby se zde cítily spo-

kojené, jisté a bezpečně 

 všechny děti mají v naší škole stejná práva, stejné možnosti i stejné povinnosti, 

nikdo není znevýhodňován či zvýhodňován 

 osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících 

z řádu stanovených školou 

 péče o děti je podporující, sympatizující, počítáme s aktivní spoluúčastí dítěte 

při všech činnostech. Učitel dítěti naslouchá, snaží se o nenásilnou komunikaci 

 postupně vyřazujeme nezdravé soutěžení dětí 

 převažují pozitivní hodnocení, pochvaly, podporujeme dítě se nebát, pracovat 

samostatně, důvěřovat si 

 v dětech rozvíjíme citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, 

vzájemnou pomoc a podporu 

 děti jsou seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídě 

vytvořil kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi 

 učitelé se dostatečně věnují vztahům ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují 

prosociálním směrem (prevence šikany a patologických jevů) 

 

Cíle do budoucna: 

 

 podporovat děti v samostatnosti 

 prohlubovat vzájemnou důvěru mezi rodiči, dětmi a zaměstnanci školy 
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3.4 Organizace 

 

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

na jejich aktuální potřeby 

 v průběhu dne se učitelky plně věnují dětem a jejich vzdělávání 

 děti v naší škole nacházejí klid, bezpečí i soukromí 

 spontánní i řízené činnosti jsou ve stejném poměru 

 dostatek času a prostoru mají dětí pro spontánní hru 

 děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě, ponechávat děti pracovat svým tempem 

 vytvářet podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, dát dětem 

možnost zapojovat se v malých i velkých skupinách 

 je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim 

 

  6,15 –  8,30  volná hra, spontánní i řízená činnost dle zájmu dětí, tělovýchovná 

chvilka se zařazením pohybových, hudebně pohybových her, 

přirozených a zdravotních cviků s využitím sportovního nářadí a náčiní 

  8,30 –  9,00  hygiena, dopolední svačina 

  9,00 – 11,30  řízená činnost, příprava na pobyt venku, pobyt venku, hygiena 

11,30 – 12,30  příprava na oběd, oběd, příprava na odpočinek 

12,30 – 13,45  odpočinek 

13,45 – 14,15  odpolední svačina 

14,15 – 16,30  odpolední zájmové činnosti dle výběru dětí ve třídě nebo na zahradě 

MŠ 

 

Cíle do budoucna: 

 

 plánovat činnosti vycházející z potřeb a zájmu dětí 

 vytvoření klidného koutku ve třídách 
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3.5 Řízení mateřské školy 

 

 své povinnosti a pravomoci máme písemně stanoveny, uloženy 1x na svém pra-

covišti a 1x u zástupce ředitele, který řídí MŠ 

 ředitelem celé organizace je ředitelka Mateřské školy Strakonice, Školní 80 

 zástupce ředitele zodpovídá za vedení dokumentace podle Školského zákona, 

za výchovně vzdělávací činnosti, evaluaci, hodnocení školy 

 pro lepší informovanost rodičů, veřejnosti využíváme nástěnky 

 všichni se podílíme na koncepci a na plnění cílů naší mateřské školy 

 opíráme se o týmovou práci – oboustrannou a otevřenou komunikaci, vzájemnou 

podporu, kooperaci 

 ke zlepšení činnosti školy hledáme zdroje finanční a materiální podpory 

 každý jsme odpovědni za svou práci, která přispívá k dobrému chodu školy 

 zástupce ředitele provádí podle stanoveného plánu kontrolní a hospitační činnost 

 

Cíle do budoucna: 

 

 vytvoření funkčního informačního systému mezi rodiči a mateřskou školou 

 rozvíjet spolupráci s organizacemi v okolí MŠ 

 podporovat profesionalizaci pracovního týmu 
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3.6 Personální a pedagogické zajištění: 
 

 v MŠ pracují 4 učitelky, dvě provozní pracovnice, školní asistent, případně 

asistent pedagog 

 všichni pedagogové mají předepsanou odbornou a pedagogickou způsobilost                             

 snažíme se o maximální spolupráci všech zúčastněných na výchově a vzdělávání 

dětí 

 snažíme s vytváření pohodového, klidného prostředí plného vzájemné důvěry, 

spolupráce a úcty nejen v prostředí MŠ, ale také vzhledem k rodičovské 

veřejnosti a dalším partnerům, kteří se podílejí na vylepšování a obměně aktivit 

MŠ 

 

Cíle do budoucna: 

 

 i nadále udržovat na pracovišti dobré sociální klima, vzájemně si pomáhat, 

vycházet maximálně vstříc, vzdělávat se dle nabídky, předcházet konfliktům 

 podporovat další průběžné vzdělávání učitelů 
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3.7 Spoluúčast rodičů 

 

 mezi námi a rodiči panuje oboustranná důvěra, vstřícnost, porozumění, respekt. 

 sledujeme konkrétní potřeby jednotlivých dětí (rodin), snažíme se jim porozu-

mět 

 rodičům dáváme možnost podílet se na dění ve škole, účastnit se akcí 

 pravidelně informujeme o dění ve škole, o prospívání jejich dítěte i o jeho indi-

viduálních pokrocích. Domlouváme se na společném postupu při vzdělávání 

a výchově 

 chráníme soukromí rodiny a zachováváme mlčenlivost, jednáme s rodiči ohle-

duplně, taktně 

 pomáháme rodičům v péči o dítě, nabízíme rodičům poradenský servis 

 rodiče mají možnost v průběhu dne vstoupit do třídy 

 adaptační program přizpůsobíme potřebám dítěte a rodičů 

 nabízíme preventivní vyšetření zraku, logopedickou depistáž 

 před zápisem do základní školy depistáž školní zralosti 

 ve spolupráci s rodiči se snažíme připravit děti na vstup do základní školy 

 úzce spolupracujeme s rodiči dětí se speciálními, vzdělávacími potřebami 

 

 

Cíle do budoucna: 

 

 zapojovat rodiče více do dění mateřské školy 

 prohlubovat oboustrannou důvěru 
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3.8 Spolupráce s institucemi 

 

 účastníme se akcí pořádaných městem Strakonice, Městskou policií, Policií ČR 

 účastníme se akcí Krajského hasičského sboru 

 spolupracujeme s PPP Strakonice – depistáž školní zralosti, poradenská činnost, 

přednášky  

 spolupracujeme s SPC Strakonice – logopedická depistáž, přednášky pro učitele, 

rodiče 

 uskutečňujeme návštěvy předškolních dětí v základní škole 

 spolupracujeme s DDM – kroužek keramiky, návštěva přírodovědy na Podskalí 

 spolupracujeme s knihovnou – návštěva v dětském oddělení 

 rozšiřujeme spolupráci s městskou policií – návštěva v mateřské škole 

 spolupracujeme s ostatními mateřskými školami – návštěvy, pořádání akcí 

 účastníme se výstav, tvořivých dílen, navštěvujeme akce, které pořádá Muzeum 

středního Pootaví Strakonice 

 účastníme se náborů ZUŠ Strakonice do hudebního a výtvarného oboru 

 spolupracujeme se seniory a sdružením pro postižené, připravujeme pro ně vá-

noční představení a vystoupení ke dni matek  

 

 

Cíle do budoucna: 

 

 účastnit se nových projektů 

 rozšířit spolupráci s organizacemi, které nabízí programy s environmentální 

výchovou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

3.9 Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami  

 
V zabezpečení vzdělávání žáků s SVP postupujeme v souladu s RVPPV. Dítětem se 

speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích 

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

potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné 

poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného s § 16 školského zákona, 

které realizuje mateřská škola. 

Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách 

odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným podmínkám dítěte. 

Podpůrná opatření spočívají v: 

 

 poradenské pomoci školy a školského poradenského zařízení 

 úpravě organizace, obsahu, hodnocení, forem a metod vzdělávání a školských 

služeb, včetně speciálně pedagogické péče. 

 úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání a ukončování vzdělávání 

 použití kompenzačních pomůcek, speciálních pomůcek, využívání 

komunikačních systémů 

 úpravě očekávaných výstupů vzdělávání v mezích stanovených rámcovým 

vzdělávacím programem 

 vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu 

 využitím asistenta pedagoga 

 využitím dalšího pedagogického pracovníka 

 poskytování vzdělávání nebo školských služeb v prostorách stavebně nebo 

technicky upravených 
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Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními 
 

Podmínky pro vzdělávání dětí musí vždy odpovídat individuálním potřebám dětí, 

například v oblasti věcného prostředí, životosprávy dětí, v psychosociálním klimatu, 

v organizaci vzdělávání, v personálním a pedagogickém zajištění, ve spolupráci MŠ 

s rodinou. 

 

 vytvořením podmínek pro pozitivní přijetí těchto dětí 

 uplatňováním principu diferenciace a individualizace vzdělávacího 

procesu při plánování a organizaci činností, včetně určování obsahu, 

forem i metod vzdělávání 

 vytvořením optimálních podmínek k rozvoji osobnosti každého dítěte, 

k učení i ke komunikaci s ostatními a pomoci mu, aby dosáhlo co největší 

samostatnosti 

 uplatňováním vysoce profesionálních postojů učitelů i ostatních 

pracovníků, kteří se budou na péči o dítě jeho vzdělávání podílet 

 navázání úzké spolupráce s rodiči všech dětí, citlivě s nimi komunikovat 

a předávat potřebné informace 

 osvojením specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním 

potřebám a možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu 

a základní hygienické návyky v úrovni odpovídající věku dítěte a stupni 

postižení 

 spoluprací se školskými poradenskými zařízeními, v případě potřeby 

spoluprací s odborníky mimo oblast školství 

 snížením počtu dětí na třídách v souladu s právními předpisy 

 přítomností asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného 

opatření 

Vzdělávání dětí s odkladem školní docházky 

 

Pro tyto děti je zpracováván Plán dalšího rozvoje, ve kterém se vychází ze závěrů 

a zpráv z vyšetření z PPP. 

Jsou stanovovány konkrétní oblasti a činnosti vzdělávání, jejich časový rozvrh 

pro daný školní rok. 

S dítětem se pracuje, pokud je to možné individuálně. 

Pokroky jsou konzultovány s rodiči dětí. 
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3.10 Podmínky pro vzdělávání nadaných dětí 
 

Za nadané dítě se považuje dítě, které při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání 

s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech rozumových schopností, 

v pohybových, manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. Vzdělávání 

mimořádně nadaného dítěte se může uskutečňovat podle individuálního plánu, který 

vychází ze ŠVP dané školy, podle závěrů psychologického vyšetření a vyjádření 

zákonného zástupce 

IVP je závazným dokumentem a obsahuje: 

 

 závěry a doporučení PPP 

 závěry psychologického a speciálně pedagogického vyšetření, kde bude 

popsána oblast a rozsah nadání a vzdělávací potřeby mimořádně nadaného 

dítěte 

 údaje o způsobu poskytování individuální pedagogické, speciálně 

pedagogické péče mimořádně nadanému dítěti 

 údaje o rozvržení výchovně vzdělávací práce, volba metod, postupů 

 seznam doporučených pomůcek a materiálů 

 údaje o pedagogickém pracovníkovi poradenského zařízení 

 personální zajištění úprav a průběhu vzdělávání mimořádně nadaného 

dítěte 

 určení pedagogického pracovníka školy pro sledování průběhu vzdělávání, 

který také bude zajišťovat spolupráci se školským poradenským 

zařízením. 
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3.11 Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let 

 
Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou do tří let. Dvouleté dítě 

projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje, poznává všemi smysly, 

bývá silně egocentrické, neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností, je méně 

obratné. 

Zařazení do MŠ je pro ně první sociální zkušeností mimo širší rodinu se silnější vazbou 

na dospělou osobu. 

Nejvíce se učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především hrou. 

Vyžaduje opakování činností, potřebují pravidelné rituály, střídání činností, trénování 

návyků a praktických dovedností, velký prostor pro hru a pohybové aktivity. 

Zatím nemáme k přijímání dětí dvouletých vytvořeny materiální a personální 

podmínky. 

 

3.12 Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka 

 
Mateřská škola poskytuje dětem z jiného jazykového a kulturního prostředí a 

s nedostatečnou znalostí jazyka podporu při osvojování českého jazyka již od nástupu 

do mateřské školy. 

V případě 4 cizinců v povinném předškolním vzdělávání bude zřízena skupina pro 

jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základní školy. 

K dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka je přistupováno individuálně. 

Podpůrným materiálem při vzdělávání je Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro 

povinné předškolní vzdělávání a využití různých didaktických pomůcek. 

Důležitá je spolupráce s rodiči. 
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4. Organizace vzdělávání 
 

4.1 Vnitřní uspořádání školy 
 

MŠ Stavbařů je dvoutřídní, patrová budova. Třídy jsou nad sebou, propojeny vnitřním 

schodištěm. V první třídě Rybičkách jsou děti od 3 do 4,5 let a v druhé třídě  Šnečcích 

jsou děti od 4,5 do 6 let a děti s odkladem školní docházky. 

Každá třída má svou velmi moderně zařízenou kuchyňku, kde se servírují ranní svačiny, 

obědy i odpolední svačinky. Protože MŠ nemá k dispozici školní kuchyni, všechna 

jídla jsou dovážena z MŠ Školní. Ranní svačiny na káře, obědy a odpolední svačiny - 

autem. 

Obě třídy mají moderní sociální zařízení pro děti, šatny pro děti, šatnu a sociální 

zařízení pro zaměstnance. 

Obě třídy jsou naplňovány na maximální počet dětí.  

Každá třída má prostor pro hraní na koberci a část se stolky a židličkami, kde se děti 

také stravují. 

Součástí MŠ je moderně zařízená školní zahrada, na kterou je také možný přístup 

z vnitřku obou tříd, ale tento vstup se téměř nevyužívá. Obě třídy používají buď vstupní 

vrata nebo vrátka, která zároveň slouží široké veřejnosti pro vstup do střediska 

pro hendikepované a seniory. Tato vrátka se z důvodu bezpečnosti po dobu pobytu dětí 

na školní zahradě zamykají, tak jako vstupní vrata, která jsou zajištěna závorou. 

Budovu ráno odemykají provozní pracovnice v 6 hodin a uzavírá pedagogická 

pracovnice, která zajišťuje konečnou směnu. 

Kouření je v MŠ i v jejím okolí přísně zakázáno. 

V MŠ pracují 4 kvalifikované učitelky, dle potřeby asistent pedagoga. 

Provoz zajišťují 2 nepedagogické pracovnice. 
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4.2 Charakteristika tříd 
 

 Věkové složení dětí  ve třídě Rybiček je od 3 let do 4,5 let. Většina dětí již mateřskou 

školu navštěvovala, mají základní návyky, dovednosti a znalosti. Zaměřujeme se na 

adaptaci nově příchozích dětí a na jejich začlenění do kolektivu. 

 

 Věkové složení dětí ve třídě Šnečků je  od 4,5 do 6 (7) let. Určitou část tvoří předškolní 

děti a děti s odkladem školní docházky, proto naším cílem je dovést děti k úspěšnému 

vstupu do základní školy. Protože ve třídě jsou větší věkové rozdíly, zaměřujeme se 

více na skupinovou a individuální práci.  

 

Děti jsou do tříd rozděleny podle věku. Přihlížíme i na individuální potřeby dětí, kdy je 

možné umístění dětí do třídy i podle jeho schopností, např. nadané děti. 

 

 

 

 

 

4.3 Souběžné působení dvou učitelů 
 

Překrývání přímé pedagogické činnosti učitelek ve třídách je zajištěno s ohledem 

na bezpečnost dětí a na zajištění provozu MŠ. Učitelky se překrývají v době pobytu 

venku a stravování. 
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4.4 Kritéria pro přijímání dětí 
 

Novela školského zákona, zákon č. 178/2016 Sb. zavádí s účinností od 1. 9. 2017 po-

vinné předškolní vzdělávání a zavádí individuální vzdělávání dětí jako možnou alter-

nativu plnění povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole. 

 

Kritéria přijímacího řízení jsou stanovena ve vnitřní směrnici školy, termín, místo 

a dobu přijímacího řízení stanoví ředitelka školy po dohodě se zřizovatelem. O termí-

nech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím webových stránek MŠ a na in-

formační tabuli v MŠ. Ředitelka MŠ rozhoduje o přijetí dítěte do MŠ. K předškolnímu 

vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné 

školní docházky. Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet pod-

mínky stanovené § 34 a § 165 zákona č.561/2004 Sb. a § 50 zákona č. 258/2000 Sb. 

Do MŠ jsou přijímány i děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Dítě může být 

přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, dle kapacity MŠ. 
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4.5 Individuální vzdělávání 
 

 individuální vzdělávání je jednou z možných forem plnění povinného předškol-

ního vzdělávání  

 individuální vzdělávání může probíhat po celý školní rok, nebo jen po jeho ur-

čitou část  

 pokud zákonný zástupce plánuje své dítě individuálně vzdělávat po převažující 

část školního roku (nadpoloviční počet dnů školního roku), musí svůj záměr 

oznámit ředitelce MŠ, do které je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začát-

kem školního roku, ve kterém se má dítě začít povinně vzdělávat 

 pokud se zákonný zástupce rozhodne začít své dítě individuálně vzdělávat v prů-

běhu školního roku, musí to písemně oznámit ředitelce MŠ, ve které se jeho dítě 

vzdělává a vyčkat do doručení oznámení řediteli 

 oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno 

a příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu), období, po které bude dítě indi-

viduálně vzděláváno a důvody pro individuální vzdělávání 

 po tom, co ředitelka školy obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, dopo-

ručí zákonnému zástupci oblasti z rámcového vzdělávacího programu pro před-

školní vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno 

 MŠ ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti) 

v doporučených oblastech. Pokud dítě zaostává v osvojování potřebných schop-

ností s dovedností, pracovníci MŠ doporučí rodičům, jak dále postupovat 

při vzdělávání, aby jejich dítě bylo co nejlépe podpořeno. 

 MŠ ve svém školním řádu stanoví termíny a způsob ověřování, přičemž termín 

ověřování musí být stanoven v rozmezí měsíců listopad až prosinec. Zákonný 

zástupce se musí ve stanovený termín dostavit s dítětem k ověření získaných 

schopností a dovedností v určených oblastech. 

 pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhrad-

ním termínu, ředitelka MŠ ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí nepro-

dleně zahájit docházku do MŠ, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič 

proti ukončení individuálního vzdělávání odvolá 

 pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele MŠ ukončeno, není již 

možné dítě opětovně individuálně vzdělávat. 

 výdaje, které vzniknou při individuálním vzdělávání (např. nákup didaktických 

her a pomůcek) hradí zákonný zástupce 

 pokud se jedná o dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, které ke svému 

vzdělávání potřebuje podpůrné opatření spočívající v kompenzačních pomůc-

kách (tyto pomůcky na základě vyšetření doporučuje školské poradenské zaří-

zení, jejich soupis je uveden v příloze vyhlášky č. 27-2016Sb., o vzdělání žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných), hradí po-

řízení těchto pomůcek stát.  

 



22 

 

 

 

5. Charakteristika vzdělávacího programu 
 

5.1 Výchovně vzdělávací cíle naší MŠ: 
 

Konfucius řekl: 

 

 

   „Co slyším, to zapomenu. 

  

    Co vidím, si pamatuji. 

 

     Co si vyzkouším, tomu rozumím.“ 

 

Budeme s celým kolektivem usilovat o to, aby se děti v mateřské škole cítily dobře, 

aby byly šťastné a spokojené, aby se do MŠ těšily a rodiče jim po dobu pobytu v MŠ, 

co nejméně chyběli, aby se cítily bezpečně a věděly, že všichni jsme tu pro ně, aby se 

těšily na společné hry, akce, výlety, ve kterých zažijí spoustu nového, zajímavého a že 

to všechno budou mít s kým sdílet, že všechny získané zkušenosti, postřehy, prožitky 

a dovednosti budou moci využít nejen v základní škole, ale postupně i ve svém životě. 

 

 

Hlavní výchovně vzdělávací cíle vzhledem k dětem: 

 

 vycházet ze třech základních cílů RVP PV: 

 

1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání. 

2. Osvojení základních hodnot, na nichž je založena naše společnost. 

3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se, jako 

samostatná osobnost, působící na své okolí. 

 

 být průvodcem dítěte  na cestě za poznáním 

 

 vytvořit dítěti příjemné prostředí plné bezpečí, klidu, lásky pohlazení, 

důvěry a partnerství 

 

 vzdělávání přizpůsobovat vývojovým fyziologickým, kognitivním, 

sociálním a emocionálním potřebám 

 

 co nejvíce využívat metod prožitkového a kooperativního učení, učení hrou 

a činnostmi dětí 

 

 podporovat všestranný rozvoj osobnosti každého dítěte: 
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 vytvořit funkční ŠVP a TVP, které jasně vymezují cíle, záměry, podmínky 

i obsah vzdělávání a systém hodnocení 

 

 umožnit všem dětem získávat nové poznatky ze všech pěti oblastí, které 

vymezuje RVP PV 

 

 připravovat dětem pestré prostředí plné her, oslav, svátků, tradic, včetně 

jejich příprav 

 

 k učení využívat každé situace, každého okamžiku, nejen řízené činnosti, 

nesmí tedy chybět dát dostatečný prostor pro spontánní činnosti a hru 

 

 využívat i pohádek, které jsou dětem známé a blízké a jejich 

prostřednictvím také rozvíjet tvořivost, fantazii, humor, tajemno a dobro. 

 

 za všech okolností být dítěti vzorem, kamarádem a partnerem 

 

 

Hlavní cíle vzhledem k rodičům: 

 

 svým chováním a přístupem získat důvěru zákonných zástupců 

 

 navázat funkční spolupráci 

 

 respektovat jejich požadavky a přání 

 

 umožňovat jim zapojovat se do dění MŠ 

 

Hlavní cíle vzhledem k zaměstnancům: 

 

 vytvořit všem zaměstnancům odpovídající pracovní podmínky, prostředí, 

ve kterém se budou cítit dobře, bez stresu, prostředí plné pochopení, pohody, 

důvěry, ale také úcty a společné týmové práce, která bude adekvátně 

ohodnocena. 

 

 

Hlavní cíle vzhledem k vedení MŠ: 

 

 oboustranná spolupráce s vedením MŠ 

 

 otevřená komunikace založená na důvěře a úctě a pochopení 
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Hlavní cíle vzhledem k ostatní institucím, které se podílejí na dění MŠ: 

 

 

 využívat nabídek, které rozvíjejí a obohacují program vzdělávání dětí MŠ 

 divadelní představení, návštěvy různých institucí, jako je Muzeum 

středního Pootaví, knihovny, DDM, atd 

 výlety po regionu, exkurze 
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5.2 Metody a formy vzdělávání 

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

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

potřeby a možnosti jednotlivých dětí. 

 

Maximálně se přizpůsobujeme vývojovým fyziologickým, kognitivním, sociálním 

a citovým potřebám dětí, které vycházejí ze zákonitosti jejich vývoje. Dále konkrétním 

situacím, možnostem jednotlivců a zájmům celé skupiny.  

 

Předškolní vzdělávání uskutečňujeme formou vyvážených spontánních i řízených 

aktivit, dle potřeb a možností konkrétní skupiny. Specifickou formou je didakticky 

cílená činnost (přímo či nepřímo řízená), v níž je zastoupeno spontánní i záměrné učení. 

Je založeno na aktivní účasti dětí, omezující příjímání hotových poznatků a využívající 

zejména prožitkového, kooperativního a situačního učení. Zajišťujeme také dostatek 

prostoru pro hru, relaxaci a odpočinkové činnosti. 
 

Systém péče o děti s přiznanými podpůrnými opatřeními v mateřské škole: 

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory 

a individuálního vzdělávacího plánu dětí se SVP: 

Pokud se u dítěte projeví odchylka od běžných výsledků, vypracuje pro něj učitelka 

plán pedagogické podpory, který bude mít písemnou podobu. Před jeho zpracováním 

budou probíhat rozhovory mezi zákonnými zástupci dítěte a s učitelkami, v jejichž 

třídě bude dítě zapsáno, dále pak s vedením MŠ s cílem stanovit vhodné metody práce 

s dítětem. Plán pedagogické podpory bude učitelka vyhodnocovat a upravovat 

dle potřeb a možností dítěte, také bude využíváno metodické podpory ze strany PPP 

a metodické podpory na Metodickém portále RVP.cz V případě přetrvávajícího 

odchýlení od běžných výsledků bude dítě po dohodě se zákonnými zástupci 

doporučeno k vyšetření ve školském poradenském zařízení. Na základě vyšetření 

a doporučení ŠPZ a žádosti zákonného zástupce dítěte pak učitelky vypracují 

individuální plán, který zkonzultují se zákonným zástupcem a předloží ke schválení 

odbornému pracovišti. 

Vždy bude nutná důsledná spolupráce s rodinou. 

V současné době nemáme vytvořeny materiální, technické a hygienické podmínky 

pro přijímání dětí dvouletých. 
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6. Vzdělávací obsah 
 
Je rozpracován do čtyřech integrovaných bloků, které jsou doplněny dalšími dílčími 

projekty. 

 

 Období poznávání, vůní, barev a nových příběhů 

 

 Období adventu, kouzelných překvapení, dárků, zasněžené přírody 

a pohádek 

 

 Období nového života, tradic, rozkvetlé přírody a zajímavých vyprávění 

 

 Období sluníčka, cestování, oslav, nových dobrodružství a radosti 

z blížících se prázdnin 

 

Rozpracování těchto integrovaných bloků je předmětem TVP a akceptuje tato základní 

stanovená témata. Tematické celky pokrývají vzdělávací program třídy během celého 

dne, nejsou jen nabídkou pro činnosti řízené. Nejsou v nich části rozděleny 

do výchovných složek, nýbrž vzdělání je pojato jako chápání světa v celostní rovině. 

Vzdělávání dětí vychází, z prožitku a vlastní zkušenosti, což znamená umožnit dětem 

v co nejširší možné formě poznávat sebe, své okolí, lidi kolem sebe, techniku, přírodu, 

svět, vlastním poznáním, uchopením, zkušeností, aktivitou, smysly a tím porozumět 

všemu, co dítěti život a dění v MŠ i mimo ni přináší. 

Naší filozofií je vytvořit každému dítěti optimální podmínky k rozvoji osobnosti, 

k získávání vlastní identity, sebedůvěry, samostatnosti. Při všech činnostech 

respektujeme potřeby dětí, jejich emoce, zájem, věk, aktivitu a zkušenosti. Každé dítě 

pracuje podle svých individuálních možností a schopností. 

Nezapomínáme, že nejdůležitější úlohu při výchově má rodina. Respektujeme 

rodinnou výchovu a snažíme se jí vhodným způsobem doplňovat. Zaměřujeme se 

na zkvalitnění spolupráce s rodiči, snažíme se je vtáhnout do dění naší mateřské školy 

a prohlubovat tak jejich důvěru. 
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6.1 Integrované bloky 

 

 
Školní vzdělávací program obsahuje obecná témata, jejichž společným cílem je 

naplňování třech základních cílů RVP PV a současně klíčových kompetencí a dílčích 

vzdělávacích cílů z jednotlivých oblastí RVP. 

 

 

 

 

Charakteristika jednotlivých integrovaných bloků 
 

 

Období poznávání, vůní, barev a nových příběhů 

 

 
 

Charakteristika bloku:   Znám už své jméno? Jak se jmenuješ ty? Jak se jmenují paní 

učitelky? Kde to jsme? Zvládnu to tady sám? Co už umím? Co ještě nedovedu? 

Pomůžeš mi se vše naučit? Budeme kamarádi? Jak se pozná kamarád? Budeme si hrát 

všichni spolu? Můžu si tady dělat, co chci? Jak je barevný, jak voní a chutná podzim? 

Jaké barvy už znám? Jablíčko nebo hruška? K čemu jsou vitamíny? Ovoce nebo 

zelenina? Znám domácí zvířata? Znám jejich mláďátka? Vím, co moje tělo dovede? 

Zvládnu sám překonat překážky? Umím si chránit zdraví? Vím, co by  mi mohlo 

ublížit? Rostou ještě nějaké květinky na podzim? Budeme si pouštět draka? Vím, 

proč opadávají ze stromů na podzim listy? Který strom je má nejkrásnější? Co s nimi 

můžu všechno udělat? Kdo pomohl dědečkovi vytáhnout řepu? Jak se připravují 

zvířátka na zimu? Vím, co budu nosit na sobě, až přijdou chladné dny? 
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Vzdělávací cíle: 

 

 

 uvědomění si vlastního těla 

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

pohody i pohody prostředí 

 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, 

naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, 

mluvního projevu, vyjadřování) 

 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti 

z objevování apod.) 

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

 rozvoj schopnosti sebeovládání 

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

vlastní identity, získání sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

 osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro 

navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 

 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, 

v mateřské škole, v dětské skupině apod.) 

 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

 poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci 

přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům 

neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí 

 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet 

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

vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané 

 rozvoj společenského i estetického vkusu 

 seznámení s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního 

vztahu 

 

 

 

 

 
          

 

Očekávané výstupy: 

 

 

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

 zachovávat správné držení těla 

 mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví  
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 zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní 

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

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

 pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

 správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

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

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

jednoduchou dramatickou úlohu apod.) 

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

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

(rodinném) a cizím prostředí 

 prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

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

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

 respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a 

zdůvodněné povinnosti 

 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.) 

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

hodnotit svoje osobní pokroky 

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

 vnímat, co si druhý přeje či co 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.) 

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

komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho 

 dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, 

v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

 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 

 utvořit si základní dětskou představu o pravidlech 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) 

 porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých 

 začlenit se do třídy a zařadit se mezi vrstevníky, respektovat jejich rozdílné 

vlastnosti, schopnosti a dovednosti 

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

s knížkami, s penězi apod. 

 zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí 

různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, 
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konstruovat, tvořit z papíru, tvořit a vyrábět u různých jiných materiálů, 

z přírodnin aj.) 

 orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí 

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

mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod, upozornit na ně 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetence: 

 

 

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

chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou 

 průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší 

komunikaci s okolím 

 napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, 

které nachází v okolí 

 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 

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

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

druhých 

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

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

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

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

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

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

projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování 

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

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

mají svoje nepříznivé důsledky 

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

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

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

vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku 
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Období adventu, kouzelných překvapení, dárků, zasněžené přírody 

a pohádek 

 
 

 

 

 

 

Charakteristika bloku: S čím máme hodně starostí, když je zima za dveřmi? Umím 

si už poradit s oblékáním? A umíme si pomáhat? Poznám, co je dobré a co zlé? Najdu 

v sobě kousek čerta a Mikuláše? Čeho se bojím a proč? Co je to zlobení a proč lidé 

zlobí? Čím bych potěšil Mikuláše? Jak se žije čertům v pekle? Umím zazpívat písničku, 

přednést básničku či vyprávět pohádku? Co se stalo v Betlémě? Co vím o narození 

Ježíška a jak asi vypadal? Jak se lidé připravují na Vánoce? Jak si můžeme připravit 

hezké Vánoce ve školce? Znám nějaké vánoční zvyky? Proč dostáváme dárky? Jaké 

mám přání a co by potěšilo toho, koho mám rád? Zvládneme spolu zazpívat nějakou 

koledu? Co mě napadne, když se řekne král? Kolik králů přišlo za Ježíškem?  Čím bych 

chtěl být? Co už všechno umím a zvládnu?  Kdo u nás vládne a kdo se ujal vlády venku? 

Jak to ve světě vypadá, když se vlády ujme královna Zima? Vím, jak se chránit před 

zimou a kam se poděli broučci, žížaly a ještěrky? Co je to vlastně sníh a led? Co dovedu 

na sněhu a na ledu? Co by se stalo, kdyby? Poslechneme si pohádku? Znám pohádku 

o zvířátkách nebo vyprávění o princezně? Umím postavit sněhuláka? Co už umím 

s papírem? Bude ze mě malíř? Těším se do školy? Už půjdu k zápisu? Vím, co je to 

Masopust? Těším se na karneval? Uděláme si krásné společné karnevalové dopoledne? 
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Vzdělávací cíle:  
 

 

 osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových dovednostech a jejich 

kvalitě 

 vytváření zdravých životních návyků jako základů zdravého životního stylu 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i 

jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka 

apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí 

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

 rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) 

 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) 

 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

 získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

 rozvoj kooperativních dovedností 

 vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke 

kultuře a umění, rozvoj těchto dovedností umožňující tyto vztahy a postoje 

vyjadřovat a projevovat 

 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 

 pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a 

zlepšovat, ale také poškozovat a ničit 
 

  
 

 

Očekávané výstupy:  
 

 

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

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

zahradě apod.) 

 ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

 rozlišovat, co prosívá 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 

 vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle 

pokynu 

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

 domluvit se i gesty, improvizovat 

 sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

 poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

 formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 

 poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 

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

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

správných větách) 

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

divadlo, film, užívat telefon 

 chápat slovní vtip a humor 

 ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat 

svoje city a přizpůsobovat jim své chování 

 záměrně se soustředit na činnost a udržovat pozornost 

 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 

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

respektovat je 

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

dětská přátelství 

 spolupracovat s ostatními 

 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) 

 dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát férově 

 chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lide bez předsudků, s úctou k jejich 

osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

 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) 

 všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

 porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, 

vyvíjí, pohybuje a proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat, 

přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole 

 uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít 

povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam 

se v případě potřeby obrátit o pomoc 
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Kompetence:  
 

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

a užívá přitom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

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

nejsou; dokáže mezi nimi volit 

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

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

 projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc 

slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, 

agresivitu a lhostejnost 

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

cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem 

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

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

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

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

smysluplný dialog 

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

 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 kompromisy 

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

rozhodnutí také odpovídá 

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

se na ním podílí a že je může ovlivňovat 
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Období nového života, tradic, rozkvetlé přírody a zajímavých 

vyprávění 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika bloku: Kde bydlí kočka, pes, kde ryby, žáby, kde veverky, sloni, 

klokani a velryby? Jaké známe jarní květiny a umíme je namalovat? Už můžeme jít 

na zahradu? Co se tam změnilo? Jak se může proměnit větvička v teple? Co se skrývá 

ve vajíčku? Proč se o Velikonocích malují vajíčka? Komu já dám vajíčko a proč? Jak 

dřív slavili lidé Velikonoce? Jak přivítáme velikonoce my? Jak se dá zařídit hezký den? 

Na který hezký den vzpomínám? Co může hezký den pokazit? Jak co roste a jak rostu 

já? Vyrostli z nás pomocníci? S čím pomáhám ve školce a jak  mamince? Vrána letí, 

nemá děti, my je máme, neprodáme. Kde jsme se tu vzali? Jak jsem se narodil a komu? 

K čemu jsou na světe maminky? Až budu velký, budu mít děti? Bude to těžké se o ně 

starat? Kdy jsou s dětmi největší starosti? Jaké jsou starosti s koťaty, štěňaty, kůzlaty 

atd? Co to znamená mít někoho rád? Vím, kdo je Alkoholín a Droger? Umím už něco 

zazpívat nebo zatančit? Těším se na besídku? 
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Vzdělávací cíle:  

 

 osvojení si věku přiměřených dovedností 

 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 

 získání relativní citové samostatnosti 

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

prožitky vyjádřit 

 vytváření základů pro práci s informacemi 

 vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, 

přizpůsobivosti 

 vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

 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 nebezpečnými vlivy 

 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

 

 

 

 

Očekávané výstupy:   

 

 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) 

 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.) 

 zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými 

nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, 

jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami 

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

(nového, změněného, chybějícího) 

 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 

 vyjadřovat  samostatně a smysluplně své myšlenky, nápady, mínění a úsudky ve 

vhodně zformulovaných větách 

  rozhodovat o svých činnostech 
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 vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 

 zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně 

pohybovou či dramatickou improvizací 

 vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

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

k nim 

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

 sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

 nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným 

 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 do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, 

méně, první, poslední apod.) 

 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 

 respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky, pamlsky, 

rozdělit si úkol s jiným dítětem apod. 

 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 

 porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 

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

řešení ( v jednoduchý situacích samostatně, jinak s pomocí) 

 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 druhy domluví, požádat o pomoc, vyslechnout 

sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 

 zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické 

situace, které se doma i v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a 

bezpečně doma i na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.) 

 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 

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

s uměním 
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Kompetence:  

 

 

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

jej 

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

 dovede využít informativní a komunikační prostředky, se kterými se běžně 

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

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

za snahu 

 spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu 

a chápe potřebu je zachovávat  

 uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení 

 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 

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

na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

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

váží si práce i úsilí druhých 
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Období sluníčka, cestování, oslav, nových dobrodružství a radosti 

z blížících se prázdnin. 

 

 

 

 

 

 

 
Charakteristika bloku: Kde bydlí lidé? Co potřebují k bydlení? Kde bydlím já a kdo 

se mnou bydlí a proč? Znám svoji adresu? Kde bydlí můj kamarád? Co se mi doma 

líbí? Jak se jmenuje město, ve kterém bydlím? Co se mi v něm líbí a co tu mám rád? 

Jak se staví dům? Co je vzpomínka? Co je historie? Kdo je vandal? Co bych dělala 

kdyby… Co o sobě víme? Co jsme spolu zažili? Co mě napadne, když se řekne? 

Co už sám dovedu a na začátku jsem neuměl? Umíme se o sebe postarat? Umíme se 

dívat kolem sebe? Co je to MDD? Jak přivítáme léto? Kam se vydáme na výlet?  

Co víme o sluníčku? Může sluníčko škodit? Vím, co je to zeměkoule? Kde už jsem 

cestoval? Kam nejraději jezdím|? Co budeme dělat v přírodě, v lese, u rybníka? Jak se 

tam máme chovat? Co dělat, když se ztratím? Co a kdo je pro nás nebezpečné? Co jsme 

dělali celý rok? Co jsme se naučili? Co z toho můžeme ukázat rodičům? Jak se loučíme 

se školáky? 
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Vzdělávací cíle:  

 

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

poznatků o prostředí 

 vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 rozvoj užívání všech smyslů 

 osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci 

(abeceda, čísla) 

 vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a 

rozvoj zájmu 

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

 poznávání jiných kultur 

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho 

změnám 

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem a neživou přírodou, lidmi, 

společnosti, planetou Země 

 vytváření elementární povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém 

prostředí, o jejich rozmanitostech, vývoji a neustálých proměnách 

 

 

 

 

Očekávané výstupy:   

 

 

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

 pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině)svou 

roli, podle které je třeba se chovat 

 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) 

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

kde v případě potřeby hledat pomoc (na koho se obrátit, koho přivolat, jakým 

způsobem apod.) 

 ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty 

denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním a materiálem, 

zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, 

nůžkami, papírem, modelovací hmotou, zacházet s jednoduchými hudebními 

nástroji apod.) 
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 pojmenovat části těla, některé orgány (včetně pohlavních), znát jejich funkce, 

mít povědomí o těle a jeho vývoji, (o narození, růstu těla a jeho proměnách), 

znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem 

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

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

funkci 

 poznat napsané své jméno 

 sledovat očima zleva doprava 

 popsat situaci (skutečnou, podle obrázků) 

 postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

 zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhadovat podstatné 

znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, 

charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi) 

 řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předpokládat „ nápady“ 

 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) 

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

 odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

 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 kultur a národů, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru 

apod.) 

 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.) 

 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 

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

uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní chovají, ovlivňují vlastní 

zdraví i životní prostředí 

 

 

 
 

 

 

Kompetence: 

 

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

elementární matematické souvislosti 

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

obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje v řádu a dění 

v prostředí, ve kterém žije 

 ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

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

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

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

že všichni lidé mají stejnou hodnotu 

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

jedinečnostem 

 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 

 se spolupodílí na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné 

povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim 

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

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

situaci ovlivnit 
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7. Evaluace 
 

Kontrolní činnost pedagogických i nepedagogických pracovníků vykonává na naší 

MŠ zástupce ředitele, který řídí MŠ. 

Oblasti autoevaluace 

 řízení školy – zástupce ředitele 

 sebereflexe – učitelka, zástupce ředitele, který řídí odloučené pracoviště 

 sledování individuálního rozvoje dítěte – učitelka, vedoucí učitelka 

 výchovně vzdělávací činnost – učitelka, zástupce ředitele, který řídí odloučené 

pracoviště 

 hodnocení školy – kolektiv MŠ 

 

Hodnocení školy  

Je prováděno celým kolektivem školy s využitím evaluačních prostředků a to těmito 

metodami: výsledky hospitační činnosti, analýzy, dotazníky, rozhovory s rodiči, dětmi 

a ostatní veřejností, zájem rodičů o dění ve škole, kvalita spolupráce s partnery, 

pozorování atd. 

Kritéria hodnocení školy: 

 hodnocení dosažených výsledků 

 plnění cílů, které si škola stanovila 

 hodnocení vzdělávacího obsahu a jeho realizace 

 hodnocení práce učitelek 

 hodnocení podmínek školy 

 

Výchovně vzdělávací činnost 

Hodnotí učitelky průběžně po ukončení integrovaného bloku.  

 

Pedagogická diagnostika 

Pedagogickou diagnostiku provádí učitelky ve třídě. Každé dítě má založenou svoji 

složku „Záznamový arch“, kam jsou průběžně písemně zaznamenávány individuální 

výsledky jeho vzdělání ve všech oblastech rozvoje dítěte. Průběžně během roku jsou 

zaznamenávány zajímavé postřehy, zejména v čem je dítě nadané a naopak v jaké 

oblasti potřebuje pomoci a na jakou oblast je třeba se při výchovně vzdělávací činnosti 

zaměřit. Jde o důvěrný materiál sloužící učitelce k další práci, ale i jako podklad 
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konzultace s rodiči a jejich informovanost. Údaje o dětech získávané v průběhu 

výchovně vzdělávacího procesu slouží jako zpětná vazba. Tyto materiály se stávají 

východiskem pro další efektivnější práci s dětmi. 

 

Evaluace na třídě 

Vyhodnocení provádí učitelky na třídě průběžně při realizaci, sledují projevy, postoje, 

výpovědi, jednání a práci dětí. Komunikují a přijímají náměty, hodnocení rodičů 

a ostatních pracovníků školy. Své poznatky zapisují do záznamů o dětech a zpětně 

z nich vycházejí při dalším plánování. 

 

Evaluace na škole 

Vyhodnocení provádíme průběžně na pedagogických i operativních radách. 

Při hodnocení vycházíme z těchto forem: 

 dotazníky mezi zaměstnanci a rodiči 

 hospitační a kontrolní činnost ředitelky 

 podněty, zprávy a podklady ČŠI a dalších kontrolních orgánů, zřizovatele, od-

borníků, rodičů, dětí, absolventů MŠ apod. 
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Časový plán evaluace 

Předmět Prostředky Časový plán Odpovědnost 

Evaluace ŠVP pedagogické rady průběžně zástupce ředitele, 

který řídí MŠ 

Evaluace TVP pedagogické rady průběžně učitelky 

Vyhodnocování 

výchovně 

vzdělávací 

činnosti 

záznamy 

v integrovaných 

blocích 

 

průběžně učitelky 

Vyhodnocování 

individuálního 

rozvoje dětí 

záznamy o dětech průběžně učitelky 

Vyhodnocování 

dětí s OŠD a SVP 

IVP, PLPP průběžně učitelky 

Evaluace 

vzdělávání 

učitelek 

pedagogické rady průběžně zástupce ředitele, 

který řídí MŠ 

Evaluace 

spolupráce 

s ostatními 

institucemi 

pedagogické rady průběžně zástupce ředitele, 

který řídí MŠ 

Hodnocení školy pedagogické, 

provozní porady 

1x za rok kolektiv školy 

zástupce ředitele, 

který řídí MŠ 

 

 

Hodnocení a evaluace učitelkami 

 

Učitelka nehodnotí, jestli všechny děti všechno zvládly, ale hodnotí především svoji 

práci, zvolené metody, formy, prostředky s ohledem na reakci dětí, na to, jestli děti 

zvolenými činnostmi zaujal, jestli pro ně byla činnost přínosem apod. Následně na to 

evaluuje celý vzdělávací proces své třídy (porovnává TVP s ŠVP) vzhledem ke stano-

veným cílům daným ŠVP.  

Velmi důležité je také individuální hodnocení dětí.  
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Metody hodnocení a evaluace, které může předškolní pedagog v praxi uplatnit 
 

 

 pozorování, opakované pozorování 

 rozhovor s dítětem, rozhovor s rodiči, konzultace s ostatními odborníky 

 diskuse 

 rozbor herních aktivit dítěte 

 rozbor procesu učení (vhodné využití didaktických her a testů)  

 rozbor jazykových projevů (úroveň komunikace) 

 rozbor, analýza prací - výtvorů dítěte (např. kresby, pracovních výrobků apod.) 

 rozbor osobní dokumentace dítěte 

 anamnézy (rodinná i osobní) 

 sociometrické metody (rozbor chování, jednání, vztahy a postavení dítěte 

ve skupině)           

 

 


