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1  Identifikační údaje 

Název ŠVP: Děti a jejich svět; vydaný pod číslem jednacím ZŠ/350/N/2006 

Údaje o škole:  

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756 

Adresa odloučeného pracoviště: R. Svobodové 2597, Kladno, 272 01 

Ředitel školy: Mgr. Šárka VOSTARKOVÁ 

Vedoucí učitelka mateřské školy: Ivana Zemanová 

Kontakty: tel: 312 247 589 

Zřizovatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO KLADNO 

Adresa zřizovatele: Nám. Starosty Pavla 44, Kladno 

Kontakty: ústředna 312 604 111 

 

 Další identifikační údaje 

Koordinátor: Ivana Zemanová 

RED-IZO: 600044521 

IČ: 75033810 

DIČ: CZ75033810 

IZO : 107 511487 

Pracovní tým: Mgr. Šárka Vostarková, Ivana Zemanová, Mgr. Marie Částová 

  Aktualizace 

první vydání……………………………………  1. 9.2006 

druhé přepracované vydání…………………...1. 9. 2010 

třetí přepracované vydání…………………. ….1. 9. 2014 

čtvrté přepracované vydání……………………1. 9. 2017 

páté přepracované vydání ……………………..1.9.2018 

 

 

 

http://www.2zskladno.cz/
mailto:info@2zskladno.cz


Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756  

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810 

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151   web: www.2zskladno.cz   e-mail: info@2zskladno.cz 

Strana 6 

 Vydal 

 

Páté přepracované vydání školního vzdělávacího programu Děti a jejich svět vydala 

ředitelka školy Mgr. Šárka Vostarková dne 31. 8. 2018; pedagogická rada tento dokument 

projednala 29. 8. 2018.  

Tento dokument nabývá účinnosti 1. 9. 2018.   

2  Charakteristika školního vzdělávacího programu 

  Historie a současnost 

Mateřská škola v Kladně navazuje na dlouhodobou tradici předškolního zařízení. První 

paměti školy spadají do roku 1933, kdy byla nově postavena a otevřena jako první účelové 

předškolní zařízení v Kladně. V průběhu německé okupace a po ní sloužila jiným účelům. Na 

počátku 50. let zahájilo opět svou činnost předškolní zařízení, do něhož docházely nejprve děti 

zdravé. O několik let později byly otevřeny další třídy pro děti zdravotně postižené a pro děti 

s celotýdenním internátním pobytem. Během sedmdesáti let prošlo zařízení několika 

historickými etapami předškolního školství, které s sebou přinášely různé požadavky na 

výchovu a vzdělávání předškolních dětí.  

V roce 1990 bylo předškolní zařízení rozděleno na dvě samostatná předškolní zařízení. Na 

Mateřskou školu a Zvláštní mateřskou školu. Dnem 24. 4. 1991 město Kladno založilo 1. 

speciální mateřskou školu Kladno R. Svobodové 2597. 

S platností od 1. 1. 2003 přešla spec. MŠ i běžná MŠ do právního subjektu nové příspěvkové 

organizace Základní školy Zdeňka Petříka 1756 v Kladně pod vedením ředitele Mgr. 

Stanislava Bubeníčka s názvem 

Základní škola, Mateřská škola a Speciální mateřská škola Kladno Zdeňka Petříka 1756, 272 

01 Kladno 

1.1.2006 se změnil název právního subjektu na  

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756 

1.7.2008 vznikla MŠ se speciálními třídami. Od září 2008 měla mateřská škola 5 tříd běžné MŠ 

a 2 třídy speciální. Vedoucí učitelkou MŠ se stala Ivana Zemanová. 

Po zápisu do MŠ v r. 2009 byla MŠ rozšířena o další novou třídu běžné MŠ a byla celková 

kapacita MŠ navýšena ze 134 dětí na 159 dětí. Od září 2009 má MŠ 6 tříd běžné MŠ a 2 třídy 

speciální. Do běžných tříd MŠ je zapsáno 131 dětí, ve třídách speciálních je celkem 28 dětí. 
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1.6.2009 byla jmenována na funkci ředitelky Základní školy a Mateřské školy Kladno, Zd. 

Petříka 1756, paní Mgr. Šárka Vostarková. 

Po zápisu do mateřské školy v roce 2011 v březnu byla navýšena kapacita o dalších 13 dětí  s 

platností od nového šk. roku 2011/2012. Od 1.9.2011 doposud je celková kapacita MŠ 172 dětí 

– 144 dětí v běžných třídách a 28 dětí ve dvou třídách pro děti se zdravotním postižením. 

Od 1.9.2013 –  navýšení kapacity MŠ na 186 dětí (158 dětí v šesti třídách běžné MŠ, 28 dětí ve 

dvou třídách pro děti se zdravotním postižením ) 

Ve školním roce 2013/2014 probíhala rozsáhlá přístavba mateřské školy, 31.7. a 1.8. byl vypsán 

dodatečný zápis pro školní rok 2014/2015. Od 1.9. byla tedy kapacita mateřské školy navýšena 

a od té doby je zapsáno 276 dětí v 11ti třídách, z toho je 28 dětí ve dvou třídách pro děti se 

zdravotním postižením. 

 Podmínky pro předškolní vzdělávání 

2.2.1 VĚCNÉ PODMÍNKY 

 

Naše mateřská škola má pro svoji činnost velmi dobré prostorové a materiálně technické 

podmínky. 

 

Mateřská škola má dostatečně velké prostory, které odpovídají z hygienického hlediska 

příslušným normám a předpisům. 

Vše je přizpůsobeno antropometrickým požadavkům ( dětský nábytek, tělocvičné nářadí, 

zdravotně-hygienické zařízení, vybavení pro odpočinek dětí, apod. ). 

 

Vybavení hračkami a didaktickými pomůckami je pravidelně doplňováno, obnovováno. 

Jsou stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy i dětmi. 

 

Prostředí MŠ je upravováno vzhledem k ročním obdobím a k symbolům tříd a záměru  

„pohádkové“ MŠ. Děti se samy v rámci svých schopností podílejí na výzdobě budovy a 

představují své výtvory a pracovní listy rodičům na příslušných místech na síťovém 

programu. 

 

Zahrada obklopuje budovu MŠ ze třech stran, byla dovybavena herními prvky a pískovišti a 

nadále se snažíme o vylepšování tohoto prostoru (pítka pro děti, herní plochy atd.). 
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2.2.2  ŽIVOTOSPRÁVA 

 

Životosprávu dětí zabezpečujeme z hlediska 

 

 stravování a pitného režimu 

 pravidelného denního rytmu a řádu 

 pohybovými aktivitami 

 pobytem venku 

 individuální potřeby odpočinku, spánku  

 otužováním 

 

Stravování je zajištěno po celou dobu pobytu dítěte ve škole. Plnohodnotná a  vyvážená  strava  

je připravována ve vlastní školní kuchyni a podávána ve školní jídelně. 

Skladba  jídelníčku  je  vhodná,  je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů.  

Časový odstup jednotlivých  jídel nepřesahuje 3 hodiny. 

Důležité pro zdraví je dodržovat pitný režim. Pitný režim byl rozšířen- každé dítě má svůj 

hrneček a je kromě sladkého nápoje během celého dne k dispozici voda. Nápoje připravují 

kuchařky vždy několikrát denně a průběžně během dne přinášejí do tříd, v teplých letních 

dnech i na školní zahradu.  Děti mají volný přístup k nápojům v  určeném prostoru k okamžité 

sebeobsluze. 

Respektujeme stravovací návyky dětí, požadavky rodičů a pediatrů (např. při potravinové 

alergii) 

Pohybové aktivity prolínají v průběhu celého dne při všech výchovně vzdělávacích 

činnostech. Využíváme různé formy, metody a prostředky, zohledňujeme veškeré zvláštnosti 

a druh postižení dětí ve dvou třídách pro děti se zdravotním postižením. Pravidelně 

zařazujeme individuální a skupinová cvičení (dechová, relaxační, smyslová), 

psychomotorické hry a pohybově rytmické chvilky. Místnost pro cvičení slouží k  pohybovým  

aktivitám a k cílenému rozvíjení hrubé motoriky, (rehabilitační bazén, ribstole, trampolíny, 

balanční míče, atd.). 

Pobyt venku je uskutečňován denně. Bohužel, vzhledem k vysoké kapacitě MŠ a k nižší 

kapacitě jídelny probíhá režim stravování ve dvou skupinách a tím dochází k částečnému 

nesouladu dostatečného dvouhodinového pobytu venku v rámci školního vzdělávacího 

programu.  Snažíme se o maximální délku pobytu venku a přihlížíme k okamžité kvalitě 

ovzduší a počasí. Dodržení dvouhodinového pobytu venku vzhledem ke stravovacímu 

režimu MŠ nelze řešit. Stáří budovy a její vnitřní uspořádání toto neumožňuje, např. vzhledem 

k jednomu odběrnému místu vody na patře. Při pobytu venku využíváme prostornou školní 
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zahradu, vycházky do blízkého lesa, dětský koutek ve sportovním areálu Sletiště a vycházky 

v údolí Sítné. 

Při pobytu venku se zaměřujeme  na  zvyšování pohybové zdatnosti dětí zdoláváním 

přírodních překážek, učíme je orientovat se v daném prostoru, rozšiřujeme jejich poznatky o 

dění v přírodě, prohlubujeme estetické vnímání a cítění přírody (živé i neživé). Všestranně 

rozvíjíme všechny smysly a komunikativní schopnosti dětí. Při vycházkách do města 

seznamujeme děti s kulturními památkami rodného města a učíme je vnímat společenské dění. 

Cíleně vedeme děti k dopravní kázni. V režimu dne respektujeme dobu spánku a odpočinku 

dětí, neboť spánek a odpočinek je pro děti velice důležitý. Především pro děti, které navštěvují 

MŠ od brzkých ranních hodin až do odpoledne. 

Po celý rok se zaměřujeme na postupné otužování dětského organismu vzduchem a vodou.  

V zimním období na omývání a sprchování po odpoledním odpočinku. V letních teplých 

měsících otužujeme děti sprchováním. 

2.2.3  PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY 

 

Snažíme se o vyhovující psychosociální podmínky vzdělávání dětí a to tím, aby se děti i 

dospělí cítili v prostředí MŠ dobře, spokojeně, jistě, bezpečně a aby pedagogové respektovali 

potřeby dětí, reagovali na ně a uspokojovali tyto potřeby. 

Toto je důležité i v adaptačním režimu, kterému věnujeme dostatečný prostor ve spolupráci s 

rodinou a již během měsíce srpna pořádáme chvilky pro naše nejmenší, kdy na školní zahradě 

za přítomnosti pedagogického sboru se mohou děti i jejich rodiče seznámit s prostředím MŠ a 

jejím zázemím a okolím. 

Dbáme na úměrné zatěžování dětí, aby nedocházelo ke stresu a k neurotizování dětí spěchem 

a chvatem. 

Děti musí mít rovnocenné postavení, nesmí být zesměšňovány, zvýhodňovány nebo naopak 

znevýhodňovány a podceňovány. Jejich volnost a svoboda by měla být vyvážena nezbytnou 

mírou omezení vzhledem k nutnosti dodržování potřebného řádu MŠ. 

MŠ a třída by měly působit kamarádským prostředím, kde jsou děti rády. 

Způsob, resp. pedagogický styl by měl zaručovat podporující a stimulující prostředí MŠ. 

Snažíme se o:  

- vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikaci pedagoga s dětmi 

- odbourání zbytečného organizování dětí, manipulování s dětmi, nezdravé soutěživosti a 

násilné komunikace s dítětem 

- pedagogický styl s nabídkou, kde spoluúčast dítěte  a jeho samostatné rozhodování je 

prioritou a tato nabídka odpovídá mentální úrovni dětí a potřebám jejich života 
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 Vyhýbáme se negativním slovním komentářům, paušálním pochvalám a 

vyhodnocujeme konkrétní projevy a výkony dítěte. 

 

 Všichni pedagogičtí pracovníci se programově věnují neformálním vztahům dětí ve 

třídě a nenásilně je ovlivňuje prosociálním směrem, což zajišťujeme Minimálním preventivním 

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

 

2.2.4 ORGANIZACE 

@           Režim dne v MŠ: 

6.30 – 8.00 příchod dětí do MŠ a ranní činnosti na jednotlivých třídách 

8.00 – 8.30 zdravotně pohybové aktivity 

8.40 – 9.10 hygiena 

svačiny jednotlivých tříd: BUDOVA A JÍDELNA I. 

Třídy A1, A4, A6 

BUDOVA A JÍDELNA II. 

Třídy A2, A5, A7 

BUDOVA  B – svačiny v jednotlivých třídách  

9.10 – 9.30 výchovně – vzdělávací činnost 

9.30 – 11.30 sebeobsluha a pobyt venku 

11.30 – 12.30 oběd: 

 

JÍDELNA I. BUDOVA A 

11.30 - třídy A1, A3, A4, A6 

12.00 – třídy A2, A5, A7 

 

BUDOVA B – 11.30 – obědy v jednotlivých třídách 

 

12.30 – 14.00 hygiena, sebeobsluha a odpočinek dětí 

14.00 – 14.30 odpolední svačina: JÍDELNA I. BUDOVA A 

 

BUDOVA B – svačiny v jednotlivých třídách  

 

 14.30 – 16.30  odpolední činnost a rozchod dětí domů. 

 

V době konání nadstandardních aktivit je  režim MŠ aktuálně přizpůsoben (plavání,  

výlety s námětem apod.). 
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Nadstandardní akce  

Současně s režimem MŠ plánujeme i nadstandardní  akce, tak aby byly v souladu s TVP 

jednotlivých tříd, plavání je organizováno pouze v předškolních  třídách. Vycházíme ze čtyř 

ročních období, akce tematicky přizpůsobujeme a jsou plánovány na celý školní rok a 

datumově je konkrétně přizpůsobujeme aktuálnímu režimu MŠ vzhledem k třídním akcím 

jednotlivých tříd.  

 

2.2.5  ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jasně vymezují pracovní náplně, se kterými 

jsou zaměstnanci seznámeni a v případě souhlasu je podepíší. Vytváří je ředitelka subjektu 

společně s vedoucí učitelkou MŠ  a zároveň zapojují zaměstnance do řízení MŠ, ponechávají 

jim dostatek pravomocí a respektují jejich názory. Podporují a motivují tým pracovníků na 

rozhodování o zásadních otázkách školního programu. 

Snažíme se o týmovou práci a spolupráci s rodiči a veřejností ( rodičovské dotazníky, 

uveřejňování aktivit a akcí na webové stránky školy,  apod. ). Touto spoluprací chceme docílit 

funkčnost pedagogické práce a fungující chod MŠ, který se neobejde bez předchozí analýzy a 

zpětné vazby. 

 

Vedoucí učitelka vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy 

týmu, kteří se tímto řídí pro třídní vzdělávací programy jednotlivých tříd a kontrolní a 

evaluační činnosti a vyvozují z tohoto závěry pro další práci. 

Zpětnou vazbu zajišťuje i frekvence pěti pedagogických porad, o kterých jsou vedeny zápisy, 

ze kterých vyplývá provázanost činností a funkčnost výchovně vzdělávací práce. 

 

2.2.6 PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠTĚNÍ 

@      zajištěno kvalifikovanými pedagogickými pracovníky. Pokud je pedagogický pracovník 

nekvalifikovaný,  probíhá současně doplnění jeho kvalifikace. 

Pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel. 
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2.2.7 SPOLUÚČAST RODIČŮ 

@        třídní schůzky  

@        nadstandartní akce dětí s účastí rodičů 

@        dotazníky rodičů 

@        informovanost webovými stránkami školy 

@        individuální jednání s rodiči  

@        informovanost rodičů třídními učitelkami 

@        informovanost rodičů prostřednictvím INFO tabulí v budově MŠ 

 

2.2.8 PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI 

POTŘEBAMI 

 Je zajištěno ve dvou speciálních logopedických třídách, kvalifikovanými pedagogickými 

pracovníky a dle speciálně upravených třídních vzdělávacích programů. Vzdělávání dětí se 

speciálními vzdělávacími potřebami je zajištováno  také působením školního speciálního 

pedagoga v MŠ. 

 

2.2.9 PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ NADANÝCH 

@ individuální forma přístupu k dítěti  

@  rozvoj jejich talentu a nadání 

@ účast akcí MŠ ( výtvarné a sportovní soutěže) 

 

 

2.2.10 PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ OD DVOU DO TŘÍ LET 

V tomto školním roce máme 14. dětí tohoto věku. Uvědomujeme si specifika, která souvisejí 

s dosahovanou úrovní vývoje dítěte, tolerujeme egocentrismus, dáváme prostor poznávání, 

experimentování, objevování a neorientování se v prostoru, čase a sociálních kontaktech.  
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Těmto všem aspektům přizpůsobujeme TVP, který je zcela odlišný díky věkovému složení 

dětí. Posilujeme bezpečnost a tolerujeme individuální potřeby dětí, např. pleny. 

 

Mateřská škola rodinnou výchovu pouze doplňuje a spolupráce se zákonnými zástupci je 

naprosto zásadní. Nemůže totiž jejich roli přebírat. Česká školní inspekce obecně upozorňuje 

na nutnost posilování zodpovědnosti zákonných zástupců za výchovu a vzdělávání svých 

dětí. Zároveň je nutnost, aby budoucí učitelky rozuměly specifickým potřebám i metodologii 

vzdělávání této věkové skupiny. Učitelky roli musí zastávat významnou pozici, neboť je 

zástupcem rodiče, jistotou a oporou rodiče. Upřednostňujeme učení náhradou a především 

hrou, činnosti se opakují, dodržujeme pravidelné rituály a nesnažíme se o udržení delší 

pozornosti. Nabídka činností je pestrá, často střídaná, návyky a praktické dovednosti jsou 

neustále trénovány, co největší prostor je ponechán pro volné hry a pohybové aktivity. 

Denní režim je pravidelný, v této třídě neorganizujeme žádné nadstandardní akce a 

zajišťujeme přiměřeně podmětné prostředí, srozumitelná pravidla, dostatek emoční podpory 

a zajištění pocitu bezpečí. 

@ Třída je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a 

pomůcek. 

@ Ve třídě je použito více zavřených, dostatečně zabezpečených skříněk k ukládání 

hraček a pomůcek, tím je zabezpečena bezpečnost dětí. 

@ Prostředí poskytuje dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí, umožňuje 

variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečuje možnost naplnění potřeby průběžného 

odpočinku. 

@ Třída je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte. 

@ Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a 

hygienické potřeby. 

@ Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a 

jistoty (tolerujeme hračky). 

@ Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle 

potřeb a volby dětí. 
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3  Organizace vzdělávání 

          Přehled tříd mateřské školy    

 A1 – KOŤÁTKA 

 A2 – KUŘÁTKA 

 A3 – ŽABIČKY 

 A4 – SLŮŇATA 

 A5 – ŠTĚŇÁTKA 

 A6 – TYGŘÍČCI – speciální logopedická třída 

 A7 – LVÍČCI - speciální logopedická třída 

 B1 – ČMELÁČCI 

 B2 – VČELKY 

 B3 – BROUČCI 

 B4 – BERUŠKY 

 

Počty dětí upravovány podle povolené výjimky zřizovatele. Maximální počet 28. dětí na třídě. 

Speciální logopedické třídy maximální počet 14 dětí na třídě. Zaměření MŠ a tříd – Pohádková 

Mateřská škola -  přihlíženo k věkovému složení dětí   .  Na třídách  jsou uplatňovány  metody 

a formy práce podle věku dětí a je přihlíženo k jejich individuálním schopnostem. Specifické 

zaměření tříd nemáme, zaměřujeme se na přirozený vývoj  dítěte dle věku. Respektujeme 

přání rodičů o odložení školní docházky dětí a v tomto případě postupujeme podle zákonem 

daných pravidel. 

 

@         Ttřídy MŠ jsou většinou věkově homogenní s přihlédnutím k velké kapacitě, kdy je 

některá třída  věkově heterogenní. Sourozenecké vazby řešíme dle individuálních přání 

rodičů. Zohledňujeme i ostatní přání rodičů ve věkovém uspořádání dětí, pokud to podmínky 

dovolí a pokud je to možné.  

 

@            Souběžné působení učitelek na třídě je zajištěno od hlavní činnosti přes pobyt venku 

až do oběda.  

 

@           Kritéria pro přijímaní dětí do MŠ stanovuje každý rok ředitelka školy po dohodě se 

zřizovatelem. 

 

 

@            Individuální vzdělávání dětí  

• individuální vzdělávání se uskutečňuje bez pravidelné docházky do mateřské 

školy 

• o individuální vzdělávání požádá zákonný zástupce buď u zápisu k předškolnímu 

vzdělávání, nebo nejpozději 3 měsíce před koncem školního roku 

• mateřská škola ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých 

oblastech a případně doporučí další postup při vzdělávání 
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• termín stanoví ředitelka školy na druhou polovinu listopadu; náhradní termín na první 

polovinu prosince 

• přesný termín bude sdělen zákonným zástupcům osobně 

• ředitelka školy ukončí individuální vzdělávání, pokud se zákonný zástupce k ověření 

nedostavil ani v náhradním termínu 

• odvolání proti rozhodnutí ředitelky nemá odkladný účinek 

• po ukončení individuálního vzdělávání dítěte nelze dítě již opětovně individuálně 

vzdělávat. 

   

 

4 Charakteristika vzdělávacího programu 

Cílem vzdělávání dětí předškolního věku je vytvářet základy klíčových kompetencí, vytvářet 

předpoklady pro systematické celoživotní vzdělávání, dle schopností a možností dětí. 

Vyrovnávat jejich nerovnoměrnosti ve vývoji před vstupem do základní školy tak, aby 

k poznávání a učení přistupovaly s radostí a beze strachu. Všechny plánované aktivity a 

činnosti, které v mateřské škole probíhají, pomáhají k vytváření základů klíčových 

kompetencí  pro  předškolní  věk uvedených v RVP.  

Výchova a vzdělávání dětí probíhá podle školního vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání, který je nadále dotvářen na základě evaluace, invence pedagogů i dětí.  

MŠ má vlastní školní vzdělávací program, který vychází z RVP. 

Na jeho tvorbě se podíleli všichni zaměstnanci mateřské školy. 

Vizí mateřské školy  je vytvořit prostředí bezpečí , klidu, pohody pro děti.  

 

 

 Zaměření Mateřské školy 

   

Filosofií naší školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené 

výchovy. 

Pracujeme podle ŠVP "Děti a jejich svět". Pozorujeme a radostně s dětmi prožíváme veškeré 

každodenní dění v životě, v přírodě, v ročních obdobích. Tyto prožitky se prolínají s denním 

programem, který přináší dětem všestranné rozvíjení jejich osobnosti. 
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Jsme jedenáctitřídní mateřská škola, z toho dvě třídy speciální – logopedické. Do těchto tříd 

jsou zařazeny děti na základě posudků odborných poradenských center. V obou těchto třídách 

je kapacitně menší kolektiv dětí. Pracuje se zde s dětmi podle speciálního a logopedického 

programu. Speciální péči zajišťují kvalifikované učitelky,  logopedická asistentka a v případě 

doporučení asistentky. 

Cílem mateřské školy je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, aby v rozsahu 

svých osobních předpokladů a možností získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou a 

sociální samostatnost a základy kompetencí pro jeho další rozvoj a učení.                     

           

 Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu 

Hlavní cíle předškolního vzdělávání formuluje školský zákon 

 

@ Rozvíjet dítě, jeho učení a poznání 

@  Podporovat u dětí osvojování si základů hodnot, na nichž je založena demokratická         

společnost. 

@ Umožňovat dětem získávat osobní samostatnost a schopnosti projevovat se jako 

samostatná osobnost působící na své okolí. 

 

Chceme se zaměřit na rozvoj tvořivosti, svobody a vlastních schopností dětí. Chceme se opírat 

o spolupráci s rodiči a jinými organizacemi. Náš vzdělávací program chce odrážet potřeby a 

zájmy všech dětí. 

 

Cíl ŠVP vychází z filosofie MŠ 

 

Hravou, radostnou a zábavnou formou vypěstovat v dětech kladný a ohleduplný vztah ke 

svému zdraví, lidem, přírodě a světu kolem nás. 

CÍL VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

Filosofií našeho předškolního zařízení je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou 

přirozené výchovy a podle jejich možností, zájmů a potřeb rozvíjet péči o děti se specifickými 

vzdělávacími potřebami, ve dvou třídách speciálních-logopedických. 

 

•  vytváříme stimulující prostředí pro děti  

• rozvíjet osobnost dítěte a jeho individuální  schopnosti a dovednosti 

• rozvoj socializaci,   

• rozvoj emocionální a  intelektuální  

• fyzický rozvoj 
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• v rozvoji dítěte  klademe důraz na vypěstování dobrých mezilidských vztahů 

 

 

ŠVP ,,Děti a jejich svět” obsahuje 10 integrovaných bloků. Ty se dále člení do řady podtémat, 

která plánujeme a doplňujeme s ohledem na nové podněty, organizační změny, věkovou 

strukturu třídy, pro třídy běžné MŠ a třídy pro děti se zdravotním postižením. Podtémata 

obměňujeme na základě samostudia nových metodických materiálů a účasti na vzdělávacích 

akcích. 

Program sleduje události v životě dětí a kalendářního roku. Podtémata a jejich obsah si 

stanovily učitelky společně při tvorbě ŠVP tak, aby co nejvíce sloučily ŠVP s každodenními 

činnostmi dětí. Dle názvů integrovaných bloků jsou tvořeny TVP v jednotlivých třídách. 

Integrované bloky zahrnují pět vzdělávacích oblastí RVP PV.  

 Metody a formy vzdělávání 

Poznávací činnosti dítěte. Při jejich uplatňování respektujeme didaktické zásady:  

 

• zásada názornosti  

• zásada aktivity  

• zásada soustavnosti  

• zásada přiměřenosti  

• zásada trvalosti  

• zásada individuálního přístupu 

 

Výchovně vzdělávací proces se na naší spec. MŠ uskutečňuje během celého pobytu dítěte 

rozmanitými výchovnými prostředky:  

 

• denní režim  

• hra 

• práce 

• předškolní vyučování  

• slavnosti a zábavy 

 

Metody charakterizují činnost vedoucí dítě k dosažení stanoveného cíle 

Metody podle specifické činnosti: 

 

• pozorování 

• využití hry 

• využití pracovních činností 

• zacházení s předměty 

• rozhovor, beseda, popis, reprodukce 

• vyprávění a vysvětlení 
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• dramatizace 

• čtení a přednes veršů, zpěv písní 

• využití literatury 

• využití divadla, filmu, televize, videa 

   

Metody podle zdroje získávání poznatků: 

 

• slovní 

• názorné 

• praktické 

 

 

 

Metody podle způsobu interakce mezi učitelkou a dítětem:  

 

• frontální 

• skupinové 

• individuální 

• heterodidaktické 

• autodidaktické 

 

Metody podle druhu užitého logického postupu: 

 

• analytické 

• syntetické 

• srovnávací 

• deduktivní 

 

Metody podle etap procesu rozvíjení poznání: 

 

➢ seznamovací 

➢ opakovací 

➢ zkoušení, prověřování a hodnocení 

➢ programové vyučování 

 

 Zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

@ Podle individuálních potřeb dětí s přihlédnutím k závěrům z vyšetření odborných 

nebo specializovaných pracovišť (PPP, SPC, klinický logoped) se snažíme o vytvoření 
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vhodných podmínek pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. V MŠ působí 

speciální pedagog, který úzce spolupracuje s vedením MŠ , s třídními učitelkami 

z logopedických tříd, vypracovává individuální vzdělávací plány a dohlíží na jejich plnění a 

organizuje konzultace a vyhodnocování s třídními učitelkami. Speciální padagog 

spolupracuje i se zákonnými zástupci dětí.  

@ Zajištění logopedické péče – zajištěno logopedickou asistentkou . 

@  Vybavení tříd a logopedické pracovny - speciálními hračkami a pomůckami pro 

správný rozvoj řeči. 

 Zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let 

@ Citlivě přizpůsobujeme organizaci celého dne. 

@ Dostatek prostoru pro volnočasové aktivity. 

@ Dostatek času pro volné hry a pohybové aktivity . 

@  Minimum řízených činností. 

@   Neustálý dohled vzhledem k bezpečnosti dětí (zajištěný dostatečný počet pracovníků        

na třídě). 

@  Větší respekt v individuálních potřebách dětí . 

@ Laskavý a pozitivní přístup. 

@  Prohlubujeme důvěru u dětí. 

@ Maximálně podporujeme spolupráci a zpětnou vazbu rodiny. 

 

 

5 Vzdělávací obsah 

Školní projekt má zakomponován povinný obsah pěti interakčních oblastí, které reflektují 

vývoj dítěte, jeho přirozený  život,  zrání i učení. Jednotlivé oblasti vzdělávání jsou rozlišeny 

na základě vztahů, které si dítě postupně vytváří k sobě samému, k druhým lidem i k 

okolnímu světu. Interakčních oblastí  je celkem pět:  biologická, psychologická, 

interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální.  

Od nich jsou odvozeny oblasti předškolního vzdělávání : 
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1. Dítě a jeho tělo 

2. Dítě a jeho psychika 

3. Dítě a ten druhý 

4. Dítě a společnost 

5. Dítě a svět 

 

Pro odstranění formálnosti vidíme a vnímáme v našem školním programu tyto oblasti jako 

malé střípky, ze kterých pedagogové sestavují v každodenní činnosti barevnou mozaiku 

všedních dnů. Tyto oblasti vzdělávání jsou stejně jako oblasti interakční činně propojeny, 

vzájemně se ovlivňují a vytvářejí společně fungující celek, v životní skutečnosti nedělitelný. 

Obsah jednotlivých oblastí předškolního vzdělávání se prolíná, prostupuje a vzájemně se 

podmiňuje. 

 

 

 

 Školní projekt „Děti a jejich svět“  

 

 1. Ahoj kamarádi 

 2. Co vidí papírový drak 

 3. Když se zamyká les 

 4. Bílé vánoce přicházejí 

 5. Co nám vypráví sněhová vločka 

 6. Svět kolem nás 

 7. Když se jaro probouzí 

 8. Život na Zemi 

 9. Když všechno kvete 

 10. Chodím, hledám co mám znát 

 

 

Každý blok zahrnuje všech pět  oblastí  -  pět  barevných  střípků - předškolního vzdělávání. 

 

Jednotlivé bloky jsou ve  třídních vzdělávacích  programech pedagogy rozpracována na  

podtémata  a  denní  náměty  podle věku dětí a typu tříd  na hry a zábavné činnosti. Učitelky 

čerpají ze Školního vzdělávacího programu daná témata, ale při tvorbě třídních programů je 

jim ponechán dostatečný prostor pro jejich pedagogickou tvořivost, samostatnost a fantazii. 
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Podtémata nejsou ohraničena časovým úsekem - délku časového úseku určují samy děti svým 

zájmem. 

 

 

5.1.1  ROZVOJ OSOBNOSTI DÍTĚTE 

 

 • rozvíjí dítě v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi 

•  vytváří dostatek podnětů k učení a radosti 

• posiluje sebevědomí dítěte a jeho důvěru ve vlastní schopnosti 

•  vytváří prostředí pro vzájemné vztahy mezi dětmi 

• stimuluje rozvoj řeči   

•  seznamuje děti se vším co je důležité pro život 

•  zdůrazňuje význam vlastních aktivit 

•  je připraven pomoci dětem, pokud to potřebují 

•  vytváří prostředí pohody a radosti z prožitého dne 

 

5.1.2  UPLATŇOVÁNÍ  PODÍLU  RODIČŮ  NA  VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE  V  

MATEŘSKÉ  ŠKOLE 

 

• usiluje o partnerské vztahy s rodiči  

• umožňuje přístup rodičů do třídy a podílet se na činnostech s dětmi 

• umožňuje rodičům účastnit se na tvorbě programu školy a jeho hodnocení 

• vede s rodiči průběžný dialog o výchově a vzdělávání jejich dětí 

• spolupracuje s rodiči při tvorbě individuálních plánů 

 

  

5.1.3  PROVÁDĚJÍ  HODNOCENÍ A VYUŽÍVAJÍ ZJIŠTĚNÝCH INFORMACÍ PRO 

DALŠÍ PEDAGOGICKOU  ČINNOST 

 

•  jak se děti cítily 
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• co se naučily  

• co se dařilo, co ne   

• individuální hodnocení o dítěti 

 

Hodnocení – evaluaci - provádíme 1x měsíčně 

  

 Popis oblastí předškolního vzdělávání - barevné střípky 

 

 1.   oblast  biologická 

  - dítě a jeho tělo  -  modrý  střípek 

 

 

 2. oblast  psychologická  

  - dítě a jeho psychika -  žlutý  střípek 

 

 

 3. oblast  interpersonální  

  - dítě a ten druhý  -  červený  střípek 

 

 

 4. oblast  sociálně - kulturní 

  - dítě a společnost  -  oranžový střípek 

 

 

 5. oblast  environmentální 

  - dítě a svět   -  zelený  střípek 

 

 

  

MODRÝ STŘÍPEK 

OBLAST:  BIOLOGICKÁ - dítě a jeho tělo 

 

Modrá  barva - barva  vzduchu, vody, života 

 

Záměr vzdělávacího úsilí: 

http://www.2zskladno.cz/
mailto:info@2zskladno.cz


Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756  

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810 

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151   web: www.2zskladno.cz   e-mail: info@2zskladno.cz 

Strana 23 

Podporovat  a  stimulovat růst a neurosvalový vývoj dítěte. Podporovat fyzickou pohodu, 

zlepšovat tělesnou zdatnost, pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové i manipulační 

dovednosti dětí, učit se sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým životním postojům. 

 

Dílčí vzdělávací cíle :uvědomění si vlastního těla rozvoj pohybových dovedností v oblasti 

hrubé i jemné motoriky ( koordinace  a  rozsah pohybu, pohyblivosti, dýchání apod.), ovládání 

pohybového aparátu a tělesných funkcí 

 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

 

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti  

 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 

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

 

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

prostředí a vytváření zdravých životních návyků a postojů 

  

Ž L U T Ý     S T Ř Í P E K  

OBLAST:  PSYCHOLOGICKÁ - dítě a jeho psychika  

     

Žlutá  barva - barva slunce, tepla 

 

Záměr vzdělávacího úsilí 

 

v oblasti psychologické je podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a osobnost dítěte, 

rozvoj jeho intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů i vůle, stejně tak i 

jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity a sebevyjádření, stimulovat osvojování a rozvoj  

jeho vzdělávacích dovedností a povzbuzovat je v dalším rozvoji, poznávání a učení. 

 

 

Tato oblast zahrnuje tři podoblasti: 

1. Jazyk a řeč 

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

3. Sebepojetí, city a vůle 

 

Dílčí vzdělávací  cíle:  
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1. Jazyk a řeč 

 

 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních ( vnímání, 

porozumění, poslechu ) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluveného projevu, 

vyjadřování ) 

 

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

  

 rozvoj, zpřesňování  a  kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně 

názorového myšlení k myšlení slovně-logickému(pojmovému), rozvoj a  kultivace paměti, 

pozornosti, představivosti, fantazie 

 

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

  

 posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování 

apod.)  

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

zájmu o učení  

 

 vytváření základů pro práci s informacemi 

 

 

3. Sebepojetí, city, vůle 

 

 rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání 

sebevědomí, sebedůvěry  a  relativní citové samostatnosti) 

 

 rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky 

 

 rozvoj  a  kultivace  mravního  i  estetického  vnímání, cítění a prožívání 

 

 získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci 

 

  

Č E R V E N Ý  S T Ř Í P E K  

OBLAST:  INTERPERSONÁLNÍ - dítě a ten druhý 
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Červená barva - barva  lásky, porozumění a tolerance 

 

Záměr  vzdělávacího  úsilí: 

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

vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. 

 

Dílčí  vzdělávací  cíle: 

 

 rozvoj  schopností  a  dovedností  důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte 

k druhým lidem 

 

 posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému (v rodině, v mateřské škole, v 

dětské herní skupině, apod.) 

 

 vytváření prosociálních postojů  k  druhému (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, 

respektu, přizpůsobivosti, apod.) 

 

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností 

 

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

 

  

O R A N Ž O V Ý  S T Ř Í P E K  

OBLAST: SOCIÁLNĚ   KULTURNÍ - dítě a společnost 

 

Oranžová barva - barva pohody 

 

Záměr  vzdělávacího  úsilí 

 

Uvést  dítě  do  společnosti  ostatních  lidí, do života v lidské společnosti  i  do světa  kultury 

a umění, pomoci dítěti osvojit si  potřebné  dovednosti, návyky i postoje, přijmout  základní 

všeobecně  uznávané  společenské,  morální  a  estetické hodnoty a podílet se na utváření  

společenské pohody.   

     

Dílčí  vzdělávací  cíle:    

     

 rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte 
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 vytváření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách 

 

 rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, 

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

vnímat a  přijímat  základní  hodnoty v tomto společenství uznávané 

 

 rozvoj kulturně estetických dovedností (slovesných, výtvarných, hudebních, 

dramatických) produktivních i receptivních 

 

 vytvoření  základů  estetického vztahu ke světu, k  životu, ke kultuře a umění 

 

  

Z E L E N Ý     S T Ř Í P E K 

OBLAST:  ENVIRONMENTÁLNÍ - dítě a svět 

 

Zelená barva - barva  přírody 

 

Záměr  vzdělávacího  úsilí 

 

Založit u dítěte  elementární  povědomí o okolním  světě a jeho dění, o vlivu  člověka  na  

životní  prostředí počínaje nejbližším okolím a konče  globálními  problémy  celosvětového  

dosahu, vytvořit  základy pro otevřený a odpovědný  postoj dítěte (člověka) k životnímu 

prostředí 

 

Dílčí  vzdělávací  cíle: 

 

 vytváření vztahu k místu a prostředí, ve kterém dítě žije 

 

 osvojování jednoduchých poznatků o světě a životě užitečných pro vytváření  

elementárního  povědomí o přírodním, kulturními technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, 

vývoji a neustálých proměnách 

 

 pochopení, že  změny  lidskou  činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také 

poškozovat a ničit 

 

 rozvoj  schopnosti  přizpůsobovat se přirozenému  vývoji a běžným změnám 

 

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem 
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 osvojení  dovedností  potřebných  k  vykonávání  jednoduchých činností  v  péči o okolí 

a k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí 

 

 osvojení poznatků a dovedností chránících před vlivy prostředí 

 

 rozvoj  pocitu  sounáležitosti  s  živou a neživou  přírodou, lidmi, planetou Zemí 

 

  

 Integrované bloky 

 

1. Integrovaný blok :  " Ahoj  kamarádi " 

 

MODRÝ  STŘÍPEK  -  BIOLOGICKÁ  OBLAST 

 

 přivítat všechny děti a připravit jim radostný vstup do MŠ 

 pomoci dětem i jejich rodičům orientovat se v novém prostředí 

 osvojovat si dovednosti k podpoře osobní pohody i pohody prostředí 

 

ŽLUTÝ  STŘÍPEK  -  PSYCHOLOGICKÁ  OBLAST 

 

 vhodnou organizací a laskavým přijetím usnadnit novým dětem vstup do MŠ 

 rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev 

 

ČERVENÝ  STŘÍPEK - INTERPERSONÁLNÍ  OBLAST 

 

 vést děti k navazování kontaktů mezi sebou navzájem 

 posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému v dětské herní skupině, v rodině, 

ve škole 

 

ORANŽOVÝ  STŘÍPEK - SOCIÁLNĚ KULTURNÍ OBLAST 

 

 rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních dětí , přizpůsobit se, spolupracovat, 

přináležet ke společenství ve třídě, škole 
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ZELENÝ  STŘÍPEK - ENVIRONMENTÁLNÍ  OBLAST  

 

 vytvářet vztah k místu a prostředí ve kterém dítě žije 

 

  

2. Integrovaný blok: " Co vidí papírový drak " 

 

MODRÝ  STŘÍPEK  -  BIOLOGICKÁ  OBLAST  

 

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

 rozvoj pohybových dovedností v oblasti hrubé motoriky 

 

ŽLUTÝ  STŘÍPEK -  PSYCHOLOGICKÁ  OBLAST  

 

 rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní (vnímání porozumění, 

poslechu), produktivní ( výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování) 

 

 rozvíjet, zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání, přechod od konkrétně názorového 

myšlení k myšlení slovně – logickému (pojmovému)  

 

 zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání, přechod od konkrétně názorovému 

myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému) 

 rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii 

 

ČERVENÝ  STŘÍPEK- INTERPERSONÁLNÍ  OBLAST 

 

 rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k 

druhým lidem 

 

ORANŽOVÝ  STŘÍPEK - SOCIÁLNĚ KULTURNÍ OBLAST 

 

 vytváření základů estetického vzhledu ke světu, k životu 

 

ZELENÝ  STŘÍPEK - ENVIRONMENTÁLNÍ  OBLAST  

 

 osvojovat si jednoduché poznatky o světě a životě, o přírodě a jejich proměnách 
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3. Integrovaný blok: " Když se zamyká les " 

 

MODRÝ  STŘÍPEK  -  BIOLOGICKÁ  OBLAST 

 

 osvojovat si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě 

 vytvářet zdravé životní návyky a postoje 

 

ŽLUTÝ  STŘÍPEK -  PSYCHOLOGICKÁ  OBLAST 

 

 rozvíjet komunikativní schopnosti verbální i neverbální a kultivovaný projev 

 posilovat přirozené poznávací city - zvídavost, radost, zájem …… 

 rozvíjet schopnosti a dovednosti vyjádřit pocity, dojmy, prožitky 

   

ČERVENÝ  STŘÍPEK- INTERPERSONÁLNÍ  OBLAST  

 

 posilovat prosociální chování ve vztahu k druhému, v dětské  herní skupině 

 

ORANŽOVÝ  STŘÍPEK - SOCIÁLNĚ KULTURNÍ OBLAST 

 

 vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách 

 

ZELENÝ  STŘÍPEK - ENVIRONMENTÁLNÍ  OBLAST 

 

 osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí 

 

  

4. Integrovaný blok: " Bílé vánoce přicházejí " 

 

MODRÝ  STŘÍPEK  -  BIOLOGICKÁ  OBLAST 

 

 uvědomění si vlastního těla 

 rozvíjet užívání všech smyslů 

 rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky 

 

ŽLUTÝ  STŘÍPEK  -  PSYCHOLOGICKÁ  OBLAST 

 

 rozvíjet schopnost vytvářet a upevňovat citové vztahy k rodině i ke svému okolí 

 rozvíjet, zpřesňovat a kultivovat smyslové vnímání 
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ČERVENÝ  STŘÍPEK - INTERPERSONÁLNÍ  OBLAST  

 

 podporovat schopnosti a dovednosti pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k 

druhým lidem 

 vytvářet prosociální postoje k druhému ( v rodině, v MŠ, ve třídě …) 

 

ORANŽOVÝ  STŘÍPEK - SOCIÁLNĚ KULTURNÍ OBLAST 

 

 rozvíjet kulturně estetické dovednosti výtvarné, hudební a dramatické, produktivní i 

receptivní ( např. vánoční tradice, slavnosti u vánočního stromku pro rodiče a děti ) 

 rozvíjet estetické a tvůrčí činnosti slovesné a literární ( např. poslech pohádek, příběhů 

a veršů, sledování dramatizací) 

 

ZELENÝ  STŘÍPEK - ENVIRONMENTÁLNÍ  OBLAST 

 

 osvojovat si dovednosti potřebné k vykonávání jednoduchých činností, k 

spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí 

 

  

5. Integrovaný blok: "Co nám vypráví sněhová vločka" 

 

MODRÝ  STŘÍPEK  -  BIOLOGICKÁ  OBLAST  

 

 rozvíjet pohybové dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky, osvojovat si poznatky 

o tělovýchově a sportu 

 přispívat k vytváření návyků zdravého životního stylu  

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 

ŽLUTÝ  STŘÍPEK  -  PSYCHOLOGICKÁ  OBLAST 

 

 osvojovat si některé dovednosti, které předcházejí čtení a psaní, rozvíjet zájem o 

psanou podobu jazyka 

 vytvářet pozitivní vztah k intelektuálním činnostem a učení 

 rozvíjet pozitivní city dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání 

sebedůvěry, sebevědomí - před zápisem do školy) 

 

ČERVENÝ  STŘÍPEK - INTERPERSONÁLNÍ  OBLAST  
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 chránit osobní soukromí a bezpečí ve vztazích s dospělými i druhými dětmi 

 rozvoj komunikativních dovedností 

 

ORANŽOVÝ  STŘÍPEK- SOCIÁLNĚ KULTURNÍ OBLAST  

 

 rozvíjet základní kulturně společenské postoje 

 

ZELENÝ  STŘÍPEK - ENVIRONMENTÁLNÍ  OBLAST  

 

 vytvářet schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a běžným změnám 

 

  

6. Integrovaný blok: "Svět kolem nás" 

   

MODRÝ  STŘÍPEK -  BIOLOGICKÁ  OBLAST  

 

 rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost 

 uvědomění si vlastního těla 

 

ŽLUTÝ  STŘÍPEK  -  PSYCHOLOGICKÁ  OBLAST 

 

 upevňovat výslovnost a vyjadřovací schopnosti 

 vytvářet základy pro práci s informacemi 

 rozvoj komunikativních dovedností ( verbálních i neverbálních ) a kultivovaného 

projevu 

 

ČERVENÝ  STŘÍPEK - INTERPERSONÁLNÍ  OBLAST  

 

 rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti 

 

ORANŽOVÝ  STŘÍPEK - SOCIÁLNĚ KULTURNÍ OBLAST 

 

 vytvářet povědomí o mezilidských a morálních hodnotách 

 

ZELENÝ  STŘÍPEK - ENVIRONMENTÁLNÍ  OBLAST 

 

 osvojit si povědomí o sounáležitosti s ostatním světem 
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 pochopit, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat 

je, ale i naopak poškozovat a ničit 

 

  

7. Integrovaný blok: "Když se jaro probouzí" 

   

MODRÝ  STŘÍPEK  -  BIOLOGICKÁ  OBLAST 

 

 rozvíjet ovládání pohybového aparátu a tělesné funkce 

 rozvíjet hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 

ŽLUTÝ  STŘÍPEK  -  PSYCHOLOGICKÁ  OBLAST 

 

 rozvíjet kultivovaný projev 

 posilovat radost z objevovaného, probouzet zájem a zvídavost dítěte 

 získávat schopnost řídit své chování vůlí a ovlivňovat vlastní situaci 

  

ČERVENÝ  STŘÍPEK- INTERPERSONÁLNÍ  OBLAST 

 

 rozvíjet respekt a přizpůsobivost ve vztahu k druhému 

 

ORANŽOVÝ  STŘÍPEK - SOCIÁLNĚ KULTURNÍ OBLAST 

 

 rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přijímat základní hodnoty v tomto 

společenství uznávané 

 

ZELENÝ  STŘÍPEK - ENVIRONMENTÁLNÍ  OBLAST 

 

 upevňovat pocit sounáležitosti s živou i neživou přírodou 

 vytváření vztahu k prostředí, ve kterém dítě žije 

 

  

8. Integrovaný blok: " Život na Zemi " 

  

MODRÝ  STŘÍPEK  -  BIOLOGICKÁ  OBLAST 

 

 rozvíjet pohybové a manipulační činnosti 
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 osvojovat si věku přiměřené praktické dovednosti 

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 

ŽLUTÝ  STŘÍPEK  -  PSYCHOLOGICKÁ  OBLAST 

 

 rozvíjet mluvený projev dítěte 

 cvičit paměť, pozornost, představivost, fantazii 

 posilování přirozených poznávacích citů - zvídavost, zájem, radost z objevování 

 

ČERVENÝ  STŘÍPEK - INTERPERSONÁLNÍ  OBLAST 

 

 upevňovat citové vztahy ke svému okolí, k živým bytostem 

 učit se chránit bezpečí své i druhých 

 

ORANŽOVÝ  STŘÍPEK - SOCIÁLNĚ KULTURNÍ OBLAST 

 

 pomoci dětem osvojit si potřebné dovednosti, návyky i postoje a přijmout základní 

všeobecně uznávané společenské, morální a estetické hodnoty 

 

ZELENÝ  STŘÍPEK - ENVIRONMENTÁLNÍ  OBLAST 

 

 rozvíjet schopnost vážit si života ve všech jeho formách 

 kladení otázek a odpovědí na problémy 

 

  

9. Integrovaný blok: "Když  všechno  kvete" 

 

MODRÝ  STŘÍPEK -  BIOLOGICKÁ  OBLAST  

 

 osvojovat si poznatky o pohybových činnostech a o těle a jeho zdraví 

 vytváření zdravých životních návyků a postojů 

 

ŽLUTÝ  STŘÍPEK  -  PSYCHOLOGICKÁ  OBLAST 

 

 rozvíjet řečové schopnosti a jazykové dovednosti receptivní (vnímání, porozumění, 

poslech) i produktivní (výslovnost, vytváření pojmů, mluvní projev, vyjadřování) 

 rozvíjet a kultivovat paměť, hudební a taneční aktivity 

 získávat schopnost řídit chování vůlí a ovlivňovat  vlastní situaci 
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ČERVENÝ  STŘÍPEK - INTERPERSONÁLNÍ  OBLAST 

 

 posilovat prosociální postoje k druhému - k rodině 

 

ORANŽOVÝ  STŘÍPEK - SOCIÁLNĚ KULTURNÍ OBLAST 

 

 budovat estetický vztah k životu, připravit společné slavnosti, pro maminku i pro 

rodinu 

 

ZELENÝ  STŘÍPEK - ENVIRONMENTÁLNÍ  OBLAST 

 

 rozvíjet pocit sounáležitosti s rodinou, s lidmi, se společností 

 

  

10. Integrovaný blok: "Chodím, hledám co mám znát" 

 

MODRÝ  STŘÍPEK -  BIOLOGICKÁ  OBLAST 

 

 osvojit si dovednosti k podpoře zdraví a bezpečnosti 

 vytvářet zdravé životní návyky a postoje 

 

ŽLUTÝ  STŘÍPEK  -  PSYCHOLOGICKÁ  OBLAST  

 

 rozvíjet zájem o psanou podobu jazyka 

 vytvářet základy pro práci s informacemi - knihy a obrazový materiál 

 osvojit si  relativní citovou samostatnost 

 

ČERVENÝ  STŘÍPEK - INTERPERSONÁLNÍ  OBLAST 

 

 ochraňovat osobní soukromí a své bezpečí 

 posilovat prosociální chování ve škole 

 

ORANŽOVÝ STŘÍPEK - SOCIÁLNĚ KULTURNÍ OBLAST 

 

 vytvářet základní kulturní a společenské postoje 

 

ZELENÝ  STŘÍPEK - ENVIRONMENTÁLNÍ  OBLAST  
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 rozvíjet pocit sounáležitosti s přírodou, planetou Zemí 

 

  

 Charakteristika integrovaných bloků, okruhy činností a 

očekávané kompetence 

 

 Září 

INTEGROVANÝ BLOK: “AHOJ KAMARÁDI” 

CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO BLOKU 

 

Celý měsíc září bude probíhat adaptace dětí na nové prostředí. Velmi důležitý bude 

individuální přístup pedagogů k jednotlivým dětem. Zaměříme se na upevňování 

kamarádských vztahů, budeme rozvíjet vzájemnou toleranci, pomoc a pochopení mezi dětmi 

a dospělými pracovníky MŠ. V heterogenních třídách využijeme zkušenosti starších dětí při 

pomoci mladším dětem.  

Využijeme dětských vzpomínek na prožité prázdniny při rozhovorech, výtvarném vyjádření 

apod……Dále se zaměříme na osvojování praktických dovedností a správného dodržování 

hygienických návyků v MŠ přiměřeně k věku dětí. Začneme děti směrovat ke zdravé výživě 

– ovoce, zelenina….Při vhodném počasí bude většina aktivit uskutečněna venku.  

 

 

NABÍDKA ČINNOSTÍ 

 

1. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 adaptace na nové prostředí – exkurze po MŠ (třídy, zahrada, místnost pro cvičení…) 

 znát své jméno a příjmení, seznámit se se jmény ostatních dětí 

 formou hry se učit znát svoji značku 

 malé děti seznámit s pravidly soužití v MŠ, se staršími dětmi tyto pravidla společně   

vytvořit 

 seznámení dětí s personálem MŠ 
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2. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 „Návrat z prázdnin“ – vyprávění zážitků z prázdnin, výtvarné vyjádření 

 co jsem si zabalil před odjezdem na prázdniny do kufru (hračky, časopis, kniha, 

hygienické potřeby, oblečení…) 

 prázdniny doma – hory, les, chalupa, výlety…. 

 prázdniny u babičky, u dědečka – cesta, kde babička bydlí (město x vesnice), zvířátka 

na dvorku 

 poslech a nácvik písní s tématem zvířátka, babička, dědeček….. 

 cestování k moři – na pláži, hry ve vodě, Slunce…, výtvarné vyjádření 

 poznávat vlastnosti písku (suchý x mokrý), prostorové stavby v pískovišti 

 

3. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 vytváření pracovních návyků – sběr ovoce a přírodnin 

 učit děti vnímat a oceňovat zvláštní tvary stromů, plodů… 

 práce s lepidlem - lepení jablíček na strom, do misky… 

 „Miska plná vitamínů“ – seznámení dětí se sezónním ovocem, zeleninou 

 rozlišení ovoce a zeleniny podle hmatu, chuti…. 

 výtvarné vyjádření ovoce a zeleniny 

 rozlišovat druhy chutí – sladká, slaná, kyselá, hořká 

 „ Stolečku, prostři se“… - osvojení zásad správného stolování  (pojmenovat skladbu 

příboru, zakládání příboru, prostírání, skládání ubrousků, slavnostní tabule…) 

 poslech pohádky a její dramatizace 

 

Konkretizované kompetence 

 

- odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých 

- pohybovat se ve skupině dětí 

- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony  

- učit se zacházet s výtvarnými pomůckami a materiály 

- učit se sledovat řečníka a obsah jeho řeči 

- vyjadřovat fantazii ve tvořivých činnostech 

- navazovat kontakt s dospělým, kterému je dítě svěřeno do péče 

- uplatňovat návyky v základních formách společenského chování 
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Říjen 

 

INTEGROVANÝ BLOK: „ CO VIDÍ PAPÍROVÝ DRAK“ 

 

CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO BLOKU 

 

Říjen když se blýská – zima plíská. 

Tento měsíc je první posel podzimu. Budeme s dětmi pozorovat změny v přírodě, poznávat 

ekosystémy, pozorovat životní podmínky.  

Uspořádáme drakiádu, kde mohou využít draky, které si vyrobí v MŠ. Děti budou pozorovat 

vliv počasí na přírodu, seznámí se s tím, jak se připravuje zvířecí říše na zimu. Protože je v 

blízkosti MŠ les, mohou děti tento měsíc přímo pozorovat dění v něm, poznávat biotopy a 

naučí se správnému chování v lese. Aktivně se zapojí do sběru přírodnin, které využijí při 

různých pracovních činnostech. 

Děti seznámíme s plodinami a pracemi na poli, na zahrádkách, aktivně je zapojíme do činností 

na školní zahradě. 

Jako každý měsíc budeme využívat psychomotorických her pro rozvoj smyslového vnímání 

dětí. 

 

NABÍDKA ČINNOSTÍ 

 

1. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 začíná podzim – „Co nás čeká?“ 

 jak poznáme, že přišel podzim – znaky podzimu + pozorování změn v přírodě 

 odlet ptáků do teplých krajin – kdo odlétá (vlaštovka, jiřička, husa velká, čáp, špaček, 

skřivan a kukačka),  kdo zůstává (kos, sýkora, vrabec….) 

 co patří k podzimu – barevné listy, kaštany, žaludy, papírový drak 

 podzimní počasí – znaky – mlha, déšť, vítr 

 co umí déšť x vítr – klady x zápory 

 účinky větru – pohyby věcí ve větru, sušení prádla, papíroví draci 

 výtvarné činnosti z přírodních materiálů, zapouštění barev 

 písně, říkanky, pohádky z podzimní tématikou 

 rytmizace slov dle obrázků 

 grafomotorické cviky - větrný vír – ovály- svislé čáry - déšť 

 pohybové aktivity – zdolávání přírodních překážek 
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2. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 volně žijící – třídění dle místa výskytu 

 jak se zvířátka připravují na zimu 

 zásoby 

 zimní spánek (kam se schovají (pod listí – broučci, ježek…) 

 zvířátka na poli (kdo žije na poli + kde bydlí) 

 ptáci + hmyz – nejznámější druhy, čím se liší, jak vypadají (+ užitečný hmyz) 

 poslech ptačího zpěvu v lese 

 rozšiřovat poznatky o životě lesních zvířat 

 pohybové aktivity – napodobování zvířat dle různých říkanek 

 prostorová orientace – kde se zvířátka skrývají 

 sluchová cvičení – poslouchání zvuků v přírodě 

 intonační cvičení – napodobování zvuků 

 písně, říkanky, pohádky o zvířatech v přírodě 

 

3. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 podzimní les 

 stromy v lese – rozlišování listnaté x jehličnaté 

 stromy, keře, houby – význam pro člověka 

 co lesu škodí x prospívá 

 jak se chováme v lese – zdůraznění ohleduplnosti vůči lesnímu biotopu (fauně x floře) 

 houby – jedlé – jaké známe- co z nich připravujeme, zpracování- jedovaté – druhy 

- nebezpečnost 

 plody v lese – jaký strom a keř má jaké plody 

 sběr přírodnin a plodů k výtvarným činnostem – rozvíjet tvořivou fantazii při práci s 

přírodními materiály 

 sběr přírodnin a plodů 
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4. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 ovocné keře + stromy – názvosloví + jejich plody (barva, tvar, chuť..) 

 zpracování ovoce (křížaly, kompoty, džemy…) 

 proč je důležité jíst ovoce a zeleninu (vitamíny, minerály…) 

 zelenina na naší zahrádce – ukázky, obrázky, popis 

 určování druhů zeleniny dle chuti 

 využití zeleniny v kuchyni 

 zelenina – nad zemí x pod zemí 

 dýně, ořechy… 

 práce na zahradě – nářadí . k čemu které slouží 

 co roste na poli – plodiny + jejich zpracování (řepa, brambory…) 

 co se dělá z obilí 

 zemědělské stroje – čím se pracuje na poli 

 výrobky z brambor (tiskátka apod….) 

 

 

Konkretizované kompetence: 

 

- rozvíjet tvořivost při estetickém sebevyjádření 

- vytvářet aktivní postoje ke světu a pozitivního vztahu ke kultuře, umění, zkusit tento 

vztah esteticky vyjádřit (inspirace podzimní přírodou) 

- zvládnout běžné způsoby pohybu v různém prostředí (překážky, přírodní 

překážky…..) 

- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku, zacházení s přírodním 

materiálem 

- těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních krás 

- popsat situaci skutečnou nebo podle obrázku 

- rozlišovat pomocí smyslů vůně a chutě ovoce a zeleniny 

- učit se pochopit, že je zajímavé dozvídat se nové věci 

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

respektovat ho 

- uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělým 

i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, uposlechnout pokyn) 
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Listopad 

 

INTEGROVANÝ BLOK: „ KDYŽ SE ZAMYKÁ LES“ 

CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO BLOKU 

 

V tomto měsíci se příroda chystá na zimní spánek. Zaměříme se na krásy podzimní přírody a 

rozvoj estetických dovedností s využitím přírodnin.  

S příchodem chladného počasí se zaměříme na seznámení lidským tělem, jeho skladbou a 

funkcemi, budeme vést děti k péči o biologické potřeby svého těla, upevňovat povědomí dětí 

o nutnosti péče o své zdraví ve všech oblastech. 

Dále se zaměříme na rozvoj smyslového vnímání smyslovými a psychomotorickými hrami. 

 

NABÍDKA ČINNOSTÍ 

1. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 přímé pozorování podzimní přírody, probouzení lásky k ní 

 využívání přírodních zdrojů k poznávání a určování barev, tvarů, velikostí 

 padá listí – důvody, co se děje – pozorování barev stromů 

 barvy podzimu – prověřování znalostí základních a doplňkových barev 

 rozlišování barev na teplé, studené a neutrální 

 třídění předmětu podle velikosti (malý x velký) – doplňovat zajíc x zajíček 

 manipulace s předměty – více x méně 

 poznáváme tvary 

 výtvarné práce s barvami a listy 

 využívání přírodnin, plodů stromů a keřů k výtvarným činnostem 

 zpěv písní, recitace básní s podzimní tématikou 

 

2. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 poznávání a pojmenovávání jednotlivých částí těla – využívání encyklopedií 

 kostra – kosti v těle (největší, nejtvrdší….) 

 seznámení s pokožkou těla – k čemu ji máme 

 svaly – prozkoumat pohybové možnosti lidského těla 

 poznat, že kostmi hýbají svaly 

 jak funguje moje tělo – co k čemu slouží 

 pochopit úlohu mozku 
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 srdce – pochopit jeho důležitost 

 činnost úst při jídle 

 vnitřní orgány – seznámení s fcí žaludku (rozmělňování potravy) a střev 

 jak postupuje potrava – ústa, hltan, jícen, žaludek, střeva, konečník 

 nehty, vlasy, zuby – k čemu slouží 

 

3. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 smysly – jaké známe a k čemu slouží  - funkce nosu, uší, očí, jazyka (chutě sladká x 

slaná x hořká – kde jsou receptory) 

 sluchová, hlasová, dechová cvičení 

 procvičování akustického vnímání s využitím dětských hudebních nástrojů 

 procvičování optického vnímání smyslovou hrou: „Co chybí“ 

 co se stane, když je někdo slepý – poznávání pomocí hmatu 

 procvičování čichového vnímání 

 prověřování znalostí všech smyslů 

 využívání metodických listů 

 hra „Na tělo“ – tleskání, dupání, pleskání; zakrývání určitých částí těla 

 pokusy – jak tělo reaguje na chlad, teplo… 

 „Moje tělo“ – výtvarné znázornění 

 

4. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 zdraví x nemoc – dobré a špatné návyky  

 hygiena, jak se chránit před nemocí 

 jak se správně oblékat – pojmenovat jednotlivé kusy oblečení 

 nemoc (stůněme) – co se v těle děje – průběh 

 důvod očkování, preventivní prohlídky 

 lékaři – jaké známe a čím se zabývají 

 léky 

 co člověku škodí – cigarety, alkohol, drogy – důsledky užívání 

 upevňování základních hygienických a zdravotně preventivních návyků 

 zuby – jak se o ně správně starat (praktická ukázka); co se stane, když se zuby nečistí 
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5. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 zdravé x nezdravé potraviny 

 jaké potraviny jsou nezdravé a proč + co způsobují (tlustý x hubený) 

 potravinová pyramida 

 konzumace ovoce a zeleniny – hlavní zdroje vitamínů prospěšných pro zdraví člověka 

 

 

 

 

Konkretizované kompetence: 

 

- rozvíjet a užívat všechny smysly 

- rozvíjet fyzickou i psychickou zdatnost 

- rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, vnímat a přijímat základní hodnoty 

ve společenství uznávané 

- osvojovat si poznatky potřebné při vytváření zdravého a bezpečného prostředí a k 

ochraně před jeho nebezpečnými vlivy 

- zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci 

- pojmenovat části těla a mít povědomí o těle a jeho vývoji 

- mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí 

- v rámci svých možností umět zachytit skutečnosti ze svého okolí a vyjádřit tak své 

představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik 
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Prosinec 

 

INTEGROVANÝ BLOK: „ BÍLÉ VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ “ 

CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO BLOKU 

 

V tomto integrovaném bloku se zaměříme na oslavu Mikuláše a Vánoc, tzn. na činnosti 

zajišťující spokojenost, radost a pohodu. Jedná se o čas splněných přání, takže budeme 

podporovat dětskou představivost a fantazii. Zároveň budeme rozvíjet citové vztahy směrem 

k druhým lidem a k rodině, rozvíjet estetické vnímání a uvědomování si lidových tradic. Jako 

každý měsíc budeme podporovat rozvoj všech smyslů. 

 

NABÍDKA ČINNOSTÍ 

1. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 „Přijde k nám Mikuláš“ - seznámit děti s tradicemi, zvyky, pranostikami (punčocha, 

barborky – rychlení větviček, brambory, uhlí….) 

 učit se poznat charakterové vlastnosti – Mikuláš, čert, anděl 

 využití různých materiálů a technik k výtvarným činnostem 

 nácvik básní a písní s mikulášskou tématikou 

 „Mikulášská nadílka“– akce pro celou MŠ 

 

2. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 společné povídání na téma předvánoční čas (adventní čas, výzdoba doma a ve městě, 

rozsvícení vánočního stromu na náměstí …….) 

 seznamovat děti s tradicemi a vánočními zvyky (rozkrojení jablka, lodičky z ořechů, 

šupinky pro štěstí, pečení cukroví…) 

 využití všech smyslů pro navození vánoční atmosféry (chuť – pečení cukroví, vánoček; 

hmat – učíme se balit dárky; sluch – zvonky, rolničky, koledy; čich – vůně svíčky, vonné 

oleje, koření; zrak – výzdoba třídy, vánoční barvy) 

 poslech a nácvik koled 

 „Co si přeji pod stromeček“ - výtvarné vyjádření, rozhovor apod.… 

 rozvoj estetického cítění - pomoc při vánoční výzdobě třídy, školy  

 pozorování změn v ulicích, výzdoba domů, obchodů -  vycházky do okolí MŠ 

 poslech a nácvik koled a písní s vánoční tématikou 

 výroba vánočních dárků, přání, ozdob, svícnů… 

 společné posezení u vánočního stromečku s ochutnávkou cukroví 
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Konkretizované kompetence 

 

- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 

- formulovat otázky, slovně reagovat 

- úmyslně si zapamatovat a vybavit si krátké texty 

- řešit problémy a situace 

- být citlivé ve vztahu k ostatním 

- těšit se z hezkých a příjemných okamžiků a zážitků 

- zachytit a vyjádřit své prožitky 

- porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých 

- přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v MŠ 

 

 

 

Leden 

 

INTEGROVANÝ BLOK: „ CO NÁM VYPRÁVÍ SNĚHOVÁ VLOČKA“ 

CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO BLOKU 

 

V tomto integrovaném bloku si na počátku měsíce s dětmi vzpomeneme na vánoční svátky, 

jaké dostaly dárky pod stromeček, jak doma pomáhaly při přípravě Vánoc a co prožily s rodiči 

o vánočních prázdninách. 

Dále se zaměříme na přírodu v zimě, pokusy se sněhem, pomoc zvířátkům a ptáčkům, na 

celkové krásy zimního období. 

Ke zdravému životu patří sportování, proto si připomeneme zimní sporty, kde a jak se 

provozují, upozorníme na nutnost bezpečnosti při sportování. 

Dále děti seznámíme s ročními i měsíčními cykly a rozdělením dne. 

Vzhledem k tomu, že bude probíhat zápis do základních škol, předškoláci navštíví tento měsíc 

vyučovací hodinu v první třídě a seznámí se tak blíže s prostředím a řádem ZŠ. 
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NABÍDKA ČINNOSTÍ 

1. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 individuální a skupinová konverzace – vyprávění zážitků z Vánoc  

 výtvarné vyjádření prožitků z Vánoc 

 oslavy Nového roku u nás a ve světě 

 charakteristika zimy – rozšiřovat a prohlubovat poznatky dětí o změnách v přírodě v 

zimním období 

 zimní počasí 

 hry na sněhu 

 oblékání v zimě – důležitost (šály, rukavice) 

 z čeho se vyrábí oblečení (materiály – zvířata – ovce - vlna) 

 osvojovat si poznatky o ochraně zdraví - reakce těla na mráz 

 rozšiřování slovní zásoby o věci související se zimou (oblečení, změny v přírodě…) při 

vyprávění a popisu 

 rozvoj výtvarné fantazie – zimní tématika 

 

2. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 jezdíme na hory 

 zimní sporty – lyžování, bobování… 

 učit děti mluvit celou větou – vyprávění nad obrázky 

 hrátky na sněhu – koulování, stavění sněhuláků… 

 zimní olympijské hry 

 předcházení úrazů 

 vybavení k zimním sportům – co potřebujeme na lyžování…. 

 výtvarné znázornění lidské postavy v pohybu – rozvoj tvořivé fantazie, doplnit pozadí 

 práce s písněmi se zimní tématikou s využitím dětských hudebních nástrojů, pohybová 

improvizace 

 

3. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 střídání ročních období – charakteristické znaky a činnosti v jednotlivých obdobích 

 měsíce v roce – názvosloví + do jakého období jednotlivé měsíce patří 

 dny v týdnu – názvosloví; rozdělení dní na pracovní a dny volna 

 denní činnosti – ráno, poledne, večer – využívání obrázkového materiálu 

 den x noc 
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 hodiny  

 kalendář – seznámení, ukázka, k čemu slouží 

 časový sled – jak jdou obrázky za sebou 

 

4. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 pole, les – zvířátka v zimě – krmelec 

 vycházky do lesa, vnímání krásy zimní přírody – sypeme ptáčkům - pozorujeme stopy 

ve sněhu 

 sníh – pochopit význam sněhu pro přírodu 

 pokusy se sněhem – koloběh vody v přírodě 

 když mráz maluje na okna, jinovatka 

 zamrzlý rybník (led – pokus) 

 využití netradičních výtvarných technik při činnostech - zima 

 

 

 

Konkretizované kompetence 

 

- rozvíjet paměť, pozornost, představivost a fantazii 

- zpřesňovat smyslové vnímání a paměť 

- posilovat přirozené poznávací city (zvídavost, zájem) 

- rozvíjet schopnost esteticky vyjádřit dojmy a prožitky 

- osvojovat si elementární poznatky a dovednosti, umožňující rozvíjení vztahů k 

druhým lidem 

- rozvíjet základní kulturně společenské postoje, návyky a dovednosti dětí 

- vytvářet elementární povědomí o širším přírodním a kulturním prostředí 

- rozvíjet schopnost přizpůsobovat se vnějšímu prostředí i jeho změnám 

- vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 
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Únor 

INTEGROVANÝ BLOK: „SVĚT KOLEM NÁS“ 

CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO BLOKU 

 

V tomto měsíci se budeme zaměřovat na zvyky a tradice. Děti budou seznámeny s tradicí 

masopustu u nás, ale i v zahraničí. Všechny děti se zapojí do přípravy karnevalu v MŠ. Dále 

se v tomto integrovaném bloku budeme zabývat tématikou řemesel a povolání tak, aby děti 

pochopily důležitost i význam lidské práce pro život. 

Vzhledem k tomu, že i u nás je ještě zima, seznámíme děti se Severním a Jižním pólem a 

životem na nich. 

 

NABÍDKA ČINNOSTÍ 

 

1. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 rozhovory o tom, co jsou masopusty, kde a jak se slaví, jak dlouho trvá 

 srovnání se zvyky dříve a nyní 

 karnevaly v zahraničí 

 jaké se používají masky – jednoduchá výroba z papíru 

 účast na společném karnevalu v MŠ 

 vyprávění nad fotografiemi a obrázky 

 

 

2. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 kde pracují rodiče, jaké je jejich povolání 

 jako činnosti dělají, co ke své profesi potřebují 

 hádanky povolání 

 zaměřujeme se na rozvoj myšlenkového procesu a vyjadřovacích schopností – práce s 

obrazovým materiálem, rozhovor, vyprávění 

 poznávání věcí, které člověku slouží při práci 

 úloha strojů a přístrojů v životě člověka (encyklopedie) 

 práce dříve a dnes (zemědělství, průmysl…) 

 jak zacházíme s předměty různých materiálů a jak dbáme na svou bezpečnost při práci 

 objevovat materiály, ze kterých jsou různé předměty vyrobeny 

 jaký je mezi nimi rozdíl (velikost, hmotnost, barvy, trvanlivost, pružnost) 

 hry na řemesla (správné a vhodné vyjadřovací prostředky) 
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3. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 učit děti poznávat na globusu zalidněné oblasti a snažit se na základě rozhovoru jim 

tyto oblasti a život v nich přiblížit 

 seznámení s krajinou ledu a sněhu (mráz, polární záře, led, polární noc, sníh..) 

 zvířátka na pólu (lední medvěd, liška, tuleň, tučňáci, polární liška….) + výtvarné 

znázornění 

 lidé na Severním pólu a jejich život (lov ryb, lov zvěře, psí spřežení, jak se staví iglú 

atd….) 

 

Konkretizované kompetence: 

 

- zvládnout základní pohybové dovednosti - pohybovat se na sněhu, ledu 

- koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla 

- vést rozhovor, naslouchat druhým, sledovat řečníka i obsah 

- naučit se nazpaměť krátké texty 

- soustředit se na činnost a její dokončení 

- spolupracovat s ostatními 

- vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik 

- mít povědomí o významu životního prostředí 

- rozvíjet paměť, pozornost, představivost, fantazii 

- pochopit, jak je důležité se stále vzdělávat, učit se, být pracovitý 

 

 

Březen 

 

INTEGROVANÝ BLOK: „ KDYŽ SE JARO PROBOUZÍ“ 

CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO BLOKU 

 

Měsíc březen je měsícem knihy, proto pozornost zaměříme na vytváření kladného vztahu dětí 

ke knihám, ke kultuře a umění.  

Upevníme v dětech znalosti o tom, jak se mají chovat v kině či divadle a budeme klást velký 

důraz na čtení knih. 

Vzhledem k tomu, že přichází první jarní dny, kdy se příroda probouzí, zaměříme se s dětmi 

na sledování změn v přírodě, na pozorování proměn počasí. K přirozeným koloběhům života 

patří na jaře zrod nového života a tak děti seznámíme s říší zvířat a jejich mláďat, budeme 
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pozorovat návrat prvních stěhovavých ptáků a podporovat tak u nich citové vazby k přírodě 

živé i neživé.  

Po jarní rovnodennosti se slaví Velikonoce, a proto seznámíme děti s touto tradicí a začneme 

přípravami na tyto významné svátky. 

 

NABÍDKA ČINNOSTÍ 

1. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 Březen, měsíc knihy – správné zacházení s knihou, četba, ilustrace 

 vztah ke knize (pohádce) 

 seznámení s autorskými pohádkami 

 vlastní ilustrace známé pohádky 

 písničky z pohádek 

 seznámení s bajkou (morální ponaučení, chování a povahové rysy) 

 oblíbená kniha, povídání o ní – souvislý řečový projev, používání všech druhů slov 

 hrdinové z pohádek 

 dobro x zlo 

 dramatizace oblíbené pohádky 

 rozlišení poezie a prózy – vážit si řeči jak způsobu dorozumívání  

 podněcovat děti k estetickým aktivitám navozeným zážitky z poslechu 

 

2. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 zvířata doma a na statku, v ZOO + jejich mláďata (jak se zvířata starají o svá mláďata) 

 význam, vlastnosti, popis, užitek 

 práce s obrázkovým materiálem 

 učíme děti, aby pochopily narození mláďat jako symbolu jara (kuřátka, housátka…) 

 vyjádřit charakteristickým pohybem nebo zvukem určité zvíře 

 čím se jednotlivá zvířata živí 

 seznámení s problémem ohrožení zvířat 

 

3. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 „Březen, za kamna vlezem“ – seznámení dětí s lidovou pranostikou, pochopit význam 

lidového rčení 

 povídání o jaru 

 pozorování změn v přírodě – první květiny, rašení trávy 

 poznáváme části stromů x rostlin 
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 Jaro na zahrádce – přímé pozorování 

 přílet ptáků z teplých krajin (kteří ptáci se vracejí) 

 vycházky do přírody – zdolávání přírodních překážek 

 

4. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 jarní počasí – znaky 

 předvídání počasí pomocí lidové pranostiky 

 seznámení dětí s proměnami počasí + osvojování si nových pojmů 

 učit děti zajímavostem o počasí a o jeho každodenních změnách 

 kdo je meteorolog – seznámení s jeho prací 

 prší, prší – klady x zápory deště 

 koloběh vody v přírodě 

 zjistit, z čeho jsou tvořeny mraky 

 poznat, jak počasí mění tvář Země 

 

5. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 seznámení s lidovou tradicí Velikonoc – vést děti k pochopení lidové tradice Velikonoc 

a velikonočních zvyků 

 velikonoční koledy – zaujmout děti přednesem koledy + nácvik 

 velikonoční zvyky – pečení beránka, barvení vajec, velikonoční zajíček, pomlázka 

 pěstitelské činnosti - setí osení – dbát na čistotu při práci 

 výroba velikonočních dekorací 

 

 

 

Konkretizované kompetence: 

 

- zdokonalovat pohybové schopnosti a dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky 

- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony 

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

film 

- vnímat umělecké a kulturní podněty 

- vytvářet základy při práci s informacemi 

- rozvíjet a kultivovat mravní a estetické vnímání, cítění a prožívání evokované jarní 

přírodou 

- vytvářet citlivý vztah dětí k živým bytostem, k přírodě i k věcem 
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- vytvářet základy aktivních postojů ke světu a životu, rozvíjet    dovednosti tyto vztahy 

vyjadřovat a projevovat 

- vytvářet povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

- vytvářet povědomí o lidových tradicích a zvycích 

  

 

Duben 

 

INTEGROVANÝ BLOK: „ ŽIVOT NA ZEMI “ 

CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO BLOKU 

 

V tomto měsíci vyvrcholí oslava Velikonoc, děti se aktivně zapojí do velikonoční výzdoby MŠ, 

zasejí si osení, ozdobí si vajíčka, velikonoční zajíčky atd. 

Měsíc duben je také měsícem bezpečnosti a proto v tomto integrovaném bloku seznámíme děti 

s dopravními prostředky a s bezpečností silničního provozu. Zařadíme hry a aktivity na téma 

dopravy. Tímto obdobím nás bude provázet „Veselý semafor“. 

Ke konci měsíce se zaměříme na ekologii, na planetu Zemi a na ochranu životního prostředí a 

připomeneme dětem Den Země. 

30. dubna můžeme dětem nabídnout „Rej čarodějnic“, učitelky jednotlivých tříd zváží, zda 

čarodějnický den ve třídě uspořádají. 

 

 

NABÍDKA ČINNOSTÍ 

1. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 pokračování v přípravách velikonoční výzdoby (malování kraslic, práce s papírem při 

výrobě košíčků, zajíčků, slepiček…) 

 poslech velikonočních koled, nácvik koled a písní s velikonoční tématikou… 

 vyprávění zážitků z uplynulých velikonočních svátků 

 

2. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 seznámení s dopravními prostředky podle místa pohybu a podle dané vlastnosti 

 barvy a tvary - seznámení dětí se základními dopravními značkami  

 semafor – k čemu slouží, barvy na semaforu 

 hry s dopravní tématikou – řešení problémů v dopravě, jak přivolat pomoc (policie, 

záchranná služba…) 
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 přímé pozorování provozu na křižovatkách 

 exkurze na nádraží 

 nácvik básní a písní o autíčku a semaforu 

 seznámit děti s pravidly pro chodce – důležitost  respektování pravidel  

 

3. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 seznámení dětí s globusem 

 pokusy - zemská přitažlivost 

 pochopit rozdíl mezi mořem a pevninou 

 Slunce – užitek; měsíc, hvězdy, vesmír + jiné planety 

 co je to ekologie  - co nepatří do přírody (plasty, odpadky…) 

  - jak můžeme chránit přírodu 

  - třídění odpadků (barvy popelnic…) 

 hmatem poznávat různé materiály 

 vycházky do lesa, pozorování přírody 

 

Konkretizované kompetence: 

 

- prožívat a dětským způsobem projevovat co dítě cítí 

- chránit přírodu, nakládat vhodným způsobem s odpady 

- chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi i dospělými, požádat o pomoc 

 v případě potřeby 

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

- orientovat se bezpečně ve známém prostředí 

- naučit se nová slova a aktivně je používat 

- přiměřeně věku chápat základní číselné a matematické pojmy 

- chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo.....) 

- zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami 

- učit se řešit problémy, úkoly a situace 
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Květen 

INTEGROVANÝ BLOK: „ KDYŽ VŠECHNO KVETE“ 

CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO BLOKU 

 

V tomto integrovaném bloku se v první části měsíce zaměříme na oslavu Svátku matek, děti 

si pro maminky vyrobí malé dárečky, přáníčka, nacvičí si pro maminky krátké básničky a 

písničky. 

Podle názvu měsíce i integrovaného bloku se dále s dětmi zaměříme na přirozené poznávání 

jarní rozkvetlé přírody, pozorování rozmanitosti květů, budeme pozorovat hmyz, ptáky, 

atd….. 

Dále se s dětmi budeme připravovat na závěrečnou besídku nácvikem básní, písní, tanečků, 

zároveň budeme rozvíjet vztah dětí k hudbě a estetické vnímání dětí. 

 

NABÍDKA ČINNOSTÍ 

1. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 vyprávění o mamince, práce s obrazovým materiálem, mateřská láska 

 rozšiřovat poznatky o správném rodinném modelu 

 jaké činnosti nejčastěji dělá maminka, kdo a jak jí pomáhá 

 učit děti znázornit lidskou figuru v různých pozicích a pohybu – na procházce s 

maminkou 

 výroba dárku a přáníčka pro maminku 

 nácvik básní a písní s tématem „maminka“ 

 

 

2. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 pozorování jarní přírody a změn, které se v ní odehrávají (zahrada, louka, stromy, 

keře….) 

 STROM – z čeho se skládá (kmen, větve….) 

 rozdíl mezi stromem, keřem a rostlinou 

 ROSTLINY – co potřebují k životu (voda, slunce, půda, živiny), jak rostou, péče o ně, 

různorodost tvarů, barev, vůní 

 barevné květy – procvičování barev 

 poznat podle vzhledu, chuti a vůně ovoce, zeleninu a správně je pojmenovat 

 poznat a pojmenovat některý hmyz a seznámit se s jeho základními vlastnostmi 

 použitím různých výtvarných technik ztvárnit s dětmi rozkvetlou zahradu 
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 nácvik písní o květinách, o ptácích… 

 

3. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 poslechové ukázky různých hudebních žánrů 

 hudba v pohádkách a dětských muzikálech 

 pojmenovat nejznámější hudební nástroje a jejich rozdělení podle způsobu hry 

 využití dětských hudebních nástrojů v MŠ při nácviku písní 

 vést děti k vyjádření rytmu, tempa, dynamiky a výšky pohybem 

 hudební hádanky 

 nácvik básní, písní a tanečků na závěrečnou besídku 

 

Konkretizované kompetence 

 

- ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

- poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma, antonyma 

- umět chápat roli v rodině, podle které se je třeba se chovat 

- chápat elementární časové pojmy 

- ve známých a opakujících se situacích ovládat svoje city, přizpůsobovat jim své 

chování a spolupracovat s ostatními 

- vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně -pohybových činností, zvládat 

základní hudební dovednosti 

- osvojit si zásady společenského chování – jak se chovat v divadle, v kině... 

- pomáhat pečovat o okolní životní prostředí 

- přistupovat k druhým lidem bez předsudků, s úctou k jejich osobě a vážit si jejich práce 

a úsilí 

- vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost 

- být citlivý ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 

- dodržovat pravidla her a jiných činností 
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Červen 

 

INTEGROVANÝ BLOK: „ CHODÍM, HLEDÁM CO MÁM ZNÁT“ 

CHARAKTERISTIKA INTEGROVANÉHO BLOKU 

 

Tento měsíc proběhne oslava MDD, loučení s dětmi odcházejícími do dalšího stupně 

vzdělávání, závěrečné besídky. 

Nabídka činností je směrována k opakování, procvičování a upevňování znalostí dětí 

získaných v průběhu celého školního roku. Dále děti získají poznatky o naší vlasti, o cizích 

krajinách, osvojí si elementární poznatky o jiných kulturách, rozšíří své poznatky o letní fauně 

a floře, seznámí se se způsoby dopravy. Většina aktivit bude uskutečněna venku. U dětí 

budeme rozvíjet zručnost a fantazii při vytváření staveb z písku i s využitím vody. Zařadíme 

hry s vodou, smyslové a psychomotorické hry. 

 

NABÍDKA ČINNOSTÍ 

1. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 oslavy Dne dětí – soutěže, veselé programy, odměny, sportovní hry 

 děti celého světa a prostředí ve kterém žijí  

 osvojit si elementární poznatky o jiných kulturách a své poznatky dokázat předat 

ostatním kamarádům 

 práce s globusem 

 dětský pohled na svět (fantazie) 

 seznámení dětí s kosmem a kosmickou raketou 

 seznamování dětí se životem v moři 

 rozvíjet výtvarné fantazie znázorněním moře, Země 

 rozlišovat různá životní prostředí lidí i zvířat v nich žijících 

 naše vlast 

 orientace v dětských encyklopediích a knihách 

 význam vody – k čemu všemu slouží, co voda umí 

 

2. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 rozkvetlá louka – květiny, hmyz….  

 letní zahrada – květiny, plody….. 

 pole – plodiny, zemědělské stroje…. 

 vůně lesa - volně žijící zvířata, ptáci, význam lesa pro život 
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 hry u vody 

 živočichové ve vodě i u vody 

 

3. OKRUH ČINNOSTÍ 

 

 seznámení dětí se způsoby dopravy – druhy a význam dopravních prostředků 

 jak se chovat v dopravním prostředku 

 doprava autem, autobusem, vlakem, MHD 

 lodní doprava – čluny, lodě, surfy, parníky…. 

 letecká doprava – letadla, horkovzdušné balony, kluzáky, kosmické rakety; 

parašutismus 

 doprava na zvířatech – koně, velbloudi… 

 stanování, kempink – dobrodružství v přírodě (bezpečnost při táboření – rozdělávání 

ohně) 

 chataření a chalupaření 

 

 Konkretizované kompetence: 

 

- zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci i v přírodním 

prostředí 

- koordinovat lokomoci, sladit pohyb s rytmem a hudbou 

- ovládat koordinaci ruky a oka; zvládat JM a GFM 

- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

- formulovat otázky, odpovídat celou větou 

- poznat některá písmena a číslice 

- umět zpaměti krátké texty 

- osvojovat si dovednosti předcházející čtení a psaní 

- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů 

- umět vyjádřit svoji představivost v tvořivých činnostech 

- přijímat pozitivní ocenění i případný neúspěch; učit se hodnotit osobní pokroky 

- pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat 

- vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný – jak svět přírody, tak svět 

lidí 

- vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národů 

- vytvářet elementární povědomí o širším přírodním a kulturním prostředí, o jeho 

rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

- chápat, že všichni lidé i děti mají stejnou hodnotu 
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6 Klíčové kompetence 

 

1. kompetence k učení 

2. kompetence k řešení problémů 

3. kompetence komunikativní 

4. kompetence sociální a personální  

5. kompetence činnostní a občanské 

 

 Kompetence k učení 

 

Dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 

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

experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 

 

•  získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 

 

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

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

v prostředí, ve kterém žije 

 

•  klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho 

děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, 

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

 

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

a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede 

postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům 

 

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

výkony druhých 

 

•  pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí 
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 Kompetence k řešení problémů 

 

Dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 

•  všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací 

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

 

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

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

dospělého 

 

•  problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou 

pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení 

problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální 

nápady); využívá při tom dosavadních zkušeností, fantazii a představivost 

 

•  při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, 

matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení 

různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích 

 

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

vnímá elementární matematické souvislosti 

 

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

nejsou; dokáže mezi nimi volit 

 

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

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

iniciativou může situaci ovlivnit 

 

•  nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, 

ale také za snahu 
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 Komunikativní kompetence 

 

Dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 

•  ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně 

vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně 

reaguje a vede smysluplný dialog 

 

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

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

 

•  domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich 

významu i funkci 

 

•  v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s 

dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je 

výhodou 

 

•  ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 

 

•  průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší 

komunikaci s okolím 

 

•  dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se 

běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon 

atp.) 

 

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

vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku 
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 Sociální a personální kompetence 

 

Dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 

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

vyjádřit jej 

 

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

 

•  dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc 

slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, 

agresivitu a lhostejnost 

 

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

se domlouvá, spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské 

návyky a pravidla společenského styku; je schopno respektovat druhé, 

vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy 

 

•  napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které 

nachází ve svém okolí 

 

•  spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a 

zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a 

přizpůsobí se jim 

 

•  při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová 

obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí 

odmítnout 

 

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

odlišnostem a jedinečnostem 

 

•  chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, 

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

dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování 
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 Činnostní a občanské kompetence 

 

Dítě ukončující předškolní vzdělávání 

 

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

 

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

stránky 

 

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

měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem 

 

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

rozhodnutí také odpovídá 

 

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

přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých 

 

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

 

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

podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a 

nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky 

 

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

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

chovat 

 

•  spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich 

smyslu a chápe potřebu je zachovávat 

 

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

chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu  

 

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

chováním na něm podílí a že je může ovlivnit 
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•  dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s 

ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské) 

 

 

Ve třídách pro děti se zdravotním postižením přihlížejí speciální pedagogové k rozdílnému 

postižení jedinců a k jejich fyzickým a psychickým možnostem, a tak jsou výchozí kompetence 

v těchto třídách odlišné. 

  

7 Evaluační systém 

 Oblasti autoevaluace 

@ Hodnocení individuálních výsledků dětí 

• Interní poznámky hodnotící postřehy a krátké hodnotící zápisy, popř. i v třídní 

knize 

• Diagnostické listy – dokumentace dítěte (po celou docházku dítěte do MŠ + 2x 

ročně hodnocení dítěte) 

• Individuální zápisy v sešitech dětí např. při výchovných problémech apod. 

•  Vzájemné rozhovory a diskuse pedagogů – pedagog. porady  

• Konzultace s rodiče, popřípadě sjednané konzultační hodiny na sjednaný 

termín 

@ Hodnocení pedagogů a zaměstnanců školy 

• Výsledky kontrol a hospitací 

• Sebehodnocení, autoevaluace 

@  Hodnocení činnosti školy rodiči 

• Příležitostně nebo při vzniklých situacích - ankety nebo dotazníky 

 

Pedagogickou evaluaci rozdělujeme v rámci naší MŠ na vnější a vnitřní, podle 

subjektů, které ji hodnotí a autoevaluaci MŠ. 
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Evaluace vnější – zde jsou hodnotiteli vnější subjekty, které se s výchovným procesem 

setkávají zprostředkovaně. Jsou to především zákonní zástupci. Respektujeme přání i 

požadavky zákonných zástupců a snažíme se o vzájemnou spolupráci a spokojenost.  

V rámci logopedických tříd je spolupráce s rodiči intenzivnější, vzhledem ke 

skutečnosti, že je nutný jednotný postup při výchově a vzdělávání dětí se speciálními 

potřebami.  

 

Evaluace vnitřní (autoevaluace MŠ) – je soustavné vyhodnocování procesu vzdělávání 

a jeho výsledků v rámci MŠ. Jde o proces systematického shromažďování informací a jejich 

analýzy podle předem daných pravidel, jejímž cílem je ověřit a zlepšit kvalitu. V našem 

případě kvalitu a efektivnost vzdělávacího procesu a jeho výsledků.  

 

Zde jsou hodnotiteli subjekty, které se výchovně vzdělávacím procesem zabývají 

zevrubně a cíleně. Vnitřní evaluace probíhá na úrovni MŠ a jednotlivých tříd. Vnitřní evaluaci 

provádí vedoucí učitelka, pedagogický sbor a provozní zaměstnanci.  

Vedoucí učitelka hodnotí svou pedagogickou i řídící práci, hodnotí jako ostatní 

pedagogové individuální pokroky jednotlivých dětí, kontroluje a hodnotí práci pedagogů – 

hospitace a provozních zaměstnanců a evaluuje vzdělávací proces celé MŠ. O všech těchto 

činnostech jsou vedeny záznamy. Závěrečné hodnocení a evaluace MŠ je realizována formou 

výroční zprávy, která je vypracovávána vždy za uplynulý školní rok ředitelkou školy za 

pomoci vedoucí učitelky MŠ a celého pedagogického kolektivu.  

Pedagogičtí pracovníci hodnotí především svoji práci a evaluují integrované bloky 

zpětně za každý měsíc. Hodnotí všechny děti – ústně i písemně, pokud to uznají za vhodné, 

vzhledem k přirozenému rozvoji dítěte a jako podklad pro informace rodičům.  

Provozní zaměstnanci hodnotí kvalitu podmínek v MŠ, vyjadřují svůj názor (provozní 

porady) a své názory vyjadřují i pomocí dotazníků. 

Prezentace naší MŠ probíhá formou aktualit na webových stránkách ZŠ a MŠ Kladno, 

Zdeňka Petříka 1756, a to vždy zpětně za každý měsíc školního roku. Pro děti jsou zajišťovány 

různé akce a činnosti, které se snažíme přizpůsobit třídním vzdělávacím programům.  Na 

závěr školního roku pořádáme  Akademii Základní  a Mateřské školy. Z našeho pohledu je to 

nejúspěšnější a nejzajímavější prezentace a zhodnocení našeho subjektu. K dobré prezentaci 

školy přispívá i to, že rodiče mají možnost prohlídky MŠ a jejího vybavení kdykoliv během 

školního roku. Rodiče mohou kdykoliv nahlédnout do ŠVP, který je umístěn na chodbách 

budovy MŠ. 

Snažíme se o vytváření příjemné a klidné atmosféry v MŠ, ale tohoto stavu by nebylo 

možno dosáhnout, pokud by se na něm nepodílely všechny strany se vzájemným respektem 

a snahou najít ideální východisko pro řešení a zvládnutí různých problémů a vytvoření 

příjemného a přátelského prostředí. 
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 Prostředky autoevaluace 

 

Evaluace a hodnocení  jsou důležitou částí řídícího cyklu - procesu. Cílem je ověřit a zlepšit 

kvalitu. Výsledků  využíváme  pro  další  kroky  ve všech vnitřních i vnějších oblastech činnosti 

školy.  

 

Metody  hodnocení  a  evaluace 

 

• hodnotíme ve vztahu k dítěti - to je kvalitu individuálního rozvoje a učení 

• hodnotíme ke vztahu k pedagogům - to je hodnocení kvality jejich práce 

• hodnotíme ve vztahu k sobě - to je sebehodnocení kvality pedagogické práce  

(učitelky), řídící práce (vedoucí učitelky) 

• evaluujeme všechny záměry, cíle Školního vzdělávacího programu i třídního 

vzdělávacího programu, nadstandartní činnosti, školní akce - čtvrtletně, 

pololetně, na závěr školního roku, a vždy, když budeme chtít zjistit,  jak se cíle 

daří naplňovat 

 

Učitelka bude při hodnocení uplatňovat tyto metody: 

 

• pozorování, opakované pozorování 

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

• rozbor herních aktivit dítěte 

• rozbor procesů učení - vhodné využití didaktických her a testů 

• rozbor jazykových projevů, úroveň komunikace 

• rozbor, analýza prací, výtvorů dítěte 

• sociometrické metody - chování a jednání ve skupině, vztahy a postavení dítěte 

ve skupině 

• analýza vlastní pedagogické aktivity  

 Časový plán 

@  Průběžné vyhodnocování zpracování třídního vzdělávacího programu a jeho 

funkčnosti, porovnávání s požadavky Školního vzdělávacího programu 

- zápis evaluace do třídního vzdělávacího programu. 
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@ Průběžné sledování a hodnocení respektování podmínek (materiálních, hygienických, 

personálních podmínek, vhodné psychohygieny, organizace a provozu školy a podmínek k 

zajištění bezpečnosti  a ochrany zdraví dětí) 

- zápisy do knihy BOZP, zprávy BOZP, hospitační záznamy. 

 

@ sledování a hodnocení kvalit práce pedagogických zaměstnanců školy 

- hospitační záznamy, kontrolní činnosti – průběžně každodenní při potřebě 

 

• individuální pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika -  průběžně 

 

• průběžná kontrola realizace hodnocení dětí a vedení diagnostických záznamů 

 

• individuální vzdělávací plány, řešení problematiky na pedagogických 

poradách – 5x ročně 

 

• pololetní a závěrečné hodnocení vzdělávacího procesu v MŠ  - záznamy 

evaluace 

 

• kontrola vedení třídní a jiné svěřené dokumentace - 1x měsíčně vedoucí MŠ 

 

 

 Odpovědnost pedagogických pracovníků 

• Zjišťování, porovnávání a vyhodnocování kvality a efektivnosti vzdělávání. 

• Hodnocení TVP - průběžně poznámky učitelek. 

• Hodnocení integrovaných bloků – zápis měsíčně, odevzdávají vedení MŠ. 

• Celkové vyhodnocení integrovaných bloků, průběžně na poradách provádí 

vedoucí učitelka. 

• Přizpůsobování  TVP aktuálním vzdělávacím příležitostem a situacím 

s ohledem na výsledky předchozích situací. 

 

  Spolupráce se zákonnými zástupci 

 

Spolupráce naší MŠ s rodinou je základní podmínkou úspěšného výchovného působení. 

Spolupráce se stala součástí naší denní pedagogické práce.  O získání rodičů ke spolupráci se 
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snažíme nejen spokojeností dětí, ale i dobrou úrovní denních kontaktů. Pro naši školu je 

dobrou "vizitkou" usmívající se rodič i dítě při ranním příchodu do zařízení. S rodiči 

spolupracujeme na základě vzájemné tolerance, partnerství a otevřenosti. Rodiče jsou 

rovnocenným "spolupracovníkem" učitelek.  Rodičům umožňujeme volný přístup do tříd, kde 

mají možnost zúčastnit se všech výchovně vzdělávacích činností. 

 

 

Spolupráce s rodiči spočívá: 

 

• v navázání kontaktu školy a rodiny 

•  seznámení rodičů se školním vzdělávacím programem 

• zapojení rodičů do života školy 

• vzájemný vliv rodiny a školy 

• umožnit rodičům projevit jejich nápady a iniciativu 

• určení režimu doma 

• v doporučení, jak s dítětem pracovat doma 

 

  Spolupráce se  základní školou 

 

Spolupráce se základní školou se navzájem velmi dobře prolíná. Komunikace je naprosto 

bezproblémová. 

 

Vzájemná spolupráce obohacuje vnitřní život dětí předškolního a školního věku. Rozvíjí i 

sociální oblast a oblast prosociálního chování. Umožňuje  dětem  bližší  poznávání  školního  

prostředí,  snažší  přechod a adaptaci na nové podmínky pro vstup do první třídy. 

  Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání  

Záměrem předškolního vzdělávání je dovést dítě na konci jeho předškolního období k tomu, 

aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přiměřenou fyzickou, psychickou  i  

sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro život 

a vzdělávání: 

 

•   základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu 
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• pro schopnost být samo sebou a zároveň se přizpůsobit životu v sociální 

komunitě, v kulturní a multikulturní společnosti 

• základy pro celoživotní učení 

• základy pro schopnost jednat v duchu základních lidských a etických hodnot 

 

To vše přizpůsobené věku předškolního dítěte, elementárním možnostem chápání a vidění 

světa i přirozeným životním souvislostem a okolnostem, v nichž dnešní dítě vyrůstá. 

 

Námět našeho školního vzdělávacího programu je zpracován na základě Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání (RVPPV), který je základním východiskem 

pro vypracování školních vzdělávacích programů. Zpracovaný materiál odpovídá základním 

požadavkům pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Je sestaven tak, aby 

respektoval hlavní cíle předškolního vzdělávání. 

 

  

  Hlavní cíle předškolního vzdělávání 

7.8.1 Cíl rozvíjení dítěte a jeho schopnosti učení 

 

Předpokladem naplňování tohoto cíle je: 

 

• podporovat tělesný rozvoj a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost a pohodu 

 

• systematicky rozvíjet řeč dítěte a cvičit schopnosti a dovednosti, které dítěti umožňují 

a usnadňují proces  jeho dalšího rozvoje a učení 

 

• podporovat stále dokonalejší chápání okolního světa i dětskou radost z rozšiřujících se 

možností zasahovat do jeho dění, motivovat dítě k aktivnímu poznávání, povzbuzovat jeho 

chuť k učení, zájem poznávat nové a objevovat  neznámé, porozumět věcem a jevům kolem 

sebe 

 

• rozvíjet schopnost přemýšlet a rozhodovat se, rozvíjet všechny poznávací a kreativní 

(tvůrčí) schopnosti dětí, jejich fantazii, zájmy a nadání 
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• přispívat k elementárnímu dětskému chápání vývoje, pohybu a proměn, rozvíjet 

schopnost dítěte přizpůsobovat se, reagovat na změny a vyrovnávat se s nimi. 

 

 

7.8.2 Cíl osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše 

společnost  

 

Předpokladem naplňování tohoto cíle je: 

 

• poskytovat dítěti možnost poznávat takové hodnoty, jako je nedotknutelnost lidských 

práv, individuální svoboda, stejná hodno ta a rovnost všech lidí, soucítění a solidarita se 

slabými a ohroženými, péče o druhé a ohled na jiné hodnoty spojené se zdravým životem a 

životním prostředím a důstojnými vztahy mezi lidmi 

 

• v rozsahu dětských možností přispívat k předávání kulturního dědictví, jeho hodnot, 

tradice jazyka a poznání 

 

• rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat, spolupodílet se na činnostech a 

rozhodnutích  

 

• vést děti k sociální soudržnosti, připravovat je na život v multikulturní společnosti, k 

tomu, aby vnímaly různost kulturních komunit jako samozřejmost a měly porozumění pro 

jejich rozdílné hodnoty i pro vzájemné sbližování. 

 

7.8.3 Cíl získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se 

jako samostatná osobnost působící na své okolí. 

 

Předpokladem naplňování tohoto cíle je: 

 

• rozvíjet poznávání sebe sama, vlastních zájmů, možností a potřeb 

 

• vytvářet příležitosti k rozvoji sebevědomí a získání zdravé sebedůvěry 
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• vést dítě k zájmu podílet se na společném životě a činnostech ve škole i v rodině ( učit 

je spolupracovat, spoluodpovídat, akceptovat a tolerovat druhé) 

 

• vést dítě k poznání, že může svou životní situaci ovlivňovat, může jednat svobodně, 

že však za to, jak rozhodne a co udělá, odpovídá. 

 

 

  Hlavní cíle školního vzdělávacího programu  

 

Hlavní cíle předškolního vzdělávání formuluje školský zákon  

 

•   Rozvíjet dítě, jeho učení a poznání. 

• Podporovat u dětí osvojování si základů hodnot, na nichž je založena demokratická 

společnost. 

• Umožňovat dětem získávat osobní samostatnost a schopnosti projevovat se jako 

samostatná osobnost působící na své okolí. 

 

Chceme se zaměřit na rozvoj tvořivosti, svobody a vlastních schopností dětí. Chceme se opírat 

o spolupráci s rodiči a jinými organizacemi. Náš vzdělávací program chce odrážet potřeby a 

zájmy všech dětí. 

 

Cíl ŠVP vychází z filosofie MŠ 

 

Hravou, radostnou a zábavnou formou vypěstovat v dětech kladný a ohleduplný vztah ke 

svému zdraví, lidem, přírodě a světu kolem nás. 

 

Filosofií našeho předškolního zařízení je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou 

přirozené výchovy a podle jejich možností, zájmů a potřeb rozvíjet péči o děti se specifickými 

vzdělávacími potřebami, ve dvou třídách speciálních-logopedických. 

V naší mateřské škole se snažíme vytvářet stimulující prostředí, které vychází z individuálních 

potřeb dětí, jejich rozvojových předpokladů a optimálně stanoveným programem. 

 

Cílem je rozvíjet osobnost dítěte, jeho individuální schopnosti a dovednosti, jeho socializaci, 

emocionální, intelektuální a fyzický rozvoj. 
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Ve třídách pro děti se zdravotním postižením vedeme děti k tomu, aby se naučily zvládat svůj 

zdravotní handicap a snáze se zapojily do života dětí bez rozdílu toho, jaký je a jak vypadá. 

Tyto třídy jsou nedílnou součástí mateřské školy. Děti z těchto tříd se v rámci možností 

zúčastňují společných akcí, stolují ve společné jídelně, navštěvují kroužky anglického jazyka 

a plavání, jezdí společně na výlety.  

V těchto třídách se pracuje podle stejného ŠVP, který je pro všechny třídy směrodatný,  

upraveny jsou TVP a výchozí kompetence jsou přizpůsobovány individuálním potřebám dětí 

podle charakteru jejich postižení. 

 

Snažíme se o to, aby bohatství mezilidských vztahů zůstalo v našich dětech zakódováno po 

celý jejich život. 

 

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde děti byly maximálně 

spokojené a šťastné. 

 

ŠVP ,,Děti a jejich svět” obsahuje 10 integrovaných bloků. Ty se dále člení do řady podtémat, 

která plánujeme a doplňujeme s ohledem na nové podněty, organizační změny, věkovou 

strukturu třídy, pro třídy běžné MŠ a třídy pro děti se zdravotním postižením. Podtémata 

obměňujeme na základě samostudia nových metodických materiálů a účasti na vzdělávacích 

akcích. 

Program sleduje události v životě dětí a kalendářního roku. Podtémata a jejich obsah si 

stanovily učitelky společně při tvorbě ŠVP tak, aby co nejvíce sloučily ŠVP s každodenními 

činnostmi dětí. Dle názvů integrovaných bloků jsou tvořeny TVP v jednotlivých třídách. 

Integrované bloky zahrnují pět vzdělávacích oblastí RVP PV.  

  

  Zásady, prostředky, metody a formy vzdělávání dětí   

předškolního věku 

 

Poznávací činnosti dítěte. Při jejich uplatňování respektujeme didaktické zásady:  

 

•  zásada názornosti  

•  zásada aktivity  

•  zásada soustavnosti  

•  zásada přiměřenosti  
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•  zásada trvalosti  

•  zásada individuálního přístupu 

 

Výchovně vzdělávací proces se na naší spec. MŠ uskutečňuje během celého pobytu dítěte 

rozmanitými výchovnými prostředky:  

 

•  denní režim  

•  Hra 

•  Práce 

•  předškolní vyučování  

•  slavnosti a zábavy 

 

Metody charakterizují činnost vedoucí dítě k dosažení stanoveného cíle 

Metody podle specifické činnosti: 

 

•  pozorování 

•  využití hry 

•  využití pracovních činností 

•  zacházení s předměty 

•  rozhovor, beseda, popis, reprodukce 

•  vyprávění a vysvětlení 

•              dramatizace 

•  čtení a přednes veršů, zpěv písní 

•  využití literatury 

•  využití divadla, filmu, televize, videa 

   

Metody podle zdroje získávání poznatků: 

 

•  slovní 

•              názorné 

•  praktické 

 

Metody podle způsobu interakce mezi učitelkou a dítětem:  

 

•  frontální 

•             skupinové 

•  individuální 

•  heterodidaktické 
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• autodidaktické 

 

Metody podle druhu užitého logického postupu: 

 

•  analytické 

• syntetické 

•  srovnávací 

•  deduktivní 

 

Metody podle etap procesu rozvíjení poznání: 

 

•  seznamovací 

•  opakovací 

•  zkoušení, prověřování a hodnocení 

•  programové vyučování 

 

  

 

8   Podmínky přijímání dětí 

Kritéria pro přijímání dětí doporučuje Magistrát města Kladna, vždy před zápisem do 

mateřských škol. Kritéria upravuje ředitelka právního subjektu. 

 

Do dvou tříd pro děti se zdravotním postižením se poté vřazují: 

 

děti s mentálním postižením 

•   děti s vadami řeči 

• děti s více vadami  

• děti s vývojovými poruchami 

  • děti s poruchou autistického spektra 

 

  

 

http://www.2zskladno.cz/
mailto:info@2zskladno.cz


Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756  

Zd. Petříka 1756, 272 01 Kladno, IČ: 75033810, DIČ: CZ 750 33 810 

Tel./fax: +420 312 247 172; tel.: +420 312 247 151   web: www.2zskladno.cz   e-mail: info@2zskladno.cz 

Strana 73 

  Stručná prognóza a záměry naší mateřské školy 

 

Záměr naší mateřské školy se snažíme plnit „ skládáním střípků „ všedních dnů. Domníváme 

se, že právě každodenní maličkosti, události a skutečnosti, které dítě prožívá a denně se s nimi 

seznamuje, jsou tím nejdůležitějším pro jeho všestranný rozvoj. 

 Spojením přirozené výchovy s výchovně-vzdělávacími činnostmi chceme usnadnit 

dětem jejich další životní i vzdělávací cestu. 

 Podporujeme tělesný rozvoj a zdraví dětí, jejich osobní spokojenost a pohodu a 

maximálně podporujeme individuální rozvojové možnosti dětí a právě touto přirozeností 

umožňujeme každému dítěti dospět v době, kdy opouští mateřskou školu a s respektem k 

takové úrovni, která je pro dítě individuálně dosažitelná. 

 

 Zaměřujeme se na vítězství dobra nad zlem, jako v našich klasických českých 

pohádkách, které dětem předkládáme a které považujeme v současném přetechnizovaném a 

uspěchaném světě za velice důležité. 

Spojením přirozené výchovy a vzdělání a na druhé straně dětského světa a pohádek chceme 

plnit záměr naší pohádkové mateřské školy. 

Chceme docílit toho, abychom viděli spokojená dětská očka, která na nás hledí se zájmem a 

soustředěností a ze kterých vyzařuje radost, úsměv, pohoda, důvěra a rozzářená pohádková 

sluníčka. 

 

V roce 2014-2015 jsme se zúčastnili projektu Rozvoj polytechnického vzdělávání v MŠ 

a v tomto školním roce bychom chtěli pokračovat toto započaté vzdělávání. Budeme využívat 

všech pomůcek, které byly pro projekt nakoupeny. 

 

V tomto školním roce budeme pokračovat v projektu Děti na startu. “. Jedná se o 

všeobecnou pohybovou přípravu dětí od 4 do 7 let. V  odpoledních hodinách budou děti 

navštěvovat kroužky se zaměřením na pohybové hry, atletiku, gymnastiku a míčové hry. 

Pohybové aktivity vedou učitelky mimo svou pracovní dobu. 
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