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VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZD ĚLÁVACÍM 
PROGRAMU 

 
Mateřská škola má vytvořen školní program „VESELÁ ŠKOLKA“, založený na RVP pro 
předškolní vzdělávání.  
Školní vzdělávací program je zároveň Třídním vzdělávacím programem a je 
rozpracován podle témat na podtémata, která vycházejí z přirozeného cyklu ročních 
období a která jsou aktuální k situacím během celého roku.  
 
Vzdělávací obsah je hlavním prostředkem vzdělávání dítěte, slouží k naplňování 
vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů. Slouží učiteli pro přípravu 
vzdělávací nabídky. 
Je uspořádán do pěti hlavních témat – integrovaných bloků, jejichž součástí jsou další 
podtémata. Jsou tvořeny tak, aby zasahovaly všechny vzdělávací oblasti. Vztahují se 
k určitému tématu, vycházejí z praktických životních problémů a situací nebo jsou 
zaměřeny k určitým činnostem, k praktickým aktivitám apod. Mají poskytovat dostatek 
zajímavých a různorodých podnětů ke konkrétním činnostem. Zaměření témat vychází 
z přirozených potřeb a zájmů dítěte. Pomáhá mu chápat sebe sama i okolní svět. Je 
upraven tak, aby vyhověl věku, úrovni rozvoje a sociálním zkušenostem dětí, pro které je 
připravován. 
Snažíme se využívat možností k praktickým činnostem dětí, aby děti nedostávaly 
informace pouze zprostředkované učitelkou, ale aby je samy objevovaly a poznávaly svým 
prožitkem. Je nutné dále hledat a využívat všechny příležitosti, které se nabízejí, a to po 
celý čas pobytu dítěte v MŠ. 
 
Na základě témat a podtémat jsou zpracovány tématické celky na dobu 1 – 2 týdnů, jejichž 
doba se může měnit dle dané situace a dle zájmu a potřeb dětí. Plánovaný obsah činností 
není pro učitelku závazný, a je možné ho doplňovat a dotvářet. 
Vzdělávací obsah se vztahuje k jednotlivým ročním období, pedagogům je však 
ponechána možnost zařazovat některé vzdělávací bloky podle aktuální situace v MŠ, podle 
zájmu a přání dětí. Nabídka může být také průběžně doplňována dle momentální situace. 
Nabízené činnosti jsou různorodé a zasahují do všech oblastí lidského konání. 
 
 Záměry:  máme v plánu dle organizačních, časových a finančních možností 
- nadále doplňovat a zkvalitňovat vzdělávací bloky, které reagují na život v rodině, v obci 
a vycházejí ze zájmu dětí 
- zaměřit se na skutečně praktické činnosti dětí, např. zlepšovat materiální vybavení pro 
praktické činnosti 
- nadále využívat nabídek vzdělávacích středisek, vzdělávací akce plánujeme podle 
konkrétní nabídky a potřeb školy. 
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1. POJETÍ A CÍLE PŘEDŠKOLNÍHO VZD ĚLÁVÁNÍ  
 
Předškolní vzdělávání se maximálně přizpůsobuje vývojovým potřebám dětí této věkové 
skupiny, a dbá na to, aby vývojová specifika byla při vzdělávání dětí plně respektována. 
Nabízí vhodné vzdělávací prostředí, ve kterém se dítě cítí jistě, bezpečně, radostně a 
spokojeně. 
Proto chceme v naší mateřské škole vytvářet radostnou atmosféru v radostném prostředí, 
ve kterém se děti budou dobře cítit, kde budou rádi trávit čas bez rodičů, kde budou 
prožívat něco, co jim přinese radost, zdokonalí jejich tvořivé schopnosti a přinese jim nové 
poznatky formou zábavy, pomocí her a pohádek.                                                                                                                                                                                                                            
Pohádky a hry jsou nedílnou součástí výchovy dítěte v naší mateřské škole. 
 
HLAVNÍ METODY A FORMY:     

-  HRA 
- SITUAČNÍ A PROŽITKOVÉ ČINNOSTI 
- KOOPERATIVNÍ UČENÍ 

 
Vzdělávání je důsledně vázáno k individuálně různým potřebám a možnostem jednotli- 
vých dětí, včetně vzdělávacích potřeb speciálních, a proto je nutné, aby vzdělávací půso- 
bení učitele vycházelo z pedagogické diagnostiky (individuální potřeby a zájmy dítěte, ze 
znalosti aktuálního stavu jeho vývoje, konkrétní životní a sociální situace). 
Dítě se tak prostřednictvím vzdělávacích aktivit postupně rozvíjí v základních dovčednos- 
tech (motorických, poznávacích ad.) vzhledem ke svým optimálním možnostem tak, aby 
docílilo úspěchu, který je jeho okolím oceněn a samo se cítilo úspěšné. 
 Pro naplnění předpokladů a možností optimálního rozvoje osobnosti každého dítěte je 
nutné uplatňovat v předškolním vzdělávání odpovídající metody a formy práce.  
 
Vhodné je využívání prožitkového a kooperativního učení hrou a činnostmi dětí, které jsou 
založeny na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, 
podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat 
další dovednosti.  
Ve vzdělávání je třeba využívat přirozený tok dětských myšlenek a spontánních nápadů a 
poskytovat dítěti dostatek prostoru pro spontánní aktivity a jeho vlastní plány. Učební 
aktivity probíhají především formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na 
základě svého zájmu a vlastní volby .  
V předškolním vzdělávání je v dostatečné míře uplatňováno situační učení, založené na 
vytváření a využívání situací, které poskytují dítěti srozumitelné praktické ukázky 
životních souvislostí, tak, aby se dítě učilo dovednostem a poznatkům v okamžiku, kdy je 
potřebuje, a lépe tak chápalo jejich smysl.  
Významnou roli v procesu učení sehrává spontánní sociální učení, založené na principu 
přirozené nápodoby. Takovou specifickou formou, vhodnou pro předškolní vzdělávání v 
podmínkách mateřské školy, je didakticky zacílená činnost, která je učitelem přímo nebo 
nepřímo motivovaná, která je dítěti nabízena a v níž je zastoupeno spontánní a záměrné 
učení, probíhající zpravidla v menší skupině či individuálně, s aktivní účastí dítěte. 
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Předškolní vzdělávání probíhá na základě integrovaných bloků, které nerozlišují 
„vzdělávací oblasti“ či „složky“, ale které nabízejí dítěti vzdělávací obsah v přirozených 
souvislostech, vazbách a vztazích. Obsah bloků vychází ze života dítěte, je pro ně 
smysluplný, zajímavý a užitečný. Dítě tak nezískává jen izolované poznatky či jednoduché 
dovednosti, získaná zkušenost je komplexnější a stává se pro dítě snáze uchopitelnou a 
prakticky využitelnou.  
 
Je potřeba přistupovat k dětem s citem a usnadňovat jim adaptaci na nové prostředí, neboť 
mají-li učitelky dostatek citu pro to, jaké obtíže musí děti překonávat, dokážou poznat, kdy 
dítě potřebuje cílenou podporu, což je dobrým základem pro rozvoj vztahu založeném na 
důvěře.   
 
Důležitá je také citlivá spolupráce s rodiči. I rodiče vstupují do nové role – stávají se rodiči 
dítěte, které navštěvuje mateřskou školu. Je potřeba posilovat sebedůvěru rodičů v jejich 
vlastní schopnosti  a společně nacházet více porozumění pro dítě tak, aby mohlo vést 
spokojený a hodnotný život.    
 
Dnešní mateřská škola má přispívat k obnovení smyslu dětství, má zmírnit horečnaté 
tempo výchovných snah s cílem rozvíjet plnohodnotně osobnost dítěte. 
To znamená, že naším cílem není naplňovat mysl dětí kvantem vědomostí, ale jde nám 
hlavně o to, aby děti měly zájem a chuť dívat se kolem sebe, naslouchat a objevovat, aby 
měly odvahu ukázat, co už umí, zvládnou a dokáží. 
Ve vzdělávání chceme pomocí rozvíjení smyslového vnímání využívat dětskou zvídavost, 
spontánní aktivitu, dětské plány a nápady. Chceme dětem zajišťovat dostatečnou možnost 
bavit se a zaměstnávat se dětským způsobem. 
 
Chceme cestou přirozené výchovy položit základy vzdělání všem dětem podle jejich 
možností, zájmů a potřeb s ohledem na jedinečnost každého dítěte vychovávaného ve 
skupině. Působením všech zaměstnanců MŠ směřovat k rozvoji samostatného a 
sebevědomého dítěte, které bude v mateřské škole spokojené. 
 
HLAVNÍ CÍLE P ŘEDŠKOLNÍHO VZD ĚLÁVÁNÍ:    
 

a) rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 
b) osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 
c) získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost 

působící na své okolí 
 

Tyto cíle chceme naplňovat nejen při řízených činnostech, ale po celou dobu pobytu dítěte 
v mateřské škole. Chceme zajistit dětem dostatek podnětů pro jejich aktivní rozvoj a učení, 
a tím jim dát dobrý základ pro jejich další životní vzdělávání. 
 
Pokud jsou tyto cíle naplňovány, směřuje vzdělávání k utváření základů klíčových 
kompetencí. 
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Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové  považovány tyto kompetence: 
(dítě ukončující předškolní vzdělávání) 
 
1.Kompetence k učení  
– soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje,  experimentuje, uplatňuje získanou zkušenost, 
má elementární poznatky o světě, který ho obklopuje a ve kterém žije, klade otázky, chce 
porozumět, raduje se z poznaného, zadanou práci dokončí, postupuje podle instrukcí, učí 
se hodnotit, učí se s chutí 
2.Kompetence k řešení problémů 
 – řeší problémy, samostatně i s oporou dospělého, postupuje cestou pokusu a omylu, 
vymýšlí řešení, zpřesňuje si početní představy, nebojí se chybovat 
3.Komunikativní kompetence 
– ovládá řeč, samostatně vyjadřuje své myšlenky, otázky a odpovědi, rozumí slyšenému, 
vede dialog, dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady, komunikuje 
bez zábran, ovládá  dovednosti předcházející čtení a psaní, rozšiřuje si svou slovní zásobu, 
má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku 
4.Kompetence sociální a personální  
– samostatně rozhoduje o svých činnostech, vytváří si vlastní názor, uvědomuje si své 
jednání a jeho důsledky, projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost, rozpozná 
nevhodné chování, nespravedlivost, dokáže se prosadit i podřídit, domlouvá se a 
spolupracuje, přijímá povinnosti, pravidla a přizpůsobuje se jim, chápe, že konflikty je 
lépe řešit dohodou, dokáže se bránit násilí jiného dítěte 
5.Kompetence činnostní a občanské 
 – učí se svoje činnosti plánovat, organizovat a řídit, zná vlastní silné stránky a poznává 
své slabé stránky, odhaduje rizika svých nápadů, chápe svobodu rozhodování, má smysl 
pro povinnost, váží si práce druhých, spoluvytváří pravidla společného soužití 
s vrstevníky, uvědomuje si svá práva i práva druhých, záleží mu na prostředí v jakém žije, 
dbá na osobní zdraví a bezpečí své i druhých     
 
Jedná se o soubory předpokládaných vědomostí, dovedností, schopností, postojů a 
hodnot, důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého jedince. Nabízí učitelům 
představu, kam směřovat a o co usilovat. 
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2.  VZDĚLÁVÁCÍ OBSAH V RVP pro p ředškolní vzdělávání 
 
Je hlavním prostředkem vzdělávání dítěte v mateřské škole. Slouží k naplňování  
vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů. Je formulován v podobě  
„učiva“ (vzdělávací nabídka, činnosti) a „očekávaných výstupů“, a to pouze obecně, 
 rámcově. Stanovuje se pro celou věkovou skupinu společně. 
 
Vzdělávací obsah je v RVP PV uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí: biologické, 
psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní a environmentální. Vzájemně se 
prolínají, prostupují, ovlivňují a podmiňují. Je třeba, aby se o toto snažil učitel také 
v praxi. Čím úplnější a dokonalejší bude propojení všech oblastí vzdělávání, tím bude 
vzdělávání přirozenější, účinnější a hodnotnější. 
 
Jsou nazvány: 

1. Dítě a jeho tělo 

2. Dítě a jeho psychika 

3. Dítě a ten druhý 

4. Dítě a společnost 

5. Dítě a svět 

 

 

Jednotlivé vzdělávací oblasti jsou zpracovány tak, aby byly pro učitele srozumitelné a aby 
s jejich obsahem mohl dále pracovat. Každá oblast zahrnuje: dílčí cíle (záměry), 
vzdělávací nabídku a očekávané výstupy (předpokládané výsledky). 

Dílčí cíle vyjadřují, co by měl učitel v průběhu předškolního vzdělávání sledovat, co by 
měl u dítěte podporovat. 

Vzdělávací nabídka jako prostředek vzdělávání představuje ve svém celku soubor (souhrn) 
praktických i intelektových činností, popř. příležitostí, vhodných k naplňování cílů a k 
dosahování výstupů.                                                            Pedagog by měl tuto nabídku 
respektovat a tvůrčím způsobem ji konkretizovat tak, aby nabízené činnosti byly 
mnohostranné a maximálně pestré a svou úrovní odpovídaly konkrétním možnostem a 
potřebám dětí. 

Očekávané výstupy  lze považovat za dosažitelné, a to pro dobu, kdy dítě předškolní 
vzdělávání ukončuje (jejich dosažení není pro dítě povinné). Učitel postupuje tak, aby děti 
získávaly co nejvíce. 

Z praktického hlediska jsou v RVP PV pojmenována i možná rizika, která mohou 
ohrožovat úspěch vzdělávacích záměrů. Ta upozorňují pedagoga na to, čeho by se měl 
vyvarovat. 
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3. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI  

 

3.1. Dítě a jeho tělo 
Záměrem vzdělávacího úsilí učitele v oblasti biologické je stimulovat a podporovat růst a 
neurosvalový vývoj dítěte, podporovat jeho fyzickou pohodu, zlepšovat jeho tělesnou 
zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj jeho pohybových i 
manipulačních dovedností, učit je sebeobslužným dovednostem a vést je ke zdravým 
životním návykům a postojům. 
 
Dílčí vzdělávací cíle (co učitel u dítěte podporuje) 

− uvědomění si vlastního těla 
− rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné 

motoriky 
− rozvoj a užívání všech smyslů 
− rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 
− osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 
− osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech 
− osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní 

pohody i pohody prostředí 
− vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního 

stylu 
 
Vzdělávací nabídka (co učitel dítěti nabízí) 

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

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

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

− smyslové a psychomotorické hry 

− konstruktivní a grafické činnosti 

− hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 

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

− činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 

− příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření 
zdravých životních návyků 
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− činnosti relaxační a odpočinkové, zajišťující zdravou atmosféru a pohodu prostředí 

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

 

Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 

− zachovávat správné držení těla 

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

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

− vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu 

− ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 

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

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

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

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

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

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

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

− mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, 
kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem 
apod.) 
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− zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými 
nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, 
jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami 

 

Rizika (co ohrožuje úspěch vzdělávacích záměrů učitele) 

− denní režim nevyhovující fyziologickým dětským potřebám a zásadám zdravého 
životního stylu 

− nedostatečný respekt k individuálním potřebám dětí (k potřebě pohybu, spánku, 
odpočinku, látkové výměny, osobního tempa a tepelné pohody, k potřebě soukromí 
apod.) 

− omezování samostatnosti dítěte při pohybových činnostech, málo příležitostí 
k pracovním úkonům 

− nerespektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a pohybových 
možností jednotlivých dětí 

− neznalost zdravotního stavu a zdravotních problémů dítěte 

− omezování spontánních pohybových aktivit, nepravidelná, málo rozmanitá či 
jednostranná nabídka pohybových činností 

− absence či nedostatek řízených pohybových aktivit vedoucích k osvojení nových 
pohybových dovedností 

− nevhodné prostory pro pohybové činnosti a nevhodná organizace z hlediska 
bezpečnosti dětí 

− dlouhodobé statické zatěžování bez pohybu, uplatňování nevhodných cviků a 
činností, nevhodné oblečení při pohybových činnostech 

− nedostatek či zkreslení elementárních informací o lidském těle, o jeho růstu a 
vývoji, o funkcích některých částí a orgánů, o zdraví i možnostech jeho ohrožení, 
způsobech ochrany zdraví a bezpečí 

− nevhodné vzory chování dospělých v prostředí mateřské školy 

− nedostatečně připravené prostředí, nedostatečné vybavení náčiním, nářadím, popř. 
nedostatečné využívání vybavení a dalších možností apod. 

 
3.2.Dítě a jeho psychika 
Záměrem  vzdělávacího úsilí učitele v oblasti psychologické je podporovat duševní 
pohodu, psychickou zdatnost a odolnost 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:   3.2.1 Jazyk a řeč; 3.2.2 Poznávací schopnosti a 
funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace; 3.2.3 Sebepojetí, city a vůle. 
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3.2.1 Jazyk a řeč 
 
Dílčí vzdělávací cíle (co učitel u dítěte podporuje) 

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

− rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného 
projevu 

− osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní, rozvoj 
zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, 
hudební, pohybové, dramatické) 

 

Vzdělávací nabídka (co učitel dítěti nabízí) 

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

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

− komentování zážitků a aktivit, vyřizování vzkazů a zpráv 

− samostatný slovní projev na určité téma 

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

− vyprávění toho, co dítě slyšelo nebo co zhlédlo 

− přednes, recitace, dramatizace, zpěv 

− grafické napodobování symbolů, tvarů, čísel, písmen 

− prohlížení a „čtení“ knížek 

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

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

 

Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 

− správně vyslovovat , ovládat dech, tempo i intonaci řeči 

− pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

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

− vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat 
řečníka i obsah, ptát se) 
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− domluvit se slovy i gesty, improvizovat 

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

− formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat 

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

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

− sledovat a vyprávět příběh, pohádku 

− popsat situaci (skutečnou, podle obrázku) 

− chápat slovní vtip a humor 

− sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech 

− utvořit jednoduchý rým 

− poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma 

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

− sledovat očima zleva doprava 

− poznat některá písmena a číslice, popř. slova 

− poznat napsané své jméno 

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

 

Rizika (co ohrožuje úspěch vzdělávacích záměrů učitele) 

− prostředí komunikačně chudé, omezující běžnou komunikaci mezi dětmi i 
s dospělými 

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

− špatný jazykový vzor 

− vytváření komunikativních zábran (necitlivé donucování dítěte k hovoru, 
nerespektování dětského ostychu vedoucí k úzkosti a strachu dítěte) 

− časově a obsahově nepřiměřené využívání audiovizuální, popř. počítačové techniky, 
nabídka nevhodných programů (nevhodná volba či časté a dlouhodobé sledování 
pořadů televize, videa apod.) 

− nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní 

− omezený přístup ke knížkám 
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3.2.2 Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace 
 
Dílčí vzdělávací cíle (co učitel u dítěte podporuje) 

− rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně 
názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a 
pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a 
kultivace představivosti a fantazie 

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

− posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování 
apod.) 

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

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

− vytváření základů pro práci s informacemi 

 

Vzdělávací nabídka (co učitel dítěti nabízí) 

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

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

− motivovaná manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností 

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

− spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty 

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

− námětové hry a činnosti 

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

− řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností a variant 

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

− činnosti zaměřené na vytváření (chápání) pojmů a osvojování poznatků 
(vysvětlování, objasňování, odpovědi na otázky, práce s knihou, s obrazovým 
materiálem, s médii apod.) 
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− činnosti zaměřené na poznávání jednoduchých obrazně znakových systémů 
(písmena, číslice, piktogramy, značky, symboly, obrazce) 

− hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru i v rovině 

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

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

 

Očekávané výstupy (co dítě na konci péředškolního období zpravidla dokáže) 

− vědomě využívat všechny smysly, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si 
(nového, změněného, chybějícího) 

− záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 

− poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno 

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

− zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné 
znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl, 
charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi) 

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

− postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 

− chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti 
a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory 
předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, 
chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, 
poslední apod.) 

− chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, 
vedle, mezi apod.), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, 
jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se 
orientovat v čase 

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

− řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“, nalézat nová 
řešení  

− vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 
výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích 
k nim 
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Rizika (co ohrožuje úspěch vzdělávacích záměrů učitele) 

− nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti 

− převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním 

− příliš racionální, hotový a uzavřený výklad světa 

− omezený prostor pro vyjádření a uplatnění představivosti a mimoracionálního 
poznávání 

− převažující důraz na pamětní učení a mechanickou reprodukci, málo názornosti i 
prostoru pro rozvoj fantazie 

− zahlcování podněty a informacemi bez rozvíjení schopnosti s nimi samostatně 
pracovat 

− málo příležitosti a prostoru k experimentaci a exploraci a samostatnému řešení 
konkrétních poznávacích situací 

− nedostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí 

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

 

3.2.3 Sebepojetí, city, vůle 
 
Dílčí vzdělávací cíle (co učitel u dítěte podporuje) 

− poznávání  sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si 
vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti) 

− získání relativní citové samostatnosti 

− rozvoj schopnosti sebeovládání 

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

− rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a 
prožitky vyjádřit 

− rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

− získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

 

Vzdělávací nabídka (co učitel dítěti nabízí) 

− spontánní  hra 

− činnosti zajišťující spokojenost a radost, činnosti vyvolávající veselí a pohodu 

− činnosti přiměřené sílám a schopnostem dítěte a úkoly s viditelným cílem a 
výsledkem, v nichž může být dítě úspěšné 

− činnosti nejrůznějšího zaměření vyžadující (umožňující) samostatné vystupování, 
vyjadřování, obhajování vlastních názorů, rozhodování a sebehodnocení 

− příležitosti a hry pro rozvoj vůle, vytrvalosti a sebeovládání 
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− cvičení organizačních dovedností 

− estetické a tvůrčí aktivity (slovesné, výtvarné, dramatické, literární, hudební, 
pohybové a další)  

− sledování pohádek a příběhů obohacujících citový život dítěte 

− cvičení v projevování citů (zvláště kladných), v sebekontrole a v sebeovládání 
(zvláště záporných emocí, např. hněvu, zlosti, úzkosti) 

− hry na téma rodiny, přátelství apod. 

− výlety do okolí (do přírody, návštěvy dětských kulturních akcí apod.) 

− činnosti zaměřené k poznávání různých lidských vlastností; záměrné pozorování, 
čím se lidé mezi sebou liší (fyzické i psychické vlastnosti, dovednosti, schopnosti, 
city, vlastnosti dané pohlavními rozdíly, věkem, zeměpisným místem narození, 
jazykem) a v čem jsou si podobní 

− dramatické činnosti (předvádění a napodobování různých typů chování člověka 
v různých situacích), mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, zloba, údiv, 
vážnost apod.) 

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

 

Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 

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

− uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je, 
rozhodovat o svých činnostech 

− ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje  
city a přizpůsobovat jim své chování 

− vyjadřovat souhlas i nesouhlas, říci „ne“ v situacích, které to vyžadují              (v 
ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na 
nedovolených či zakázaných činnostech apod. 

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

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

− prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 

− vyvíjet volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení 

− respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a 
zdůvodněné povinnosti 

− zorganizovat hru 

− uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, 
spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném 
(rodinném) a cizím prostředí 
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− prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit 
se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, 
tlumit vztek, zlost, agresivitu apod.) 

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

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

− zachycovat a vyjadřovat své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně 
pohybovou či dramatickou improvizací apod.) 

 

Rizika (co ohrožuje úspěch vzdělávacích záměrů učitele) 

− málo vlídné, nevstřícné, strohé, nelaskavé a málo přátelské prostředí, kde dítě 
nenalézá dostatek lásky a porozumění 

− nedostatek možností projevovat vlastní city, sdělovat citové dojmy a prožitky a 
hovořit o nich 

− nepřiměřené nároky na dítě, časté negativní hodnocení, kdy dítě opakovaně prožívá 
pocit selhání 

− nedostatečné uznání a oceňování úsilí či úspěchu dítěte 

− jednání, které dítě pociťuje jako křivdu a vnímá jako násilí 

− spěch a nervozita, omezování možností dítěte dokončovat činnost v individuálním 
tempu, nevhodné zásahy a přerušování činností dětí dospělými 

− stresy a napětí, nejistota, nedostatek ochrany a osobního soukromí 

− nevhodné vzory a modely chování (netaktní komunikace, nedostatek sociálního 
cítění, ohleduplnosti a tolerance, necitlivé vztahy a postoje okolí) 

− nedostatečná motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění 

− málo podnětů a aktivit podporujících estetické vnímání, cítění, prožívání a 
vyjadřování 

 
3.3.Dítě a ten druhý 
Záměrem  vzdělávacího úsilí učitele v interpersonální oblasti je podporovat utváření 
vztahů dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat a obohacovat jejich vzájemnou 
komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů. 

 
Dílčí vzdělávací cíle (co učitel u dítěte podporuje) 

− seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 

− osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro 
navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 
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− posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem (v rodině, v mateřské 
škole, v dětské herní skupině apod.) 

− vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, 
přizpůsobivosti apod.) 

− rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

− rozvoj kooperativních dovedností 

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

 

Vzdělávací nabídka (co učitel dítěti nabízí) 

− běžné verbální i neverbální komunikační aktivity dítěte s druhým dítětem i s 
dospělým 

− sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti, hudební a hudebně 
pohybové hry, výtvarné hry a etudy 

− společenské hry, společné aktivity nejrůznějšího zaměření 

− kooperativní činnosti ve dvojicích, ve skupinkách 

− společná setkávání, povídání, sdílení a aktivní naslouchání druhému 

− aktivity podporující sbližování dětí 

− aktivity podporující uvědomování si vztahů mezi lidmi (kamarádství, přátelství, 
vztahy mezi oběma pohlavími, úcta ke stáří apod.) 

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

− činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití a chování, 
spolupodílení se na jejich tvorbě 

− hry a činnosti, které vedou děti k ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s 
ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor 
apod. 

− činnosti zaměřené na poznávání sociálního prostředí, v němž dítě žije – rodina 
(funkce rodiny, členové rodiny a vztahy mezi nimi, život v rodině, rodina ve světě 
zvířat), mateřská škola (prostředí, vztahy mezi dětmi i dospělými, kamarádi) 

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

− četba, vyprávění a poslech pohádek a příběhů s etickým obsahem a poučením 

 

Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 

− navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, 
komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho 

− porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 
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− přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem, navazovat a udržovat dětská 
přátelství 

− odmítnout komunikaci, která je mu nepříjemná 

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

− chápat, že všichni lidé (děti) mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (jinak 
vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí apod.), že osobní, resp. osobnostní 
odlišnosti jsou přirozené 

− uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého (obhajovat 
svůj postoj nebo názor, respektovat jiný postoj či názor), přijímat a uzavírat 
kompromisy, řešit konflikt dohodou 

− spolupracovat s ostatními 

− dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití a chování doma, 
v mateřské škole, na veřejnosti, dodržovat herní pravidla 

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

− vnímat, co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc (chovat se citlivě a 
ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti, mít ohled na druhého a soucítit s ním, 
nabídnout mu pomoc apod.) 

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

− chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, staršími i dospělými jedinci, 
v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i pro jiné dítě) 

  

Rizika (co ohrožuje úspěch vzdělávacích záměrů učitele) 

− nedostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování, málo vstřícné 
postoje dospělých k dítěti i k sobě navzájem 

− nedostatečně psychosociálně „bezpečné“ prostředí, neautentické, s nedostatkem 
porozumění a tolerance 

− nedostatek empatie, neposkytování empatické odezvy na problémy dítěte 

− příliš ochranářské či příliš nevšímavé prostředí 

− autoritativní vedení, direktivní zacházení s dítětem 

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

− nedůstojné jednání, zesměšňování, ponižování 

− prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhým 

− časté organizování soutěživých činností a podporování nezdravé soutěživosti 
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− nejednoznačně formulovaná pravidla chování ve vztahu k druhému, nedodržování 
přijatých pravidel, špatný vzor 

− nemožnost spolupodílet se na volbě činností a témat, které se v mateřské škole 
realizují 

− nedostatečná pozornost tomu, jak dítě řeší své spory a konflikty s druhým dítětem 

− příliš časté vystupování učitele v roli soudce 

− nedostatečný respekt k vzájemným sympatiím dětí a malá podpora dětských 
přátelství 

− soustředění pozornosti pouze na verbální formy komunikace 

 
3.4. Dítě a společnost 
Záměrem vzdělávacího úsilí učitele v oblasti sociálně-kulturní je uvést dítě  
do společenství ostatních lidí a do pravidel soužití s ostatními, uvést je do světa 
materiálních i duchovních hodnot, do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si 
potřebné dovednosti, návyky i postoje a umožnit mu aktivně se podílet na utváření 
společenské pohody ve svém sociálním prostředí. 

 
Dílčí vzdělávací cíle (co učitel u dítěte podporuje) 

− poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci 
přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální 
komunikace obvyklým v tomto prostředí 

− rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí (spolupracovat, spolupodílet se), 
přináležet k tomuto společenství (ke třídě, k rodině,               k ostatním dětem) a 
vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané 

− rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte, 
rozvoj schopnosti projevovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a 
aktivně se přizpůsobovat společenskému prostředí a zvládat jeho změny 

− vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

− seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o 
prostředí, v němž dítě žije 

− vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 

− vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke 
kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a 
projevovat 

− rozvoj společenského i estetického vkusu 

 

Vzdělávací nabídka (co učitel dítěti nabízí) 

− běžné každodenní setkávání s pozitivními vzory vztahů a chování 
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− aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy 

− spoluvytváření přiměřeného množství jasných a smysluplných pravidel soužití ve 
třídě 

− různorodé společné hry a skupinové aktivity (námětové hry, dramatizace, 
konstruktivní a výtvarné projekty apod.) umožňující dětem spolupodílet se na jejich 
průběhu i výsledcích 

− přípravy a realizace společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci 
zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.) 

− tvůrčí činnosti slovesné, literární, dramatické, výtvarné, hudební, hudebně 
pohybové, dramatické apod. podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické 
vnímání i vyjadřování a tříbení vkusu 

− receptivní slovesné, literární, výtvarné či dramatické činnosti (poslech pohádek, 
příběhů, veršů, hudebních skladeb a písní, sledování dramatizací, divadelních 
scének) 

− setkávání se s literárním, dramatickým, výtvarným a hudebním uměním mimo 
mateřskou školu, návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro 
předškolní dítě 

− hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí (dítě, dospělý, 
rodič, učitelka, žák, role dané pohlavím, profesní role, herní role) a osvojování si 
rolí, do nichž se dítě přirozeně dostává 

− aktivity přibližující dítěti pravidla vzájemného styku (zdvořilost, ohleduplnost, 
tolerance, spolupráce) a mravní hodnoty (dobro, zlo, spravedlnost, pravda, 
upřímnost, otevřenost apod.) v jednání lidí 

− hry a praktické činnosti uvádějící dítě do světa lidí, jejich občanského života a 
práce (využívání praktických ukázek z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě 
s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a 
pracovními předměty, praktická manipulace s některými pomůc- kami a nástroji, 
provádění jednoduchých pracovních úkonů a činností apod.) 

− aktivity přibližující dítěti svět kultury a umění a umožňující mu poznat roz- 
manitost kultur (výtvarné, hudební a dramatické činnosti, sportovní aktivity, 
zábavy, účast dětí na kulturních akcích, návštěvy výstav, divadelních a filmo- vých 
představení, využívání příležitostí seznamujících dítě přirozeným způ- sobem 
s různými tradicemi a zvyky běžnými v jeho kulturním prostředí apod.) 

 

Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 

− uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku 
s dospělými i s dětmi (zdravit známé děti i dospělé, rozloučit se, poprosit, 
poděkovat, vzít si slovo, až když druhý domluví, požádat o pomoc, vyslechnout 
sdělení, uposlechnout pokyn apod.) 
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− pochopit, že každý má ve společenství (v rodině, ve třídě, v herní skupině) svou roli, 
podle které je třeba se chovat 

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

− začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné 
vlastnosti, schopnosti a dovednosti 

− porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých 

− adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy 
i jeho běžných proměn (vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na 
nich a řídit se jimi, podřídit se rozhodnutí skupiny, přizpůsobit se společnému 
programu, spolupracovat, přijímat autoritu) a spoluvytvářet v tomto společenství 
prostředí pohody 

− vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí, domluvit se na společném řešení (v 
jednoduchých situacích samostatně, jinak s pomocí) 

− utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských 
normách, co je v souladu s nimi a co proti nim a ve vývojově odpovídajících 
situacích se podle této představy chovat (doma, v mateřské škole i na veřejnosti) 

− chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, k dospělým i k dětem, bez 
předsudků, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce a úsilí 

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

− uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat 
neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu i bezpečí druhých; odmítat 
společensky nežádoucí chování (např. lež, nespravedlnost, ubližování, lhostejnost či 
agresivitu), chránit se před ním a v rámci svých možností se bránit jeho důsledkům 
(vyhýbat se komunikaci s lidmi, kteří se takto chovají) 

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

− vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat se zájmem 
literární, dramatické či hudební představení a hodnotit svoje zážitky (říci, co bylo 
zajímavé, co je zaujalo) 

− zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 
výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, 
tvořit z papíru, tvořit a vyrábět z různých jiných materiálů, z přírodnin aj.) 

− vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat 
základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zazpívat píseň, zacházet 
s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus) 

 

Rizika (co ohrožuje úspěch vzdělávacích záměrů učitele) 

− nedostatek estetických a etických podnětů a příležitostí k jejich kultivovanému 
prožívání a vyjádření 



                  Mateřská škola Ledce, Ledce 100, 294 47 Ledce, tel. 777 674 241, IČ: 75033232 
 

21 
 

− přítomnost nevhodných, podbízivých a nevkusných podnětů 

− nevhodný mravní vzor okolí (děti jsou svědky nespravedlivého, nezdvořilého, 
hrubého, ironického, popř. agresivního chování, netolerantních, necitlivých či 
nevšímavých postojů apod.) včetně nevhodných vzorů v médiích 

− příliš mnoho nefunkčních pravidel ve skupině, děti se nepodílejí na jejich vytváření, 
ne všichni je dodržují (např. někteří dospělí) 

− zvýhodňování a znevýhodňování některých dětí ve skupině 

− schematické mravní hodnocení bez možnosti dítěte vyjádřit vlastní úsudek 

− nedostatek příležitostí k nápravě jednání, které bylo proti pravidlům 

− ironizování a znevažování úsilí dítěte 

− potlačování autonomního chování dítěte v zájmu zkratkovitého dosažení vnější 
disciplíny a poslušnosti 

− nevšímavost k nevhodné komunikaci a jednání mezi dětmi, přehlížení nežádoucího 
chování některých dětí, schematické řešení konfliktů bez zjišťování příčin jejich 
vzniku 

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

− nedostatek příležitostí k rozvoji uměleckých dovedností dítěte a k vytváření jeho 
estetického vztahu k prostředí, ke kultuře a umění 

 
3.5 Dítě a svět 
Záměrem vzdělávacího úsilí učitele v environmentální oblasti je 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 – a 
vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka)                   
k životnímu prostředí. 

Dílčí vzdělávací cíle (co učitel u dítěte podporuje) 

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

− vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém 
prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách 

− poznávání jiných kultur 

− pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a 
zlepšovat, ale také poškozovat a ničit 

− osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností 
v péči o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte 
před jeho nebezpečnými vlivy 

− rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 
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− rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

− vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, 
lidmi, společností, planetou Zemí 

 

Vzdělávací nabídka (co učitel dítěti nabízí) 

− přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i 
technických objektů, vycházky do okolí, výlety 

− aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návště- 
vy obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných 
objektů) 

− sledování událostí v obci a účast na akcích, které jsou pro dítě zajímavé 

− poučení o možných nebezpečných situacích a dítěti dostupných způsobech, jak se 
chránit (dopravní situace, manipulace s některými předměty a přístroji, kontakt se 
zvířaty, léky, jedovaté rostliny, běžné chemické látky, technické přístroje, objekty a 
jevy, požár, povodeň a jiné nebezpečné situace a další nepříznivé přírodní a 
povětrnostní jevy), využívání praktických ukázek varujících dítě před nebezpečím 

− hry a aktivity na téma dopravy, cvičení bezpečného chování v dopravních situacích, 
kterých se dítě běžně účastní, praktický nácvik bezpečného chování v některých 
dalších situacích, které mohou nastat 

− praktické užívání technických přístrojů, hraček a dalších předmětů a pomůcek, se 
kterými se dítě běžně setkává 

− přirozené i zprostředkované poznávání přírodního okolí, sledování rozmanitostí a 
změn v přírodě (živá i neživá příroda, přírodní jevy a děje, rostliny, živočichové, 
krajina a její ráz, podnebí, počasí, ovzduší, roční období) 

− práce s literárními texty, s obrazovým materiálem, využívání encyklopedií a dalších 
médií 

− kognitivní činnosti (kladení otázek a hledání odpovědí, diskuse nad problémem, 
vyprávění, poslech, objevování) 

− praktické činnosti, na jejichž základě se dítě seznamuje s různými přírodními i 
umělými látkami a materiály ve svém okolí a jejichž prostřednictvím získává 
zkušenosti s jejich vlastnostmi (praktické pokusy, zkoumání, manipulace s různými 
materiály a surovinami) 

− využívání přirozených podnětů, situací a praktických ukázek v životě a okolí dítěte 
k seznamování dítěte s elementárními dítěti srozumitelnými reáliemi o naší 
republice 

− pozorování životních podmínek a stavu životního prostředí, poznávání ekosystémů 
(les, louka, rybník apod.) 

− ekologicky motivované herní aktivity (ekohry) 
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− smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní 
činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní 
prostředí, školní zahradu a blízké okolí 

 

Očekávané výstupy (co dítě na konci předškolního období zpravidla dokáže) 

− orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředí (doma, 
v budově mateřské školy, v blízkém okolí) 

− zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, 
které se doma a v mateřské škole opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i 
na veřejnosti (na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře apod.) 

− uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, a mít povědomí 
o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě 
potřeby obrátit o pomoc) 

− osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro 
ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení 
a životní praxi 

− mít povědomí o širším společenském, věcném, přírodním, kulturním i technickém 
prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických 
ukázek v okolí dítěte 

− vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a 
různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí (mít elementární povědomí o existenci 
různých národů a kultur, různých zemích, o planetě Zemi, vesmíru apod.) 

− všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

− porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (všechno kolem se mění, vyvíjí, 
pohybuje a proměňuje) a že s těmito změnami je třeba v životě počítat, 
přizpůsobovat se běžně proměnlivým okolnostem doma i v mateřské škole 

− mít povědomí o významu životního prostředí (přírody i společnosti) pro člověka, 
uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě i ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují 
vlastní zdraví i životní prostředí 

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

− pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (dbát o pořádek a čistotu, nakládat 
vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí, 
chránit přírodu v okolí, živé tvory apod.) 

Rizika (co ohrožuje úspěch vzdělávacích záměrů učitele) 

− nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně, v jeho dění a 
řádu 

− nedostatečné a nepřiměřené informace, nedostatečné, nepravdivé nebo žádné 
odpovědi na otázky dětí 
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− jednotvárná, málo rozmanitá nabídka činností, málo podnětné, málo pestré a málo 
obměňované prostředí nebo prostředí nepřehledné, neupravené, neuspořádané,         
s nadbytkem hraček a věcí 

− výběr a nabídka témat, která jsou životu dítěte příliš vzdálená, pro jeho vnímání a 
chápání náročná, která přesahují přirozenou zkušenost dítěte a nejsou pro dítě 
prakticky využitelná 

− užívání abstraktních pojmů, předávání „hotových“ poznatků 

− převaha zprostředkovaného poznávání světa (obraz, film) 

− nedostatek pozornosti prevenci vlivů prostředí, které mohou být pro dítě nezdravé a 
nebezpečné 

− nedodržování pravidel péče o zdravé prostředí v provozu mateřské školy 

− špatný příklad dospělých (chování ohrožující životní prostředí, neekologické 
postoje, xenofobní chování, lhostejnost k problémům kolem sebe a neochota podílet 
se na jejich řešení) 

− uzavřenost školy a jejího vzdělávacího programu vůči existujícím problémům a 
aktuálnímu dění 
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4. VZDĚLÁVACÍ OBSAH VE ŠKOLNÍM VZD ĚLÁVACÍM 
PROGRAMU 

 
Mateřská škola má vytvořen školní program „VESELÁ ŠKOLKA“, založený na RVP pro 
předškolní vzdělávání.  
Školní vzdělávací program je zároveň Třídním vzdělávacím programem a je 
rozpracován podle témat na podtémata, která vycházejí z přirozeného cyklu ročních 
období a která jsou aktuální k situacím během celého roku.  
 
Vzdělávací obsah je hlavním prostředkem vzdělávání dítěte, slouží k naplňování 
vzdělávacích záměrů a dosahování vzdělávacích cílů. Slouží učiteli pro přípravu 
vzdělávací nabídky. 
Je uspořádán do pěti hlavních témat – integrovaných bloků, jejichž součástí jsou další 
podtémata. Jsou tvořeny tak, aby zasahovaly všechny vzdělávací oblasti. Vztahují se 
k určitému tématu, vycházejí z praktických životních problémů a situací nebo jsou 
zaměřeny k určitým činnostem, k praktickým aktivitám apod. Mají poskytovat dostatek 
zajímavých a různorodých podnětů ke konkrétním činnostem. Zaměření témat vychází 
z přirozených potřeb a zájmů dítěte. Pomáhá mu chápat sebe sama i okolní svět. Je 
upraven tak, aby vyhověl věku, úrovni rozvoje a sociálním zkušenostem dětí, pro které je 
připravován. 
Snažíme se využívat možností k praktickým činnostem dětí, aby děti nedostávaly 
informace pouze zprostředkované učitelkou, ale aby je samy objevovaly a poznávaly svým 
prožitkem. Je nutné dále hledat a využívat všechny příležitosti, které se nabízejí, a to po 
celý čas pobytu dítěte v MŠ. 
 
Na základě témat a podtémat jsou zpracovány tématické celky na dobu 1 – 2 týdnů, jejichž 
doba se může měnit dle dané situace a dle zájmu a potřeb dětí. Plánovaný obsah činností 
není pro učitelku závazný, a je možné ho doplňovat a dotvářet. 
Vzdělávací obsah se vztahuje k jednotlivým ročním období, pedagogům je však 
ponechána možnost zařazovat některé vzdělávací bloky podle aktuální situace v MŠ, podle 
zájmu a přání dětí. Nabídka může být také průběžně doplňována dle momentální situace. 
Nabízené činnosti jsou různorodé a zasahují do všech oblastí lidského konání. 
 
 Záměry:  máme v plánu dle  organizačních, časových a finančních možností 
- nadále doplňovat a zkvalitňovat vzdělávací bloky, které reagují na život v rodině, v obci 
a vycházejí ze zájmu dětí 
- zaměřit se na skutečně praktické činnosti dětí, např. zlepšovat materiální vybavení pro 
praktické činnosti 
- nadále využívat nabídek vzdělávacích středisek, vzdělávací akce plánujeme podle 
konkrétní nabídky a potřeb školy. 
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 INTEGROVANÉ BLOKY - TÉMATA 

 
 

1. téma :     S ÚSMĚVEM DO ŠKOLKY  
 
Podtémata :     Můj kamarád 
                        Skřítek Pořádníček  
 
2. téma :     S PASTELKOU DO PODZIMU  
 
Podtémata :     Podzim s větrem tancují 
                        Jablíčko se kutálelo 
                        Náš táta šel na houby  
                        Hoř, ohníčku na poli  
                        Co umí drak  
 
3. téma :     S ČEPICÍ DO ZIMY  
 
Podtémata :     Za Mikulášem a čertem 
                        Čekání na Ježíška 
                        Sněhuláku, pojď si hrát  
                        Ptáček volá: Vítku, Lidko  
                        Chumelí se, chumelí 
                        Masopust 
 
4. téma :     S VLAŠTOVKOU DO JARA 
 
Podtémata :    Těšíme se na sluníčko 
                       Vylíhlo se kuřátko 
                       Hody, hody doprovody  
                       Čarování s čarodějkou 
                       Maminka má svátek / Moje rodina/ Naše vesnice 
                       Jaro s pohádkou 
 
 
5. téma :     S VLÁČKEM NA PRÁZDNINY  
 
Podtémata :     Mé milé léto, … 
                        Těšíme se na prázdniny  
                        Jedeme na výlet  
                        Malý človíček 
                 
Podtéma:   Hola, škola volá   
(toto téma provází nejstarší věkovou skupinu dětí po celý rok) 
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Podtéma :     Můj kamarád       (TÉMA: S ÚSMĚVEM DO ŠKOLKY)  
 

Charakteristika:  
vzděl. blog k začátku škol.roku, pomáhá s adaptací, seznámení s režimem, stanovení zákl.pravidel, 
vnímání pocitů a nálad, seznámení s kolektivem 
Hlavní cíle: 
- seznamovat se s prostředím mateřské školy, učitelkami a ostatními dětmi 
- osamostatňovat se, cítit se bezpečně, komunikovat s uč. i dětmi 
- osvojení si poznatků o pocitu druhých (co je příjemné jednomu, nemusí být druhému …) 
- rozvoj estetického vnímání a tvořivosti 
-osvojení poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí 
-seznamování se s místem a prostředím MŠ 
 
Očekávané výstupy: 
- zvládnout odloučení od rodičů, st.d.- brát ohled na nové děti, pomáhat jim 
- chápat pocity druhých, respektovat je 
- naučit se nové písně, básně, PH (zapojit se do hry, dodržovat dohodnutá pravidla) 
- znát jména některých kamarádů 
- zapojit se do výtvarných a pracovních činností 
- pracovat ve smíšené skupině, nebát se vyjádřit svůj názor, pocit 
- procvičit si znalost barev, rytmizace slov, … 
- zvládnout sebeobsluhu, stolování, hygienu, svlékání, oblékání 
- pozorování blízkého prostředí, vycházky do okolí, poučení o bezpečnosti 
 
Nabídka činností: 
- motivace maňáskem „Můj kamarád“ (komunitní kruh – posílání míčku, seznamování) 
- pohybové hry vyžadující používání jmen:  
  Vesele, vesele;   Jak se jmenuješ;   Na zlatý řetěz;    Na hada 
 - hry se značkami dětí (strom přátelství) 
- řešení problémových situací, „ ŠKOLKOVÁ PRAVIDLA“  
- společné vytvoření piktogramů (ze situace vytvořit pravidlo – označit zákaz!)   
- cvičení pro radost: přirozená cvičení s motivací 
- čtení pro radost: prohlížení leporel 
- čtení TOM JDE DO MŠ (kniha- Příběhy pomáhají s problémy) 
- malování: hra s barvou (míče), kreslení – Můj kamarád 
- modelování:  rolničky pro kašpárka 
- seznamování s říkankou: Paci, paci, pacičky 
                                        My se máme rádi, My jsme děti ze školky 
                                        U stolu se rovně sedí 
- seznamování s písničkou: Čistota 
                                         Hřej sluníčko 
                                         Myšičko, myš 
- rozhovor na téma: prožitky z prázdnin 
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Podtéma : Skřítek Pořádníček    (TÉMA: S ÚSMĚVEM DO ŠKOLKY) 
 
Charakteristika:  
vzděl. blog k začátku škol.roku, pomáhá s adaptací, seznámení s režimem, stanovení zákl. pravidel, 
podporovat spolupráci v kolektivu   
Cíle: 
- seznamovat se s pravidly dění v MŠ 
- osamostatňovat se, cítit se bezpečně, komunikovat s uč. i dětmi 
- vytváření zdravých životních návyků 
- rozvoj estetického vnímání a tvořivosti 
- rozvoj pohybových schopností, ovládání pohybového aparátu 
- vytváření pozitivního vztahu k prostředí školky(zahrada) 
 
Očekávané výstupy: 
- dodržovat dohodnutá pravidla (úklid hraček a šetrné zacházení s nimi) 
- zapojit se do hry  
- spolupracovat 
- umět správně použít toaletu a znát správný postup při mytí rukou a čištění zubů 
- zvládnout základní pohyb. dovednosti a prostorovou orientaci 
- manipulace s různými předměty na zahradě MŠ 
 
Nabídka činností: 
- motivace maňáskem „Kamarád Pořádníček“ (komunikativní kruh) 
- maňásek jako motivační prvek pro další činnosti (děti se mu mohou svěřovat a naopak) 
- schovávaná s Pořádníčkem (orientace v prostoru) 
- překládání papíru dle pokynů: kapesník 
- cvičení pro radost: přirozená cvičení s motivací 
- seznámení s pohádkou: Princeznička na bále (dramatizace) 
- navlékání korálků (jemná motorika) 
- malování: hra s barvou 
- modelování: korále 
- vytrhávání, nalepování papíru (korálky) 
 
- seznamování s říkankou: Paci, paci, pacičky 
                                        My se máme rádi, My jsme děti ze školky 
                                        U stolu se rovně sedí 
                                        Kostky 
                                        Klubíčko             
- seznamování s písničkou: Čistota 
                                         Skákal pes 
                                         Pec nám spadla 
Pohádky:                    O panence, která tence plakala 
                                 Jak si pejsek s kočičkou myli podlahu 
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Podtéma : Podzim s větrem tancují            (T: S PASTELKOU DO PODZIMU)  
 
Charakteristika:  
vzděl. blog k začátku podzimního období, seznámení se změnami v přírodě; jeho součástí jsou činnosti 
poznávací, pohybové, výtvarné i hudební 
Cíle: 
- osvojení nových poznatků o přírodě, počasí (znát plody některých stromů a keřů) 
- získání povědomí o koloběhu v přírodě 
- rozvoj estetického vnímání 
- rozvoj poznatků, pocitů, jejich vyjádření 
 
Očekávané výstupy: 
- vnímat krásu podzimní přírody 
- poznávat některé charakteristické znaky podzimu  
- rozvinutí slovní zásoby 
- pracovat s přírodninami 
- pracovat samostatně, i s pracovními listy 
- procvičovat uvolnění ruky, grafomotoriku 
- rozvíjet fantazii a tvořivost 
- vyjádřit pohybem náladu 
- zvyšovat samostatnost při oblékání 
- naučit se písně a říkadla k tématu 
 
Nabídka činností: 
- motivace: kniha Kaštánek 
- pozorovat stromy, keře, počasí, sběr přírodnin, polní práce 
- práce s přírodninami, zvířátka z přírodnin; 
   sběr a lisování listů 
- přiřazování – listy, plody, dřeviny 
   hry s listy (třídění dle velikosti, tvarů, barvy …) 
- hry se slovy (ovoce se češe?),  
  problémové otázky (kdyby byl stále podzim?, bojí se jablíčka ve sklepě?, …) 
- grafomotorika (orba, brambory, déšť,mák, mlýnek, žebřík, koš, plot …) 
- výtvarné zpracování: obkreslování, malování, modelování, nalepování, vyšívání, 
  hry s barvami – jen nálada – pruhy, plochy na papíře  
  otiskování listů, zapouštění listů do klovatiny; práce s vytrhávaným papírem; 
  listový portrét 
- rytmizace slov, počítání 
- prohlížení ilustrací o podzimu, fotografie podzimní přírody 
- při cvičení dbát na SDT, cvičení s náčiním (stuhy), motivované cvičení     
- vycházka do lesa, k rybníku, pozorování okolí 
 
 
- seznamování s písničkou: Vlaštovičko, leť 
                                             Prší,prší 
                                            Kapy, kapy, kap (Skř.56) 
                                            Listopad 
- seznámení s básní: Podzim s větrem tancují 
                                 Padá listí 
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                               Dešťové kapičky 
                              Shodil větřík, shodil hrušku 
                              Hruška 
                             Zelenou se kreslí listí 
 
- poh.hry:  Náš táta šel na houby,   Smaženice 
                Pan čáp ztratil čepičku (znalost barev) 
                Na deštík (Ťuká,ťuká deštík, na široký deštník, 
                                 ťuká, ťuká prstíkem, kdo je pod tím deštníkem: Ondra) - honička 
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Podtéma :  Jablíčko se kutálelo                   (T:S PASTELKOU DO PODZIMU)  
 
Charakteristika:  
vzděl. blog k podzimnímu období; seznamuje děti s char. znaky podzimu, přírodou a jejími plody; 
zaměřený na ovoce, zeleninu, podzimní náladu; propojení různých činností ve všech oblastech daných 
RVP pro předš. vzdělávání 
Cíle: 
- poznat různé druhy ovoce a zeleniny 
- rozvoj slovní zásoby, samostatného vyjadřování 
- vytváření zdravých životních návyků 
 
Očekávané výstupy: 
- zlepšení jemné motoriky 
- procvičení znalosti barev; matem. představy 
- znalost ovoce a zeleniny 
  
Nabídka činností: 
- motivace: Na zahradníka 
- praktické činnosti: ochutnávka, poznávání vůně, tvaru …,                                                
   zdobení ovoce, zeleniny (jednohubky) 
- začlenění matematických představ (dělení na polovinu, čtvrtinu – kamarádství;         
   přiřazování – více x méně); hra na obchod ( vážení, porovnání – co je těžší,…); 
   třídění – různá kritéria  
- význam ovoce, vitamíny, hygiena 
- vznik nového stromu – rozdíl jádra a pecky; (sázení do květináče) 
- orientace v prostoru – nad, pod, vedle, vlevo, vpravo 
- sad, sadař, les, zahrada… rozdíly, shody; popis obrázku 
- na vycházce hledáme ovocné stromy 
- výtvarné činnosti 
- grafomotorika (jablíčka, kutálení, žebřík, …) 
- cvičení na nářadí (trampolína, žíněnka, strach. tunel), „překážková dráha“ 
- motivované cvičení 
 
-  pohádky: O kohoutkovi a slepičce, Krtek zahradníkem 
- didaktická hra: Zahrada  (Já mám velkou zahradu, znám v ní každý kout, 

                                      pojď si ke mně Janičko něco utrhnout.) 
- pohybové hry se zpěvem: Maluje sluníčko 
                                         Šla Nanynka do zelí 
                                         Šel zahradník 
- práce s písní: Měla babka 
                        Jenda sází 
                        Foukej, foukej  
                        Tři kozy (Zpěvník do děts.kapsy,5) 
 zpěv, rytmizace, melodizace, hra na orf.nástroje, využití CD: ŠVESTKY MAJÍ PECKY                    
- říkadla a básně: Byla jedna babka,                               
                            Jablíčko se kutálelo, 
                           Hruška, Švestka, 
                           Větřík, 
                          Okurčičko, okurčičko, 
                          Hrášek  
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Podtéma : Náš táta šel na houby                    (T: S PASTELKOU DO PODZIMU) 
  
Charakteristika:  
vzděl. blog zaměřený na les, život v něm, na jeho význam a ochranu 
Cíle: 
- seznamovat se s životem v lese  
- vytvářet povědomí o životním prostředí, pozitivní vztah k němu 
- respektování pravidel chování 
- vytváření povědomí o živé a neživé přírodě, jejího významu pro člověka 
- rozvoj komunikativních dovedností 
 
Očekávané výstupy: 
- učit se pozorovat přírodu,  
  správně se chovat v lese, v přírodě + pomáhat (malý ježek nepřežije zimu, …) 
- rozlišovat stromy a keře, stromy listnaté a jehličnaté 
- poznat některé druhy hub; vědět, že některé z nich jsou jedovaté 
- poznat lesní zvěř a její život 
- řešit problémové situace 
- naučit se básně, písně k tématu 
- zapojit se do výtvarných a pracovních činností 
 
Nabídka činností: 
- vycházka do lesa 
- improvizace: pohádka Lesní chaloupka (dramatizace) 
                                      Mášenka a tři medvědi ( -„-)  
- dramatizace, rozhovor, manipulace s obrázky, předměty                  
- prohlížení knih, časopisů, encyklopedií 
- výroba lesního zátiší z přírodnin (mech, větvičky, jeřabiny, šišky, houby, …) 
- význam lesa, dřeva 
- hra na zvířata, ptáky;  hra na houbaře 
- „Co do lesa nepatří?“ – hra s obrázky, předměty 
-  rozvíjení slovní zásoby, reakce na podnět 
- elementární matematické znalosti (orientace v počtu do 6-ti, určování místa, barev,  velikosti,  pořadí,..) 
- výtvarné činnosti (kreslení, malování, modelování, práce s papírem, lepidlem a nůžkami) 
- grafomotorika (jehličí, veverka skáče,bodliny ježka, zmije,  …) 
- poslech příběhů s danou tematikou, čtení na pokračování 
- hodnocení příběhů; 
  řešení problému - co když se ztratím; co udělat, aby se to nestalo… 
                             - co nepatří do přírody? (rozbité sklo …) 
 
- cvičení s náčiním  
- nové písně: Bedla, 
                     Hádaly se houby (Podzimní zpívání 1, str.39) 
 
- zpěv písní:  Sedí liška pod dubem, 
                    Medvěd tančí, 
                   Ježek a jablíčko, (Písničky pro děti) 
                   Zajíčku v lesíčku, (Skř.31) 
                  Starý medvěd, (Skř.36) 
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- básně: Veverka čiperka,  Šla veverka na jahody, 
             Zajíčku, jakou máš rád barvičku 
             Liška, šiška, pampeliška 
 
 
- pohybové hry:  Náš táta šel na houby, 
                          Smaženice, 
                          Na zajíčka,   Na veverky, 
                          Na ovečky a vlka,  
                          Na ježka, (Zp.do děts.kapsy,13) 
                          V černém lese, (Zp.do děts.kapsy,5) 
                          Běžel zajíc, (Zp.do d.kapsy,8) 
 
 
- pohádky:   O Koblížkovi,  O Budulínkovi,  O Smolíčkovi 
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Podtéma :  Hoř,ohníčku na poli…             (S PASTELKOU DO PODZIMU)  
 
Charakteristika:  
vzděl. blog zaměřený k seznámení s životem na poli, na poznávání podzimních prací na poli, změn v 
přírodě 
Cíle: 
- vnímat znaky podzimu a přírodní zákonitosti; seznamovat se s životem a prací na poli 
- rozvoj tvořivosti, fantazie a estetického cítění 
- rozvoj jemné motoriky 
- rozšiřovat slovní zásobu 
- rozvoj pozitivního vztahu ke všemu živému 
 
Očekávané výstupy: 
- navázat na život v lese, učit se správnému chování v přírodě 
- poznat, co roste na poli 
- poznat polní zvířata 
- znát praktické využití podzimních plodin 
 
Nabídka činností: 
- motivace: bramborový mužíček 
- pozorování prací na poli (sklizeň řepy, brambor, kukuřice…)                                 
- dramatizace pohádky „O řepě“  (pojmy: první, poslední, před, za …) 
- prolézání strach. pytlem = brambory v pytli 
- elementární matematické znalosti – počítání s bramborovým mužíčkem 

                                                       (oblíbené pracovní listy) 
- grafomotorika  ( orba traktorem: vvvvvvvv) 
- výtvarné činnosti: bramborový panáček; tiskátka z brambor; navlékání brambor, šípků; 
   zdobení brambor, řepy přírodninami – rozvíjet tvořivost 
- cvičení s náčiním (kroužky) 
 
- pohybová hra: Na traktory,                
                          Na zajíčka,    
 
- nová píseň: Máme řepu na zahrádce (Pohádky s omalovánkou) 
- seznámení s písničkou:  Zajíčku v lesíčku, (Skř.31) 
                                         Na ježka, (Zp.do děts.kapsy,13) 
                                         Běžel zajíc, (Zp.do d.kapsy,8) 
                                       
- básně:  Hoř, ohníčku, hoř 
              Zajíčku, jakou máš rád barvičku 
              Brambora 
             Traktor jede po silnici 
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Podtéma :  Co umí drak                             (Téma: S PASTELKOU DO PODZIMU) 
 
Charakteristika:  
vzděl. blog zaměřený na některé podzimní činnosti, využití tématu jako motivace k plnění různých úkolů 
jak pro skupinovou, tak pro individuální práci 
Cíle: 
- posilování prosociálního chování v MŠ a rozvoj kooperačních dovedností 
- rozvoj schopnosti plně prožívat city 
- rozvoj estetického vnímání 
 
Očekávané výstupy: 
- poznávat některé podzimní činnosti 
- porovnávat dobu dříve a dnes 
- spolupráce při pouštění draka 
- výtvarně ztvárnit téma (i s lidskou postavou) 
- soustředit se na poslech příběhů, hodnotit jednání postav 
- poznávat různé nálady 
- zapojit se do činností ve třídě, plnit dané úkoly 
 
Nabídka činností: 
- motivace: dráček Mráček 
- pouštění draka na poli (bezpečnost) 
- výtvarné činnosti, skládání papíru, práce s těstem, … 
- grafomotorika – různé druhy ocasu (rovný, klikatý, zubatý) 
-  algoritmy – mašle na ocasu                                
- dračí hlavy – různé nálady (proč se asi tak tváří) 
- čtení příběhů (Honzíkova cesta, Malý Bobeš) 
- prohlížení ilustrací (dříve x dnes) 
- elementární matematické znalosti – počítání s drakem (oblíbené pracovní listy) 
   měření s provázky (dlouhý x krátký) 
- popis obrázků „ Co viděl drak?“ 
- hra na vítr: reakce na signál (pomalu x rychle); 
  hod na cíl: „Drak Mra čivec“ 
 
- seznámení s písní „Drá ček“ 
- seznámení s básní: Posílám ti draku, psaníčko až k mraku …    
- PH: Na dráčka („Drá čku, dráčku, poleť výš, 
                                  Ty mě, větře, nechytíš!“) 
         Na traktory (s kruhy) 
         Na deštník (Ťuká, ťuká deštík na široký deštník, 
                            Ťuká, ťuká prstíkem, kdo je pod tím deštníkem? = jméno dítěte = honička) 
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Podtéma :  Za Mikulášem a čertem                     (Téma: S ČEPICÍ DO ZIMY)  
 
Charakteristika:  
vzděl. blog k začátku zimního období, přiblížení svátku sv. Barbory a sv. Mikuláše, připomínázimní 
lidové zvyky a tradice adventu, podněcuje vnímání předvánoční atmosféry 
Cíle: 
- seznámení s nadcházejícími svátky 
- odbourávat strach z příchodu čerta a Mikuláše, 
  nebanalizovat pocity kamaráda  
- rozvoj komunikace  
- rozvoj prosociálního cítění 
 
 
Očekávané výstupy: 
- vnímat příjemné zážitky a těšit se z nich;     uvědomit si bezpečí domova 
- zachycovat své představy pomocí různých výtvarných technik, rozvíjet fantazii a         
  kreativitu 
- naučit se nové básně, písně a pohybové hry, utvořit jednoduchý rým, 
  rozšiřovat slovní zásobu 
- sdělovat emoce a respektovat emoce kamaráda  
  
Nabídka činností: 
- motivace: vyprávěním přiblížit svátek sv. Barbory a sv. Mikuláše 
  (zvyk – řezání větviček = Barborek, pokus o jejich nakvetení) 
- vyprávění zážitků, prohlížení ilustrací – bezpečí domova 
- poslech příběhů z literatury pro děti (Mikeš; Pejsek a kočička)  
- rytmizace slov: Co našel Mikuláš? 
- přiřazování vlastností postavičkám + pohybové ztvárnění – pantomima 
- kreslení, malování, modelování, vystřihování, nalepování, vyšívání, ale i omalovánky  
  ( výroba čerta, Mikuláše, anděla) 
- rozvoj fantazie – Jak vypadá Barbora?   
- při cvičení procvičovat SDT, cvičení se šátky     
- pohybové chvilky, hry: Na Barboru,  Na čerta 
                                        Byla jedna Káča ( Eva Kulhánková) 
                                        Kolíbala bába čerta  ( „ ) 
                                        Čertiku, Bertiku      ( „ ) 

 
- jazyková výchova s říkankou a básničkou: Bum, bum, ratata 
                                                             a další z publikací Hudební žerty s Mikulášem a čerty,  
 
- čtení pohádek: Švec a čert (Z pohádky do pohádky) 
                          Čert a Káča (Ani den bez pohádky, str.161) 
                         Čertovská hrachová kaše (Zima v MŠ, str.78) 
                         Čert Barborka (Za pohádkou pohádka) 

 
- poslech z MC, CD:  O chytré princezně 
                                   Čertova služba 
                                   O ševci a čertovi 
                                   Čertovské pohádky 
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Podtéma :  Čekání na Ježíška                                (Téma: S ČEPICÍ DO ZIMY)  
 
Charakteristika:  
vzděl. blog vycházející z vnímání krásy a poezie vánočních svátků;  
uvědomovat si kouzlo a jedinečnost Vánoc 
Cíle: 
- seznámení s nadcházejícími svátky, vnímat vánoční atmosféru  
- rozvoj kultivovaného projevu a pěveckých dovedností 
- procítit radost při výrobě dárků pro své blízké 
 
Očekávané výstupy: 
- připomenout si tradice a zvyky 
- umět srozumitelně vyjádřit myšlenku;  samostatný přednes básně 
- umět udělat radost druhým 
- zapojit se do výzdoby MŠ  
 
Nabídka činností: 
- motivace: vyprávěním nebo čtením přiblížit svátky Vánoc 
  (Dětská ilustrovaná Bible; Lidové zvyky str.8) 
- návštěva divadelního představení na téma „Vánoce“ 
- prohlížení a čtení vánočních leporel (Šťastné a veselé, Vánoce se zvířátky) 
- čtení: O pejskovi a kočičce – Jak to bylo o Vánocích 
            Narodil se Kristus Pán (Zima v MŠ, str.64) 
            Jak to bylo u Rumcajsů (Zima v MŠ, str.65) 
            Štědrý den 
            Nejkrásnější dárek 

      Mikeš 
- rytmizace s básničkou, snažit se o srozumitelný přednes básně                                  
 
- nácvik tanečků, pohybových her se zpěvem, cvičení pro rodiče na vánoční besídku 

 
- poslech a zpěv vánočních písní a koled 
 
- výtvarné a pracovní činnosti s vánoční tematikou (výroba ozdob, řetězů, svícnů, 
  dekorací, vánoční stromeček, přáníčka, dárek pro rodiče, …) 
- práce s těstem: pečení a zdobení perníčků 
 
- pohádky s vánoční tematikou: Krtek a Vánoce,  
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Podtéma :  Sněhuláku, pojď si hrát                            (T: S ČEPICÍ DO ZIMY)  
 
Charakteristika:  

vzděl. blog zaměřený na příchod zimy, těšení se na zimní radovánky, uvědomění si změn v přírodě 
 
Cíle: 
- získat zájem dětí o pozorování a vnímání přírody   
- rozvoj jemné motoriky, slovní zásoby a pohybových dovedností 
- rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 
 
Očekávané výstupy: 
- vnímat a esteticky hodnotit přírodu, být citliví ve vztahu k přírodě 
- poznat a pojmenovat většinu toho, co nás obklopuje;    reprodukovat texty 
- znát zásady bezpečného sáňkování, klouzání na ledu, brát ohled na druhé 
- poznat příznaky nemoci, chránit si své zdraví (oblečení, otužování, vitamíny, …) 
- radovat se z her se sněhem a ostatních zimních činností 
- seznámit se s některými pranostikami, zvyky 
- zpracovat zimní téma v různých činnostech (pohyb, výtvarné a pracovní činnosti, …) 
 
Nabídka činností: 
- motivace: pohybová improvizace (sněží, koulovačka, stavění sněhuláka) 
                  pohádka: Krtek a sněhulák                   
- pozorování zimní přírody 
- stavění sněhuláka, klouzání, sáňkování (bezpečnost – určení pravidel) 
- hra s obrázky, předměty: Zimní oblečení 
- Co k čemu patří, (oblečení – pojmenovat, vyhledat podle druhu, urč.znaku …) 
- příběhy s bezpečnostní tematikou, pracovní listy ( příběh z CD: Bruslení) 
- nebezpečí: laviny, slabý led, sáňkování u silnice … 
- hra Na lékaře – ochrana zdraví, léčení, dárek pro nemocného 
  slovní spojení (upoutaný na lůžko, mrzne jako …)                   
- výtvarné činnosti: práce s vatou; inkoustem a zmizíkem, … 
- grafomotorika: zdobení svetru, bruslení, kouř, …                          
- hudební chvilka: hra Na ozvěnu;      poznávání hudebních nástrojů 
- písně: Sněhulák,      Zimní,       Zimní - Kočičí 
- báseň: Sněhuláku, nemáš hlad? 
- cvičení s náčiním (drátěnkami), sněhová bitva s papírovými koulemi(mačkání papíru) 
- pohybová hra:  Na Mrazíka,  Co to cinká za vesnicí, 
                         Zima je tu děti (pohybové ztvárnění) 
- poslech pohádek:   Lesní chaloupka,     
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Podtéma :  Ptáček volá: Vítku, Lidko                     (Téma: S ČEPICÍ DO ZIMY)  
 
Charakteristika:  
vzděl. blog se zimní tematikou, přibližuje zimní přírodu; uvědomění si, že změna roční doby se týká i 
zvířat, ptáků, stromů 
Cíle: 
- získávání povědomí o změnách v přírodě 
- rozvoj pozitivního vztahu ke všemu živému;   rozvoj úcty k životu 
- rozvoj jemné motoriky i pohybových dovedností 
 
Očekávané výstupy: 
- poznat hlavní znaky zimy, pracovat s obrázky, předměty … 
- uvědomovat si potřebu péče o ptáčky, zvěř v zimě 
- pojmenovat některé druhy přezimujících ptáčků a zvířata, která chodí ke krmelci 
- zapojit se do činností, přijímat ocenění, vyrovnat se s neúspěchem 
- koordinovat pohyb s hudbou, textem 
- zachytit, vyjádřit své pocity, prožitky 
 
Nabídka činností: 
- motivace: pohádka  O nenasytném vrabci  (Čes.čít.pro nejmenší, str.175) 
- pozorování ptáčků v krmítku, společná péče o ně                                 
- rozhovor s obrázky – o ptáčcích v zimě, poznat některé (vrabec, vrána, sýkorka,    
  straka, datel …);  zvěř u krmelce 
- vycházka do lesa ke krmelci 
- hry s obrázky, maňásky les.zvířátek: jak přezimují (nora, doupě, hnízdo …) 
- rozhovor: proč zimu chci x nechci, klady a zápory zimy 
- pohybové improvizace (počasí x zvířátka) 
- počítání s ptáčky - elementární matematické znalosti (počítání do 6, přiřazování,  
   vlastnosti, …), (oblíbené pracovní listy) 
- popis obrázků,   orientace v rovině 
- pohybová chvilka: Huboval vrabčák 
- cvičení na nářadí (žíněnka, žebřiny, překážková dráha) 
- výtvarné činnosti (vrány, krmítka, ptáčci, krmelec v lese …) 
- pohádka Rukavička (poslech, dramatizace) 
- poslech: Bob a Bobek na horách,  Škubánek na horách 
- seznámení s písničkou:  Huboval vrabčák 
                                        Usnul vrabec… 
                                        Kosí písnička (Nalaďte si hlásky,20) 
                                        Písnička pro ptáčka (Zpívejme si 3) 
                                        Vrabčák a noty (Zpívejme si 3) 
- báseň:    Ptáček volá: Vítku, Lidko 
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Podtéma :  Chumelí se, chumelí                            (Téma: S ČEPICÍ DO ZIMY)  
 
Charakteristika:  
vzděl. blog k zimnímu období, který vede k poznávání zákonitostí ve světě, přibližuje zimní přírodu, učí 
se vyrovnávat s různými okolnostmi 
Cíle: 
- osvojení si poznatků o zimě, znát základní znaky zimního období   
- vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností  
- rozvoj verbálních i neverbálních dovedností 
 
Očekávané výstupy: 
- charakterizovat zimní období (hlavní znaky) 
- poznat a vymyslet jednoduchá homonyma  
- sledovat a vyprávět příběh, pohádku; formulovat otázky, odpovídat na ně 
- účastnit se pokusů se sněhem a ledem 
- vnímat, že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a       
   různorodý – jak svět přírody, tak i svět lidí 
 
Nabídka činností: 
- motivace: píseň  Vločka 
- užívat si zimní radovánky v přírodě a (sáňkování, klouzání na ledu) 
- pozorování přírody, oken, rampouchů 
- popis zimních obrázků, podporovat vyjadřování ve větách, 
   seznámení s homonymy 
- země věčného ledu a sněhu  (Eskymáci), rozhovor, obrázky, encyklopedie 
 
- výtvarné činnosti: kreslení, malování, modelování, vystřihování, nalepování, vyšívání  
- grafomotorika (vločky, čepice, kresba na ledu, sníh, sněhuláci 
- cvičení s náčiním (šátky) 
 
- písně: Sněží, sněží 
            Zima je tu děti       
            Tú, tú, tú, zima už je tu 
- rytmizace;    hra Na ozvěnu;      sluchová hra Zvonečku ozvi se                                            
 
- pohádky: O 12 měsíčkách                                       
                Sněhurka (Ani den bez pohádky, str. 15; 60) 
                Zajíčkova chaloupka,   
               Tři prasátka 
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Podtéma :  Masopust                                              (Téma: S ČEPICÍ DO ZIMY)  
 
Charakteristika:  
vzděl. blog k ukončení zimního období, který vede k poznávání tradic a upevňování lidových zvyků 
Cíle: 
- seznamovat se s tradicemi, hudebními nástroji 
- rozvoj jemné motoriky 
- rozvoj verbálních i neverbálních dovedností 
 
Očekávané výstupy: 
- užít si oslavu Masopustu – Maškarního karnevalu 
- zlepšit samostatnost a dovednost při výtvarných činnostech 
- poznat známé hudební nástroje 
- seznámení s novými písněmi, básněmi, pohybovými hrami 
 
 
Nabídka činností: 
- seznámení s tradicí, Co je Masopust…( komunikativní kruh) 
- seznámení s hudebními nástroji (obrázky, skutečnost, poslech, hádanky, dramatizace – pantomima) 
  písně:  Posvícení, Já jsem muzikant, Buben 
- pohybové chvilky: Leze, leze had… 
- hra Na medvěda,  Na masopust 
- výtvarné činnosti: kreslení, malování, modelování (jitrnice), vystřihování, nalepování, 
   výroba masek, omalovánky k tématu 
- říkanky, básně k tématu (humorná říkadla) 
- rozvoj matematických dovedností (grafomotorika, pracovní listy) 
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 Podtéma :  Těšíme se na sluníčko                (Téma: S VLAŠTOVKOU DO JARA) 
 
        Charakteristika: 
         vzděl. blog k začátku jarního období, probouzení přírody, přibližuje dětem změnu roční doby, 
         „jaro a zima se přetahují“(zima už není a jaro také ještě ne), rozvíjí fantazii, tvořivost  

Cíle: 
- vnímat aktuální situaci v přírodě 
- vytváření povědomí o zdraví, ochraně, o lidské potřebě tepla, světla, lásky a bezpečí   
- rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností, verbálních i neverbálních 
- rozvoj schopnosti prožívat a rozvíjet city 
Očekávané výstupy: 
- znát znaky zimy a jara 
- řešit problémové situace, popsat situaci, vést rozhovor 
- prožívat radost z poznaného a zachycovat své představy pomocí různých výtvarných            
  technik, spolupráce ve skupinách 
- znát některé druhy jarních rostlin 
  
Nabídka činností: 
- motivace: dramatizací navodit hřejivou, radostnou atmosféru 
   Jak se zvířátka těší na sluníčko 
- rozhovor: charakteristické znaky jara  
- asociační kruh: hádka jara se zimou; co kdo umí x neumí 
- komunitní kruh: Co už jsi z jara viděl? (i na vycházce)  
- pozorování v přírodě + hra s obrázky:  jarní květiny;  ochrana přírody  
- hra Na opaky ,    hra se slovy (není kočka jako kočka),  hádanky 
- hra na včelky, berušky, krtka, mravenečky 
- vynášení Smrtky, Moreny 
- výtvarné a pracovní činnosti: sluníčko různou technikou  (i skupinová práce) 
   výroba Moreny 
- klíčení semen, péče o rostliny 
- počítání se sluníčkem (pracovní listy) 
- cvičení pro radost, cvičení s hudbou; honička (baba Zimice x sluníčko) 
- přetahování ve dvojici různými částmi těla, lanem 
- čtením pochopit změny v přírodě: Jarní překvapení (Jaro v MŠ,170) 
                                                         O vlaštovkách (Jaro v MŠ,45) 
                                                         Kdo dřív ;    Kousek jara  (Čít.2.roč.,209, 159) 
                                                         O vlaštovičce (Lit.texty,239) 
                                                         Jaro v MŠ: str. 54, 92, 93, 95  
- seznámení: hry dětí dříve a dnes  (Honzíkova cesta,  Malý Bobeš) 
- báseň:        Jaro ťuká na dveře             Přijel kmotr z Poličky 
- písně:     Hřej sluníčko,    Na jaře, na jaře,   Přiletěla vlaštovička, 

 
- četba na pokračování   (Broučci,    Příběhy včelích medvídků)            
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 Podtéma :  Vylíhlo se kuřátko                 (Téma: S VLAŠTOVKOU DO JARA) 
 
Charakteristika:  

         vzděl. blog k jarnímu období, všímá si živé i neživé přírody, další změny v přírodě -seznámení s mláďaty,        
         podporuje kladné vztahy mezi dětmi 

Cíle: 
- vytvářet pozitivní vztah k prostředí, ve kterém žijeme a citový vztah ke zvířatům 
- rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu   
- vytváření povědomí o přírodě 
- rozvoj a osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 
Očekávané výstupy: 
- vnímat příjemné zážitky a těšit se z nich 
- naučit se nové básně a písně  
- prožívat radost z poznaného a zachycovat své představy pomocí různých výtvarných            
  technik, spolupráce ve skupinách 
- seznamovat se s mláďaty zvl. domácích zvířat a vytvářet si tak kladný vztah k živé    
  přírodě 
 
Nabídka činností: 
- motivace: básní Mláďata  a  maňáskem    
- práce s obrázky, ale i návštěva skutečných mláďat 
- výtvarné činnosti všeho druhu 
- čtení: Kuřátko a obilí    
            Kuřátko a obláček (LT, 226) 
           Mláďata ve sněhu (Jaro v MŠ,42) 
           Jak jsme měli štěňátka (Jaro v MŠ, 43) 
           Čekání – Koloušek (Jaro v MŠ, 42) 
           Devět (Čít 2.roč. 68) 
           Dášenka – Narodilo se štěně 
           Maxipes Fík - úvod 
          O pilné slepičce 
 
- báseň:   Kočko, kočko, kočkatá 
               Kočky mají koťátka, pejskové zas štěňátka 
- písně: Skákal pes,  Kočka leze,  Slepičko má,  Prší,prší,  Buben,  Prší tam,cáká to,    Macek a pejsek,        
             Naše černá slepička,  Hrálo si koťátko 
- pohybové hry: Na ovečky, 
                          Na kuřátka 
                         Ovečky jdou z pastvy 
                         Jdeme všichni na procházku 
                         Na kočku a myš 
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Podtéma :  Hody, hody doprovody            (Téma: S VLAŠTOVKOU DO JARA) 
 
Charakteristika:  
vzděl. blog k velikonocům, seznamovat děti s lidovými zvyky a tradicemi, vítání jara  
Cíle: 
- upevňovat lidové zvyky a tradice  
- rozvíjet tvořivost a fantazii, praktické dovednosti 
 
Očekávané výstupy: 
- podílet se na velikonoční výzdobě MŠ 
- prožívat radost z poznaného a zachycovat své představy pomocí různých výtvarných    
   technik, pracovat s netradičním materiálem, přírodninami, těstem 
- naučit se nové básně, písně a velikonoční říkadla 
- při vyprávění se umět souvisle vyjadřovat 
  
Nabídka činností: 
- motivace: pohádka O zeleném vajíčku (dramatizace), str.62 
- práce se souborem VELIKONOCE ( D. Šottnerová), prohlížení obrázků a ilustrací, 
  připomenout si tradiční velikonoční zvyky (vynášení zimy, pletení pomlázky, řehtání,   
  barvení vajíček),  dodržování těchto tradic dříve a dnes  
- společná výroba smrtky – vynášení smrtky k potoku – vítání jara 
- výtvarné činnosti k tématu  (setí obilí, kraslice, vizovické těsto, vystřihovánky, …) 
- malování kraslic (zdobení hoblinami, mákem, textilem,vlnou, zmizíkem, …) 
- názorné pletení pomlázky s pozvanou návštěvou ( tatínek, dědeček dítěte) 
- hodovačky:  Hody, hody … 
                     Kropenatá slepičko 
                     Já jsem malý koledníček tetičko 
                     Pomlázka se čepejří 
- báseň:   Šel Janeček na kopeček 
- pohádky:   O červené slepičce, str.65 
                    Kde vezmeme kuřátka, str. 65 
- písně:  Náš kohoutek kokrhá,   Slepičko má,  Běžel zajíc,     
              Běžela ovečka,   Naše černá slepička,   Zajíček běží po silnici, 
              Běžel tudy zajíček,    
- pohyb. hry:  Na černou slepičku, str.36 
                      Kvočna hledá hnízdo, str.36 (s kroužky) 
                      Závody s vajíčkem, str.33 
                      Z hnízda do hnízda, str.34 
                      Předávání vajíčka, str.35 
                      Na kvočnu a kuřátka, str.37 
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Podtéma :  Čarování s čarodějkou             (Téma: S VLAŠTOVKOU DO JARA)  
 
Charakteristika:  
vzděl. blog  který vede k poznávání tradic a upevňování lidových zvyků 
Cíle: 
- seznamovat se s tradicemi, upevňovat lidové zvyky 
- rozvoj jemné motoriky 
 
 
Očekávané výstupy: 
- užít si oslavu pálení pálení ohňů, oslavu čarodějnic 
- zlepšit samostatnost a dovednost při výtvarných činnostech, nové poznatky  (míchání barev) 
- seznámení s novými písněmi, básněmi, pohybovými hrami 
 
 
 
Nabídka činností: 
- seznámení s pohádkovou bytostí Čaroděj, Čarodějnice 
- seznámení s novými pojmy (lektvar, slet čarodějnic, elixír), dobro x zlo 
- vhodně motivovaný pohyb (let čarodějnic,…) 
- říkanky: vymýšlení čarovného zaříkávání, humorná říkadla 
- výtvarné činnosti: kreslení, malování, modelování , vystřihování, nalepování, míchání barev – elixír, 
   výroba koštěte, omalovánky k tématu 
- pohádky:  Malá čarodějnice,  Perníková chaloupka, O čarodějnicích (Jaro, D. Šottnerová – str.44) 
- rozvoj matematických dovedností (grafomotorika, pracovní listy) 
- rozvoj vyjadřování – rozhovory, vyprávění, popis obrázku 
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Podtéma : Maminka má svátek/Moje rodina            (T: S VLAŠTOVKOU DO JARA) 
                 Naše vesnice 
 
Charakteristika:  
vzděl. blog k blížícímu se Svátku matek, ale také k oslavám Národní pouti v Ledcích 
Cíle: 
- rozvoj úcty k životu 
- rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu   
- vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 
 
Očekávané výstupy: 
- vnímat příjemné zážitky a těšit se z nich 
- pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat 
- naučit se nové básně a písně  
- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči 
  
Nabídka činností: 
- motivace, čtení: Tatínek a maminka (L.T. 245) 
                             Maminka,   Deset pomocníků,  Maminka má svátek  (Čít.2.roč.  60,  61,  153) 
                             Kdy je maminka nejkrásnější (Jaro v MŠ, 72) 
- rozhovor o mamince, o rodině 
- vývoj dítěte od miminka 
- cvičení pro maminku 
- básnička pro maminku 
- písně:     Přání (My ti jdem maminko) 
                 Muzikantská rodina 
                 Miminko se narodilo 
                 Ta naše babička 
 
 
 
 
 
 
 
- rozhovor s dětmi o dobru a zlu, o dobrém a špatném chování lidí (láska x nenávist; mír x válka), 
- vyprávění o květnových událostech 1945 v Ledcích, 
   položení květin k pomníčkům, oslava národní pouti v Ledcích, 
   účast v průvodu oslav 
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Podtéma :  Jaro s pohádkou              (Téma: S VLAŠTOVKOU DO JARA) 

 
Charakteristika:  
vzděl. blog zaměřený na získávání úcty ke knihám, rozvoj fantazie a komunikativních dovedností (pomocí 
pohádek), vede děti k poznání, že kniha přináší nejen množství příběhů, ale lze ji využít i jako zdroj informací 
a poznatků ze všech oblastí života 
Cíle: 
- upevňovat pozitivní vztah ke knihám 
- rozvoj řečových schopností, komunikativních dovedností a kultivovaného projevu 
- rozvíjet paměť, logické myšlení a sebevyjádření 
 
Očekávané výstupy: 
- porozumět slyšenému; sledovat a vyprávět příběh, pohádku 
- vyprávět o oblíbených knihách ilustracích, o hl. hrdinovi 
  přiřazovat postavám hlavní charakteristické rysy 
- vcítit se do postavy při dramatizaci pohádek 
- chápat slovní vtip a humor, všímat si detailů 
- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech(dram.,výtvar.,pohyb. …) 
 
Nabídka činností: 
- motivace: Večerníček 
- poslech, vyprávění, dramatizace pohádek, kino, divadelní představení 
- poznat pohádku z obrázku  
- hra na prodejnu knih (leporela) 
- pohádky v obrázcích, pohádkové pexeso, pohádkové puzzle : hledání pohádkových dvojic 
- výstava oblíbených knih dětí v MŠ 
- výroba vlastní obrázkové knížky 
- rozdíl kniha x časopis  (slovní spojení: listy mám strom nejsem) 
- rozdíl poezie x proza 
- prohlížení ilustrací různých autorů (Zmatlíková, Čapek, Trnka, R.Pilař – Večerníček) 
- zacházení s knihou (pojmy kniha x knihovna … rozdíl, návštěva knihovny v Ledcích) 
- autoři dětské tvorby (Čapek, Němcová, Hrubín, Lada …) 
- vymýšlení nové pohádky, dovyprávět pohádku, různé konce pohádky, … 
- „Veselé rýmování“ ( vymýšlení rýmů, dokončit rým…) 
- vlastní ilustrace k pohádce 
- hra na divadlo, pantomima 
- rozdíl herec, loutka, maňásek 
- vyprávět děj podle obrázků 
- popletená pohádka, pohádkové hádanky (úryvek textu, rekvizita, písnička, …) 
- četba na pokračování 
- návštěva divadelního představení, divadla 
- umožnit prodej knih v MŠ (nakladatelství Svojtka, a další) 
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Podtéma :  Mé milé léto,…                    (Téma: S VLÁČKEM NA PRÁZDNINY) 
 
Charakteristika:  
vzděl. blog zaměřený na změny v přírodě, oslava svátku dětí, příchod léta 
Cíle: 
- seznámit se s elementárními časovými pojmy 
- seznamovat se s přírodními zákonitostmi ( posloupnost roč.dob, dozrávání ovoce, zelen.) 
- seznámit se se zásadami zdravé výživy    
- rozvíjení řečových, pohybových dovedností 
 
Očekávané výstupy: 
- vnímat příjemné zážitky a těšit se z nich 
- prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí 
- uvědomovat si své možnosti i limity 
- používat označení roč. dob, částí dne, ovoce a zeleniny 
- uvědomovat si význam konzumace zdravé stravy, vitamínů 
- zapojovat se do výtvarných a pracovních činností 
 
Nabídka činností: 
- Děti mají svátek: oslava dne dětí - navodit radostnou atmosféru, Co je MDD?   
- přiměřené soutěže bez přílišného zdůrazňování výherce 
- „Cesta za pokladem“ po vyznačené trase 
- opékání buřtů na školní zahradě 
- výroba dárku (medaile) 
 
- hra Na opaky    
-„Co děláme celý den“  
   – posloupnost činností, procvičení čas. pojmů: léto, dnes, ráno, den, noc, … 
 
- hra s obrázky, předměty: letní ovoce, zelenina; chuť, vůně, barvy, velikost(porovnávání,        
  třídění);      nebezpečí konzumace nemytého a nezralého ovoce 
- motivované cvičení 
- stupňování podstatných a přídavných jmen 
- orientace v prostoru 
 
- opakování říkanek s pohybem 
- cvičení pro radost 
- pohybové hry na školní zahradě 
 
- pohádky (Červená Karkulka, Perníková chaloupka, Hrnečku, vař!, …) 
- píseň  Jahody, jahůdky, ukažte se 
            Už jde léto 
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Podtéma : Těšíme se na prázdniny (T: S VLÁČKEM NA PRÁZDNINY)  
 

Charakteristika:  
vzděl. blog zaměřený na letní počasí a jeho zvraty, na prázdniny a možné nebezpečí, vede děti k ochraně 
vlastního zdraví a rozvíjí vyjadřovací schopnosti dětí 
Cíle: 
- ochrana osobního soukromí a bezpečí 
- uvědomit si nebezpečí (sluneční záření, koupání, hra s ohněm, …) 
- získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 
 
Očekávané výstupy: 
- vnímat příjemné zážitky a těšit se z nich 
- uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat a mít povědomí o     
  tom, jak se prakticky chránit (např. před slunečním zářením) 
- utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách 
- popsat situaci , nalézat řešení 
 
Nabídka činností: 
- motivace: píseň Už jde léto   
- charakteristické znaky léta (rozhovor, vyprávění s obrázky, vyprávět o pobytu na      
  dovolené, výletech) 
- pozorovat změny letního počasí (horko, bouřka, duha) 
- seznámit se s homonymy (sluníčko x sluníčko) 
 
- pobyt na slunci – prevence – onemocnění 
- první pomoc při odřeninách, zlomeninách, apod. 
- pojmy: koupání, plavání, moře, rybník, řeka, koupaliště … 
 
- výtvarné činnosti (letní obrázek, u vody, apod.)   
- zmrzlina (barvy, velikosti, počet kopečků, …) 
- „Co by se mohlo stát“ 
    poslech příběhů:  Letní odpoledne 
                                Požár 
                                Cesta do MŠ 
                                Na výletě 
                                Na písku 
                                Únos 
                                Tomáš opravářem 
- opakování pohybových her 
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Podtéma :     Jedeme na výlet  (Téma: S VLÁČKEM NA PRÁZDNINY)  
 

Charakteristika:  
vzděl. blog k létu, výletům, ale také zaměřený na dopravu, dopravní prostředky, předpisy, značky, přibližuje 
práci policie, učí děti správně jednat v určitých situacích 
Cíle: 
- seznamování se světem lidí, kultury a umění  
- vytvářet základní povědomí o technickém prostředí, vývoji, potřebách  
- získávat povědomí o práci policie, respektování pravidel 
 
Očekávané výstupy: 
- vnímat příjemné zážitky a těšit se z nich 
- prožívat radost z poznaného a zachycovat své představy pomocí různých výtvarných    
   technik 
- pojmenovat známá zvířata v ZOO 
- pojmenovat dopr. prostředky, místo jejich pohybu, dopr.značky a znát funkci semaforu 
- poznávat význam Policie (nebát se policisty) 
 
 
Nabídka činností: 
- motivace: pohybová improvizace Výlet 
 ( stavba lodi, autobusu, vlaku …) 
- Kam na výlet? (hrady, zámky, ZOO, vycházky, dovolené) 
- nebezpečí: řešení problémových otázek 
- co je to mapa? 
 
- výlet do ZOO , seznámení s exotickými zvířaty 
- motivace: maňásek (improvizace – příběh) 
- hra s obrázky – poznej zvíře na obrázku 
  čtení:  O smutném tygrovi,  O měsíci a velblouďátku,  Lvíček Sunar (L.T. 196, 197, 230) 
  písně:  Máme rádi zvířata, 
              Medvěd, 
              Tři opice, 
              Cirkus, 
              Na výletě 
- výlet k moři, seznámení s mořským světem 
-  prohlížení  encyklopedií 
 
- DOPRAVA: 
- Hra  Na dopravu (vesty s obrázky dopravních prostředků)ve třídě i na zahradě 
- dopravní prostředky, (Metro, Pendolíno, …) 
  pravidla dopravního provozu – rozhovor, 
  dopravní značky, semafor, přechod pro chodce 
- hra s obrázky, předměty Kde je najdeme? (místo pohybu) 
- hra Na letiště,   pojmy: letištní plocha, celníci, vysílačky, letištní věž, kapitán, letuška … 
- hra Výlet lodí,  pojmy: námořník, admirál, kapitán, kormidlo, parník, plachetnice,    
  záchranný nafukovací člun, záchranná vesta, motorový člun, paluba, podpalubí, … 
- hra Na námořníky (honička) 
- dopravní prostředky dříve a nyní (vynálezci) 
- návštěva Policie ČR ve školce: seznámení s prací policie, bezpečnost na silnici, psovodi 



                  Mateřská škola Ledce, Ledce 100, 294 47 Ledce, tel. 777 674 241, IČ: 75033232 
 

51 
 

- problémové situace: učit se konkrétnímu jednání, vyprávění vlastních zážitků (neskákat   
  kamarádovi do řeči, nechat ho domluvit) 
- čtení příběhu „O červeném autíčku“ 
- pracovní a výtvarné činnosti: dopr. prostředky, dopr. značky, semafor 
- návštěva elektrické mašinky v mateřské škole 
 
- píseň:  Na výletě 
             Červený autobus 
             Auto 
             Š-Š-Š-Š, jede vláček 
             V řece (moři) je spousta modré vody 
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Podtéma :     Malý človíček  (Téma: S VLÁČKEM NA PRÁZDNINY)  
 

Charakteristika:  
vzděl. blog zaměřený na člověka, na části lidského těla a jejich funkce, na zrození člověka, na lidské 
smysly, jejich nenahraditelnost; seznamovat děti také s faktem, že jsou na světě lidé, kteří všechny smysly 
nemají 
Cíle: 
- seznamování se s vlastním tělem  
- osvojení si poznatků o lidském těle, zdraví  
- seznamovat se s pravidly mravního chování 
- zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky 
- vytváření zdravých životních návyků jako základů zdravého životního stylu 
 
Očekávané výstupy: 
- znát části hlavy, těla, končetin 
- znát některé funkce ( svaly, kosti, žíly, srdce, mozek, …) 
- znát hygienické zásady; vědět, co škodí zdraví  
- uvědomovat si vývoj člověka od zrození až po stáří 
- využívat smyslové vnímání pro činnosti 
- chápat, že jsme stejní a přece jiní, a že je to dobře 
 
Nabídka činností: 
- motivace: narození miminka (báseň, příběh, Narodil se chlapeček, malý jak …) 
- hra na miminko, hra na tělo, pohybová improvizace 
- hra s obrázky, prohlížení encyklopedie (co je to rentgen?) 
- kresba postavy 
- dokreslování, obkreslování postavy, otisky rukou, nokou 
- kresba portrétu (nálady) 
- hledáme páry na těle 
- pozorování těla v pohybu (co umí ruka, noha, hlava …) 
- poslech srdce v klidu, po běhu 
- barva pleti = jsou i jiné děti 
- říkadla, písně k tématu (Paci, paci;  To je ručka s prstíčky; Čištění zoubků …) 
- čtení pohádek: Paleček, Otesánek, Paleček a jeho kamarádi 
- hra: Na koho myslím? (vzhled a vlastnosti kamarádů) 
 
NAŠE SMYSLY: 
 
Čich:  - rozdíl potravina x drogerie 
           - co je příjemné a nepříjemné (vůně květin x kouř) 
           - medvídek Nosálek 
 
Zrak:   - postřeh – rozdíly v obrázcích, pexeso, puzzle 
            - reakce na optický signál 
            - ochrana očí 
            - barva očí 
            - proč nosí někteří brýle? 
            - orientace ve tmě (pocity) 
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Chuť:     - druhy chutí  (sladké, slané, kyselé, hořké, studené, teplé) 
               - hra: poznej podle chuti 
 
Hmat:     - poznávat předměty, materiály (dřevo, sklo, kov, látka, voda …) 
               - obkreslování ruky – názvy prstů 
               - grafomotorika, správné držení tužky 
 
Sluch:    - orientace podle sluchu, hlasu 
              - reakce na zvukový signál 
              - rozdíl zvuk x ton,  
              - poznej zvuk, poznej hudební nástroj 
              - sluchové hry: Pejsku, zaštěkej! 
              - Co rádi slyšíme? ( píseň, hudba, pochvala x křik, rámus) 
 
 
- příprava dětí na Vítání občánků (proč vítáme miminka?) 
- básně, písně k vítání miminek 
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Podtéma :  Hola, škola volá             
(toto téma provází nejstarší věkovou skupinu dětí po celý rok) 
Charakteristika:  
vzděl. blog zaměřený na seznámení dětí s jejich budoucím vzděláním (povoláním),se školou a zápisem do 

1.třídy, motivovat je k dalšímu poznávání, učení a vzdělávání 
 
Cíle: 
- vytváření pozitivního vztahu k vzdělávání a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení 
- osvojení si element. poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda,čísla) + 
   + osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení i psaní 
- uvědomit si, proč je nutné chodit do školy, odbourávat strach ze školy 
- rozvíjet trpělivost, pozornost, soustředěnost, spolupráci a schopnost domluvit se 
 
Očekávané výstupy: 
- aktivně se zapojit do činností 
- zvládat jednoduché pracovní úkony 
- řešit problémy, úkoly a situace samostatně, ale také se nebát požádat o pomoc 
 
Nabídka činností: 
- motivace: hra Na školu,          srovnání: dříve a dnes (obrázky) 
- čtení:   Ve škole (B. Říha)                               
              Vítek jde do školy (Liter.texty, 235) 

         Ticho ve třídě, Proč Vašík nechodí pozdě (Čítanka pro 2.roč., 41-48) 
  Ve škole (Honzíkova cesta);       Maxipes Fík ve škole;            Jak byl Mikeš ve škole 

               
- návštěva ZŠ v Semčicích 
Pojmy: žák, spolužák, ředitel, třída, družina, kroužek, učebnice 
- elementární znalosti:     (oblíbené pracovní listy)         
znalost barev, geometrických tvarů, umístění předmětů, P,L strana, velikosti, představa čísla do 6, 
napočítat do 10, procvičit pořadí, přiřazování, třídění, hledat rozdíly 
- rozdíl písmeno x číslice, hra s písmeny,(na co začíná…), dny v týdnu, rytmizace slov 
- cesta do školy (porovnání vzdáleností, dopravní prostředky, značky, bezpečnost) 
- slušné chování (kouzelná slovíčka) 
- vyjadřování dětí (výslovnost, vyprávění, popis, …) 
- umět hrát některé spol. hry ( domino, pexeso, loto, člověče,…) 
- sestavit kostky, puzzle, stavebnici, Tangram 
- výtvarné činnosti – malování (taška do školy), uvolnění ruky, zápěstí, SDTužky 
- výtvarné činnosti: samostatná práce s nůžkami, lepidlem 
  (výroba sešitu s obrázky) 
- báseň: Nakreslím si kopeček … (geom.tvary) 
- básně, písně k tématu 
- hra s hudebními nástroji, rytmizace, hra Na ozvěnu – opakování rytmu 
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5. PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZD ĚLÁVÁNÍ  
 
5.1. VĚCNÉ (MATERIÁLNÍ) PODMÍNKY  

 
- MŠ má právní subjektivitu, je jednotřídní, věk dětí zpravidla od 3 do 6 let 
- provoz MŠ je od 7.00 do 15.30 hodin 
- provoz MŠ je přerušen mezi vánočními svátky a o letních prázdninách 

 
Mateřská škola má přiměřeně velké prostory, dětský nábytek je zdravotně nezávadný, 
funkční, diferencovaný vzhledem věku a výšce dětí,  vyhovuje hrám dětí ve skupinách i 
při individuálních činnostech dětí. 
Zdravotně hygienické zařízení je v souladu s potřebami a počtem dětí. 
Vybavení tělocvičným náčiním, hračkami, pomůckami a materiály je průměrné . 
Hračky jsou umístěny tak, aby je děti dobře viděly a aby si je mohly samy půjčovat. 
Každoročně jsou dle možností obnovovány a doplňovány. 
Děti se také významným způsobem podílejí na výzdobě školy. Jejich práce jsou přístupné 
jak dětem samotným, tak i jejich rodičům. 
Všechny vnitřní i venkovní prostory MŠ splňují bezpečnostní a hygienické normy dle 
platných předpisů pro 20 dětí. Materiální podmínky jsou každoročně vylepšovány, dle 
finančních možností MŠ a Obce Ledce. 
MŠ dostala darem starší PC, který využívá občas ke vzdělávání. Také od EU (v rámci 
vzdělávání: Projekt „Malí šikulové“) vlastníme jeden tablet. Počítač s připojením na 
internet využívá ředitelka MŠ svůj vlastní (doma).Na budovu školy navazuje zahrada, 
která umožňuje dětem další rozmanité, pohybové aktivity. 
 
Záměry:   Ve spolupráci s Obecním úřadem a za finanční pomoci Evropského fondu je 
nutná oprava celé budovy, s tím bude souviset spojení obou hracích prostor vybouráním 
části spojovací zdi, které nám usnadní práci s dětmi z hlediska bezpečnosti a přehlednosti 
o dětech při hrách;  přístavba umyváren;   výměna oken spolu se sítěmi a možným 
zatemněním ložnice; výměna radiátorů a jejich krytů; přístavba kanceláře a zakoupení 
školního PC . Dále máme v plánu dle finančních možností  zakoupení nových přikrývek a 
nového povlečení.  
 
 
5.2.  ŽIVOTOSPRÁVA 
 
Součástí MŠ:  kuchyň a jídelna MŠ 
Typ stravování:   polodenní (přesnídávka, oběd, svačina) 
Stravovací kapacita:  50 dětí a zaměstnanců 
 
MŠ má vlastní kuchyň, stravování dětí je zajištěno 3x denně, tj. dopolední svačina, oběd a 
odpolední svačina.  Biorytmus je dodržován.  
Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava dle příslušných předpisů, která 
odpovídá principům zdravé výživy. 
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Je zachována vhodná skladba jídelníčku, jsou dodržovány technologie přípravy pokrmů a 
nápojů. Mezi jednotlivými pokrmy jsou dodržovány vhodné intervaly.  
Děti do jídla  nenutíme !, ale snažíme se je vhodně motivovat, aby vše alespoň ochutnaly a 
učily se tak zdravému stolování. Učí se také základům slušného chování při stolování. 
Jídelníček sestavuje vedoucí školní jídelny a kuchařka v jedné osobě.  
Je zajišťován pitný režim v průběhu celého dne. 
Respektujeme individuální potřeby dětí i rodičů. Rodiče přivádějí své děti do MŠ dle 
potřeby, zpravidla do půl 9-té, vyjimečně lze dítě přivést i déle. Děti jsou každý den 
přiměřeně dlouho na čerstvém vzduchu, kterého máme dostatek. 
Je zajištěn pravidelný denní řád, který se přizpůsobuje potřebám dětí a aktuálním situacím 
v MŠ. Děti mají dost volného pohybu nejen v MŠ, ale i při pobytu venku. 
Je respektována individuální potřeba aktivity, spánku a odpočinku dětí. 
Děti ke spánku nenutíme, ale ke krátkému odpočinku je vhodně motivujeme (pohádka, 
ukolébavka, plyšová hračka). Zaměstnanci školy respektují individuální potřeby dětí. 
Pedagogické pracovnice zatěžují děti přiměřeně, v rámci jejich možností. Dětem je 
dovoleno kdykoli relaxovat. 
Učitelky se sami chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem 
přirozený vzor.  
 
Záměry:   máme v plánu dle personálních, finančních, organizačních a časových možností  
upevňovat zdravý životní styl, jehož součástí je zdravé stravování; zařazovat zdravotní 
cviky, více pohybu a vést děti k větší konzumaci ovoce a zeleniny; rozvíjet samostatnost, 
vést děti k hygienickým návykům správného stolování a společenského chování 
 
 
 5.3.  POHODOVÉ PODMÍNKY (PSYCHOSOCIÁLNÍ)  
 
Nově příchozím dětem nabízíme dostatečně dlouhý, postupný adaptační režim. 
Umožňujeme rodičům přivádět své dítě do mateřské školy dle jejich potřeb, a po dohodě 
s učitelkou mohou v MŠ ze začátku zůstat dle potřeb dítěte.  
Snažíme se o naplnění názvu našeho programu a našeho motta. 
Jde nám o to, aby se děti v prostředí MŠ cítily spokojeně, jistě a bezpečně. 
Učitelky respektují potřeby dětí, pomáhají v jejich uspokojování, a to přirozeně a citlivě. 
Děti nejsou neúměrně zatěžovány, neurotizovány spěchem a chvatem ani nadměrnou 
náročností prováděných činností. 
Všechny děti mají v MŠ stejná práva, stejné možnosti i své povinnosti, nikdo není 
upřednostňován ani znevýhodňován, nejsou podceňovány ani zesměšňovány. 
Osobní svoboda a volnost dětí je respektována do určitých mezí, vyplývajících z řádu 
chování a norem, které jsou ve škole stanoveny a učí děti praviplům soužití. 
Snažíme se dávat dětem jasné a srozumitelné pokyny, rozvíjet v nich citlivost pro 
vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou pomoc a podporu. Děti jsou 
seznamovány s jasnými pravidly chování ve skupině tak, aby se ve třídách vytvořil 
kolektiv dobrých kamarádů, kde jsou všichni rádi.  
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Péče o děti a komunikace s nimi je podporující, sympatizující, přímá, vstřícná, empatická 
(mající pochopení).  Je vyloučena manipulace s dítětem, zbytečné organizování a nezdravá 
soutěživost, také komunikace s dítětem, kterou dítě vnímá jako násilí, je nepřípustná! 
Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a jeho potřebám tak, aby mu 
byla blízká, pochopitelná, přiměřeně náročná, užitečná a využitelná, počítáme s aktivní 
spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte při všech činnostech. 
Snažíme se o nenásilnou komunikaci s dítětem, která mu je příjemná, která navozuje 
vzájemný vztah důvěry a spolupráce. Převažují pozitivní hodnocení a pochvaly, 
podporujeme samostatnost a důvěru dítěte v sebe, vyhýbáme se negativním komentářům. 
Vztah mezi dospělými a dětmi je plný důvěry, tolerance, ohleduplnosti, zdvořilosti, 
solidarity, pomoci a podpory. 
Učitelky se dostatečně věnují vztahům dětí ve třídě, nenásilně tyto vztahy ovlivňují 
(prevence šikany). 
 
Záměry:  nadále naplňovat motto naší mateřské školy; máme v plánu dle personálních, 
organizačních, časových, ale i finančních možností rozvíjet individuální schopnosti 
každého dítěte, a to jak dětí nadaných, tak i dětí ze znevýhodněného prostředí, ale i dětí se 
zvláštními vzdělávacími potřebami 
 
 
5.4.  ORGANIZACE A PROVOZ MŠ 

 
- provoz mateřské školy je od 7,00 do 15,30 hodin 
- provoz MŠ je přerušen mezi vánočními svátky a o letních prázdninách 
- po předchozí dohodě lze  přivádět dítě do MŠ kdykoli dle potřeb rodiny 
- do MŠ patří pouze dítě zcela zdravé, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí 
- učitelky odpovídají za děti od doby, kdy dítě převezmou od rodičů až do doby, kdy 

je rodičům předají 
 

  7,00 -    8,30       příchod dětí do mateřské školy 
  7,00 -    8,30       spontánní a didaktické činnosti (indiv. volba dle zájmu dítěte) 
  8,30 -    9,00       řízené pohybové aktivity včetně preventivních zdravotních cviků,  

                   tělových. chvilka 
  9,00 -    9,30       hygiena, svačina 
  9,30 -  10,00       řízené a spontánní aktivity ( výchovná činnost se zaměřením    
                              k tématu),  příprava na pobyt venku 
10,00 -  12,00       pobyt venku 
12,00 -  13,30       oběd, odpolední lenošení 
13,30 -  15,30       odpol. zájmová činnost spontánně motivovaná přímo i nepřímo        
15,00 -  15,30       odchod domů   
 
 
Režim dne vychází z potřeb a zájmu dětí. Snažíme se o vyváženost spontánních i řízených 
činností, také o denní zařazení pohybových aktivit se zařazováním zdravotních cviků. 
Vzdělávání se snažíme maximálně přizpůsobovat potřebám smíšené věkové skupiny, 
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dbáme na vývojová specifika jednotlivých dětí, ale také na vyvážený poměr spontánních a 
řízených aktivit. Výchovně vzdělávací proces probíhá ve všech činnostech a situacích 
v průběhu celého dne.  
Nabízíme dětem zajímavé, podnětné prostředí, což nám umožňují dobré materiální 
podmínky. Dětem se plně věnujeme. Naším cílem je, aby děti nacházeli v MŠ radostné 
prostředí a citlivý přístup, potřebné zázemí, klid, bezpečí, ale i osobní soukromí. 
Na základě pedagogické analýzy, vedení záznamů o dětech a sledováním jejich vývoje se 
zaměřujeme také na individuální péči. 
Snažíme se věnovat dětem dostatek času pro spontánní hru, vítaná je při činnostech vlastní 
aktivita dětí, kterou podporujeme. Volíme metody prožitkového a kooperativního učení 
hrou a činnostmi. Snažíme se vycházet z přímých prožitků dětí, využíváme situační učení, 
podporujeme dětskou zvídavost a radost z poznávání nového. Děti mají možnost pracovat 
vlastním tempem. Je dbáno na osobní soukromí dítěte. Děti mají možnost hrát si i pracovat 
ve skupinkách. 
 
Denní řád vychází z potřeb a zájmu dětí, a i když je daný, lze ho variabilně měnit. Plně se 
věnujeme dětem a jejich vzdělání. Dbáme, aby zde děti nacházely potřebné zázemí, klid, 
bezpečí i soukromí. Do programu dne zařazujeme řízené zdravotně preventivní pohybové 
aktivity. 
Při nástupu dítěte uplatňujeme individuálně přizpůsobený adaptační režim. Snažíme se, 
aby poměr spontánních a řízených činností byl vyvážený. Děti mají dost prostoru i času 
pro spontánní hru, pro její dokončení nebo pokračování. 
Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě, vlastním tempem, a to jak individuálně, tak při 
práci ve skupinách. 
Je dbáno na osobní soukromí dětí, pokud se dítě nechce účastnit společných činností, ale i 
možnost soukromí při osobní hygieně.  
Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím 
potřebám a možnostem dětí. Máme vhodné a dostatečné materiální podmínky. 
 Důraz klademe na to, aby při řízených, nebo náročnějších situacích byly přítomny ve třídě 
vždy učitelky dvě. Velkou pomocí je také spolupráce s uklízečkou. Učitelky se překrývají 
při přípravě na pobyt venku, při pobytu venku, při hygieně a při obědě. Dvakrát až třikrát 
týdně při hlavní činnosti. 
Sledujeme plnění povinné školní docházky a vedeme o ní řádné záznamy. 
Záměry:  máme v plánu dle personálních, organizačních, časových, ale i finančních 
možností nadále  přizpůsobovat režim dne zájmům a potřebám dětí, respektovat potřebu 
dětí na soukromí, klid a bezpečí; nebránit se integraci dětí s postižením, pokud to jejich 
zdravotní stav dovolí 
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5.5.  ŘÍZENÍ MATE ŘSKÉ ŠKOLY 
 

Vedením a řízením mateřské školy je pověřen ředitel mateřské školy.  
Povinnosti, pravomoci a úkoly všech zaměstnanců jsou jasně vymezeny. 
V našem malém pracovním kolektivu panuje vzájemná důvěra, respekt a tolerance, 
komunikace je každodenní, vstřícná a rovnocenná. Celý kolektiv má možnost spoluúčasti 
na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. 
Ředitel vyhodnocuje práci všech zaměstnanců, pozitivně je motivuje, bere v úvahu 
připomínky všech zaměstnanců, klade důraz na vzájemnou spolupráci a vytváření 
prostředí otevřenosti a důvěry.  
Plánování pedagogické práce je funkční, vychází z předchozí analýzy a využívá zpětnou 
vazbu. 
Ředitel vypracovává  ŠVP ve spolupráci s ostatními členy týmu, případně s rodiči. Snaží 
se provádět kontrolní a evaluační činnost tak, aby byla smysluplná a užitečná pro další 
práci. 
MŠ spolupracuje se zřizovatelem a dalšími orgány státní správy, také s nejbližší základní 
školou  v Semčicích. Dále aktivně spolupracuje  s MŠ v Kosořicích. 
Záměry:  máme v plánu dle personálních, organizačních, časových, ale i finančních 
možností  nadále si pomáhat a vzájemně se respektovat; respektovat výsledky kontrolní a 
evaluační činnosti pro další práci 
 
 
5.6.  PERSONÁLNÍ A PEDAGOGICKÉ ZAJIŠT ĚNÍ 
 

• Ředitelka MŠ = kvalifikovaná učitelka  
• Kvalifikovaná učitelka MŠ  
• Uklízečka  
• Vedoucí stravování a vyučená kuchařka   
• Topič   

 
Pedagogičtí pracovníci mají předepsanou odbornou kvalifikaci, pracují na základě jasně 
vymezených a společně vytvořených pravidlech,  aktivně se sebevzdělávají a ředitel jim 
umožňuje další systematické vzdělávání. 
Při všech činnostech je zajištěna optimální pedagogická péče o děti.  Je zajištěno 
překrývání učitelů každý den v dané době. Rozvržení služeb pedagogických pracovnic je 
z hlediska zajištění bezpečnosti dětí optimální. 
Zaměstnanci jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem, v souladu se 
společenskými pravidly, pedagogickými a metodickými zásadami výchovy a vzdělávání 
předškolních dětí. 
Všichni zaměstnanci se snaží být k dětem milí, laskaví a vstřícní. Respektují jejich zájmy, 
možnosti ale i individuální potřeby.Snaží se být jim dobrým vzorem. 
Záměry:  máme v plánu snažit se dle organizačních a časových možností o efektivnější 
předávání poznatků z různých vzdělávacích školení 
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5.7.  SPOLUPRÁCE S RODIČI  
 
Ve vztazích mezi pedagogy a rodiči panuje důvěra, otevřenost, vstřícnost, porozumění a 
ochota při spolupráci, která funguje na základě každodenního styku, pomocí rozhovorů o 
dítěti, rodině a mateřské škole. 
Dbáme na postupnou adaptaci dítěte v mateřské škole vzájemnou dohodou tak, aby  dítě 
postupně zvládlo odloučení od rodičů a samostatný pobyt v mateřské škole. Sledujeme 
konkrétní potřeby dětí, jejich rodin a snažíme se jim vyhovět. 
Rodičům nebráníme vstupu do třídy za svým dítětem, podporujeme zájem  rodičů o dění 
v MŠ a vzájemnou spolupráci. Jsou-li požádáni o pomoc, setkáváme se s vstřícností a 
ochotou. Také nás někteří podporují finančně i materiálně. 
Pravidelně jsou informováni o prospívání jejich dítěte, snažíme se společně podílet na 
výchově a vzdělávání dítěte. Prožívají také společné zážitky s dětmi při vánoční a jarní 
besídce, které pro ně každoročně připravujeme. 
Zaměstnanci školy chrání soukromí rodiny, jsou diskrétní, ohleduplní a taktní. Nezasahují 
do života rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. 
Mateřská škola podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě, nabízí 
poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí. 
Na naší malé mateřské škole se všichni znají, což napomáhá práci s dětmi a všeobecné 
pohodě. 
Záměry:  máme v plánu dle organizačních a časových možností  nadále pěstovat příjemné 
ovzduší ve styku s rodiči tak, aby se děti cítily ve školce šťastně a bezpečně a rodiče měli 
jistotu, že je o dítě dobře postaráno. 
 
 
 

6. VZDĚLÁVÁNÍ D ĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZD ĚLÁVACÍMI  
POTŘEBAMI  

 
Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností 
nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí 
podpůrných opatření. Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu 
uvedeného v par. 16 školského zákona. Podpůrná opatření realizuje škola. 
 
Naše mateřská škola je schopná poskytnout dítěti podpůrná opatření I. stupně. 
Podpůrná opatření II.-V. stupně nastaví školské poradenské zařízení formou doporučení. 
Tato opatření budou MŠ  poskytována v souladu se zjištěnými speciálními vzdělávacími 
potřebami dítěte. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha 
č.1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. 
 
Rámcové cíle a záměry předškolního vzdělávání jsou pro vzdělávání všech dětí společné. 
Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami je třeba jejich naplňování 
přizpůsobovat tak, aby maximálně vyhovovalo dětem, jejich potřebám i možnostem. Je 
třeba vytvořit optimální podmínky k rozvoji osobnosti takového dítěte, aby dosáhlo co 
největší samostatnosti. 
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Vzdělávání  těchto dětí probíhá formou individuální integrace. Rozvoj osobnosti dítěte se 
speciálně vzdělávacími potřebami závisí na citlivém přístupu všech zúčastněných a dá se 
využít k obohacení života ostatních dětí. Dítě je v takovém kolektivu plnohodnotným 
partnerem ostatních dětí. Na jeho rozvoji se podílí spolu s rodiči, učitelky za pomoci 
asistenta. Je třeba vytvořit pro takové dítě podmínky pro jeho pozitivní přijetí. Inkluzívní 
vzdělávání  počítá se spoluúčastí celého kolektivu mateřské školy, a to jak všech 
dospělých, tak i dětí. 
Pro úspěšné vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je potřebné zabezpečit 
(umožnit): 

- uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu; 
- realizace všech podpůrných opatření při vzdělávání dítěte; 
- osvojení specifických dovedností v úrovni odpovídající individuálním potřebám a 

možnostem dítěte zaměřených na samostatnost, sebeobsluhu a základní hygienické 
návyky v úrovni věku dítěte a jeho postižení; 

- spolupráce se zákonnými zástupci dítěte, školskými poradenskými zařízeními; 
- snížení počtu dětí ve třídě v souladu s právními předpisy; 
- přítomnost asistenta pedagoga podle stupně přiznaného podpůrného opatření. 

 
Záměry:    v případě umístění dítěte se speciálně vzdělávacími potřebami máme v plánu 
dle personálních, organizačních a finančních možností zajistit a vytvořit pozici asistenta 
pedagoga, vytvořit pro dané dítě individuální plán, zajistit vhodné didaktické a 
rehabilitační pomůcky  a nadále se vzdělávat v oblasti speciální pedagogiky 
 
 

7. VZDĚLÁVÁNÍ D ĚTÍ NADANÝCH  
 
 
Mateřská škola je povinna vytvářet podmínky k co největšímu využití potenciálu každého 
dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí i pro vzdělávání dětí nadaných. 
Takové dítě musí být podporováno.  Vzdělávání těchto dětí má stimulovat rozvoj jejich 
potenciálu včetně různých druhů nadání. 
 
Pojem nadané dítě obecně odkazuje k dítěti s vysokou inteligencí, vysokým stupněm talentu  a nadání. 
Neexistuje ale žádná obecně platná definice, která by pojem nadané dítě definovala. Jeden z přístupů 
popisuje termín „nadaný“ jako jednotlivce oplývajícího vynikajícím nadáním či schopností v jedné či více 
oblastech. Existují i další definice, v českém prostředí například ta, že pokud bychom chtěli definovat 
nadaného člověka, poukázali bychom na jeho úspěchy ve školním prostředí, nebo na mimořádné hudební 
či sportovní výsledky. (https://cs.wikipedia.org/wiki/Nadané_dítě) 
 
Záměry:  máme v plánu dle  personálních, organizačních, časových a finančních možností 
vytvářet pro takové děti podmínky, poskytovat optimální vzdělávací prostředí 
s motivujícími pomůckami a v případě potřeby vytvořit pro takové dítě individuální 
vzdělávací plán; rodičům dětí nabídnout pomoc, radu či informace o dalších možnostech 
rozvíjení talentu jejich dítěte 
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8. VZDĚLÁVÁNÍ D ĚTÍ  DVOU AŽ T ŘÍLETÝCH  
 
Dle školského zákona se s účinností od 1.9.2016 předškolní vzdělávání organizuje pro děti 
ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let.  
Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku. Rámcové cíle a záměry 
vzdělávání, obsažené v RVP PV jsou vhodné i pro ně. Je však nezbytné si uvědomovat 
specifika, související s dosahovanou úrovní ve všech oblastech vývoje dítěte. Dvouleté 
dítě projevuje velkou touhu po poznání, experimentuje, objevuje. 
Poznává všemi smysly. Vymezuje se vůči ostatním, osamostatňuje se, bývá silně 
egocentrické (sebestředné až sobecké). Neorientuje se v prostoru a čase, žije přítomností. 
V pohybových aktivitách je méně obratné. Proti starším dětem má výrazně méně 
zkušeností. Rozdíly v jednotlivých oblastech vývoje dětí tohoto věku jsou velmi výrazné. 
Pro dvouleté dítě je zařazení do mateřské školy nejčastěji první sociální zkušeností mimo 
širší rodinu. Obvykle se projevuje silnější potřebou vazby na dospělou osobu. Poznává 
nové vzorce chování dospělých i vrstevníků, vymezuje si vlastní prostor, přijímá 
vymezené hranice a nové role.  
Učitel zastává velmi významnou pozici, stává se zástupcem rodiče, jistotou a oporou dítěte 
v běžném dění i v budování vztahů s vrstevníky.  
Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a 
především hrou. Často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, zpravidla 
udrží pozornost jen velmi krátkou dobu. Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé 
přizpůsobování organizace se střídáním nabídky činností, trénováním návyků a 
praktických dovedností, ponecháním co největšího prostoru pro volné hry a pohybové 
aktivity.  
 
 
 
 Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let 
 
 Předškolní období je zásadní pro utváření celoživotních návyků, respektování pravidel a 
norem. Ve věku dvou let je dítě zpravidla připraveno tyto aspekty rozeznávat a přijímat. 
Pokud se v mateřské škole vzdělávají děti mladší tří let, je nutné zajistit ještě další 
podmínky, které reagují na vývojová specifika, individuální potřeby, zájmy a možnosti 
těchto dětí. Dítě ve věku od dvou do tří let má některé potřeby jiné nebo intenzivnější než 
děti starší. Potřebuje stálý pravidelný denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění 
pocitu bezpečí, přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče, 
srozumitelná pravidla.  
 
Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let jsou vyhovující, jestliže: 
 
 • Mateřská škola je vybavena dostatečným množstvím podnětných a bezpečných hraček a 
pomůcek vhodných pro dvouleté děti.  
• Ve věkově heterogenní třídě jsou pro zajištění bezpečnosti jiným způsobem 
znepřístupněny bezpečnost ohrožující předměty. Ve třídě jsou nastavena dětem 
srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek. 
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 • Prostředí je upraveno tak, aby poskytovalo dostatečný prostor pro volný pohyb a hru 
dětí, umožňovalo variabilitu v uspořádání prostoru a zabezpečovalo možnost naplnění 
potřeby průběžného odpočinku.  
• Mateřská škola je vybavena dostatečným zázemím pro zajištění hygieny dítěte.  
• Šatna je vybavena dostatečně velkým úložným prostorem na náhradní oblečení a 
hygienické potřeby.  
• Je zajištěn vyhovující režim dne, který respektuje potřeby dětí (zejména pravidelnost, 
dostatek času na realizaci činností, úprava času stravování, dostatečný odpočinek).  
• Mateřská škola vytváří podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními 
potřebami.  
• Dítěti je umožněno používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a 
jistoty.  
• Vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle potřeb 
a volby dětí.  
• Učitel uplatňuje k dítěti laskavě důsledný přístup, dítě pozitivně přijímá.  
• V mateřské škole jsou aktivně podněcovány pozitivní vztahy, které vedou k oboustranné 
důvěře a spolupráci s rodinou. Péče o děti od dvou do tří let musí být organizačně a 
provozně zajištěna v souladu s platnými právními předpisy. 
Záměry:  máme v plánu dle  personálních, organizačních, časových a finančních možností 
vytvářet pro dvouleté děti podmínky k zajištění jejich případné docházky do MŠ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 


