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CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Mateřská škola Vysoké Veselí je součástí Základní školy a Mateřské školy, Vysoké Veselí, 

okres Jičín, jejímž zřizovatelem je město Vysoké Veselí.

Telefon: 778 051 786

Provoz školy: 6.30 – 16.00

Kapacita školy:  36 dětí

Počet tříd: 2

Charakteristika prostředí: 

Mateřská škola se nachází v klidném prostředí obytné části obce. Okolí není zatíženo 

průmyslovými objekty ani hustými dopravními sítěmi a tím je zajištěna bezhlučnost 

a bezprašnost prostředí. V blízkosti se nachází rybník, les, louky, což umožňuje pobyt dětí ve 

zdravém životním prostředí.

Charakteristika budovy: 

Mateřská škola je umístěna v prvním poschodí nové přístavby školní jídelny. Vchod je 

samostatný. Prostorové vybavení je vyhovující. Děti mají k dispozici prostornou hernu 

s jídelním koutem, menší třídu na dělené činnosti, odpovídající sociální zařízení, dvě šatny. 

Pro vydávání stravy slouží samostatná kuchyňka. Sociální zázemí pro personál je vyhovující. 

Dětem slouží i přilehlá zahrada, kde bylo vybudováno pískoviště, dětské hřiště a bazén. 

Instalovány houpačky, průlezky a postaven altán. Zahrada se dále buduje.
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KONCEPCE ŠKOLY

Záměrem předškolního vzdělání na naší škole je:

"Citlivě a s ohledem na osobní předpoklady rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické 

a sociální tak, aby si osvojilo základní dovednosti, vědomosti a postoje vyplývající 

z klíčových kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj, pro život a vzdělání." 

Předškolní vzdělávání má usnadňovat dítěti jeho další životní i vzdělávací cestu, rozvíjet 

osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, napomáhat mu v chápání okolního 

světa a motivovat je k dalšímu poznání a učení. Naučit dítě žít ve společnosti ostatních, 

vzájemně se respektovat a pomáhat si. Osvojit si základy hodnot, na kterých je naše 

společnost založena.   

Vytváříme proto vstřícné a podnětné prostředí, ve kterém se dítě cítí bezpečně, zažívá úspěch 

a je svým okolím uznávané a přijímané. 

Činnosti dětí iniciujeme tak, aby podporovaly dětskou zvídavost a potřebu objevovat, aby dítě 

pocítilo radost z toho, co samo dokázalo. Podněcujeme spontánní dětské aktivity a cíleně je 

usměrňujeme. Činnosti spontánní a řízené jsou vzájemně provázané a vyvážené. Vzdělávání 

dětí je uskutečňováno prostřednictvím her a zajímavých činností, které jsou zcela 

přizpůsobeny potřebám a zájmům dětí. 
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PODMÍNKY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

Věcné podmínky

Mateřská škola má jednu prostornou hernu, jednu menší třídu pro dělené činnosti. Ve velké 

herně máme vytvořené hrací koutky pro námětové hry (kadeřnictví, kuchyňský kout, obchod, 

montážní ponk, multifunkční koutek pro dramatické hry). Děti se mohou uchýlit i do klidného 

koutku, kde mají dostatek soukromí. Pro výtvarné a pracovní činnosti mají připraveny 

dostatek jím dostupných pomůcek. U okna byla instalována nová tabule na kreslení. Ve velké 

herně se rozkládají postýlky na odpočinek dětí. V malé třídě je nainstalována interaktivní 

tabule, kde pracujeme se zakoupenými výukovými programy i programy vytvořenými 

pedagogy. 

Vybavení pomůckami, hračkami, stavebnicemi odpovídá počtu dětí a jejich věku. Podle 

možností je doplňováno a obměňováno. 

Podstatná většina hraček je umístěna tak, aby si je děti mohly samostatně brát a aby na ně 

viděly. 

Pro pohybové aktivity jsou zde ribstole, žíněnky, míče, švédská bedna, aktivní kruh, 

rovnovážný had, balanční deska. 

Děti mají k dispozici také počítač s výukovými programy. 

Hygienické zařízení, vybavení i dětský nábytek odpovídají počtu dětí, jsou bezpečné 

a nezávadné. Děti se podílejí na výzdobě a úpravě prostředí, dětské práce jsou přístupné, aby 

je mohli shlédnout rodiče. 

Na budovu mateřské školy navazuje zahrada, kde je umístěno kruhové pískoviště, průlezky 

a houpačky s bezpečnostními dopadovými plochami, skluzavka, altán, dětský bazén. Pod 

vzrůstajícími stromy jsou umístěny lavičky. 

Životospráva

Dětem poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu. Je zachována vhodná skladba 

jídelníčku. Mezi jednotlivými jídly dodržujeme dostatečné intervaly. Děti mají dostatek ovoce 

a zeleniny a pokrmů z nich připravených. 

Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se je motivovat k ochutnání nového jídla. Dbáme na 

kulturu stolování. Děti si prostírají, přinášejí některá jídla a odklízejí použité nádobí.
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Předškolní děti obědvají ve školní jídelně, kde mají své místo a kde se zároveň učí větší 

samostatnosti.

Během dne mají děti možnost dostatečného množství tekutin. Ve třídě je umístěn termos 

s čajem. Je zajištěn pravidelný pitný režim. 

Psychosociální podmínky

Vytváříme podmínky, aby se děti i dospělí cítili v mateřské škole dobře, spokojeně, jistě 

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

Respektujeme potřeby dětí, reagujeme na ně a napomáháme v jejich uspokojování. Jednáme 

nenásilně, přirozeně a citlivě. Děti nepřetěžujeme, poskytujeme jim dostatek času na 

jednotlivé činnosti. 

Všechny děti mají svá práva a možnosti. Všichni dodržují předem dohodnutá pravidla. 

V dětech se snažíme rozvíjet citlivost pro vzájemnou toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, 

pomoc a podporu. Podporujeme děti v samostatných činnostech, dostatečně je chválíme 

a pozitivně hodnotíme. 

Vzdělávací nabídku přizpůsobujeme mentalitě předškolního dítěte a jeho potřebám. Chceme, 

aby byla dětem tematicky blízká, snadno pochopitelná, potřebná a přiměřeně náročná. 

Snažíme se, aby se dětem dostávalo jasných a srozumitelných pokynů. Usilujeme o to, aby 

třída byla pro děti kamarádským prostředím, v němž jsou rády. 

Organizace chodu

Provoz mateřské školy je od 6:30 – 16.00 hodin. 

Máme jednu smíšenou třídu dětí a jednu třídu pro předškolní děti. Rodiče mají možnost 

přivádět své dítě do MŠ kdykoliv, podle svých potřeb (po vzájemné domluvě). 

Máme vytvořený dostatečně pružný denní řád, který reaguje na individuální možnosti 

a potřeby dětí. Umožňujeme dětem potřebné zázemí, klid a bezpečí. Usilujeme o vyváženost 

spontánních a řízených činností a snažíme se, aby děti měly dostatek prostoru a času na hru. 

Podněcujeme a motivujeme děti k vlastní aktivitě a umožňujeme jim pracovat svým tempem. 

Třída menších dětí pracuje s paní učitelkou dle třídního vzdělávacího plánu a třída 

předškoláků pracují část dopoledne v malé třídě, kde plní svůj třídní vzdělávací plán. Při 

plánování denních činností vycházíme z projektu školy s ohledem na vzdělávací potřeby dětí. 
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Denní řád

6.30 – 8.00 HRY scházení dětí, hry dle volby a přání dětí, 

didakticky zacílené činnosti ve skupinách a 

individuálně, individuální péče, jazykové 

chvilky, smyslové hry

8.00 – 8.40 CVIČENÍ pohybové aktivity

8.40 – 9.00 HYGIENA, PŘESNÍDÁVKA pitný režim během celého dne

9.00 – 9.30 DOPOLEDNÍ ČINNOST pokračování ve výtvarných, hudebních, 

pracovních, poznávacích činnostech

9.30 – 11.30 POBYT VENKU

11.30 – 12.30

11.35 – 12.30

OBĚD, HYGIENA

OBĚD, HYGIENA

starší děti

mladší děti

12.30 – 14.00 ODPOČINEK, 

NESPAVÝ REŽIM

četba, vyprávění, poslech, nespavé aktivity

klidové činnosti, individuální činnost 

14.00 – 14.30 HYGIENA, SVAČINA

14.30 – 16.00 ODPOLEDNÍ ZÁJMOVÁ 

ČINNOST

dle zájmu dětí, pokračování v didaktické 

činnosti, odpolední hry, pobyt venku

Řízení mateřské školy

K 1. 1. 2003 byla vytvořena nová příspěvková organizace pod názvem Základní škola 

a Mateřská škola Vysoké Veselí. Její ředitelkou je Mgr. Bc. Magdaléna Neufussová. Za 

provoz mateřské školy zodpovídá Tereza Marečková – vedoucí učitelka, za provoz školní 

jídelny zodpovídá Petra Holmanová – vedoucí školního stravování. 

Pravidelnými pedagogickými a provozními poradami je zajištěn vnitřní informační systém. 

Informace na nástěnkách a schůzky s rodiči jsou součástí vnějšího informačního systému. 

Rodiče mohou individuálně konzultovat svoje požadavky s učitelkou ve třídě s ohledem na 

průběh činností ve třídě nebo kdykoliv po domluvě s vedoucí učitelkou. 

Spolupráce mezi jednotlivými subjekty je na dobré úrovni. Kolektiv pracovnic mateřské školy 

je spolehlivý a ochotný. 
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Personální obsazení

vedoucí učitelka:  Tereza Marečková

učitelka:  Štěpánka Kohoutová

učitelka:  Eva Prchalová 

školnice:  Martina Horváthová

                              

Pedagogové se dále vzdělávají a ke vzdělávání přistupují aktivně. Spolupráce všech pedagogů 

funguje na základě společně dohodnutých pravidel. 

Spoluúčast rodičů

Mateřská škola úzce spolupracuje s rodiči, kteří se mohou pravidelně informovat na své děti. 

Během těchto konzultací prohovoříme také případné problémy a nedostatky. Rodiče mohou 

také naši školu navštěvovat a podílet se na činnostech s dětmi. Pro nově příchozí děti 

nabízíme adaptační program.

Chráníme soukromí rodiny a zachováváme mlčenlivost.  

Rodiče se snažíme získávat ke spolupráci, nabízíme společné akce, jako jsou např. drakiáda, 

posezení u táboráku, podzimní zahradní slavnost. Vánoční posezení u stromečku 

s ochutnávkou cukroví je u nás pravidlem. Připravujeme návštěvní dny v MŠ, ukázky 

programů, přednášky, dílny Adventní a Velikonoční tvoření.

Na třídní schůzce jsou rodiče seznámeni se školním vzdělávacím programem, do kterého 

mohou kdykoli nahlédnout. Prezentujeme se pomocí nástěnek nebo tabla. Všechny akce jsou 

fotografovány. Fotografie jsou k dispozici na oficiálních stránce ZŠ a MŠ Vysoké Veselí na 

Facebooku. 
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Spolupráce s ostatními organizacemi

 se základní školou

- účast na vhodných akcích pořádaných ZŠ (přehlídka dravců, kulturní vystoupení) 

- zábavné dopoledne připravené žáky 9. třídy

- program na MDD

- návštěva předškolních dětí v 1. třídě ZŠ

- informativní schůzky pro rodiče předškolních dětí s ukázkou výuky

 se zřizovatelem

- spolupráce je na dobré úrovni, veškeré požadavky jsou projednány a podle možností 

splněny

 s okolními MŠ

- společná divadelní představení

- sportovní dopoledne

- vzájemná výměna zkušeností

 s hasiči Vysoké Veselí

- návštěva požární zbrojnice, prohlídka, beseda

- sponzorské dary 

 s místní knihovnou

- besedy

- výtvarné soutěže

Organizace vzdělávání

MŠ Vysoké Veselí je dvoutřídní mateřskou školou. Věkové složení dětí je 3 – 6 let.

Provoz mateřské školy je od 6.30 – 16.00 hodin. 

Děti přicházejí do 8.00 hodin. Poté, co se všechny děti sejdou, předškoláci odcházejí do 

vedlejší třídy. V obou třídách následuje dopolední program dle denního řádu. Poté následuje 

pravidelný pobyt venku. Po obědě se děti připravují na odpočinek. Dětem, které nepotřebují 

tolik spánku, umožňujeme tzv. klidový nespavý režim. V rámci tohoto režimu zařazujeme 
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různé klidové aktivity (počítačové hry, interaktivní tabule, grafomotorická cvičení a jiné 

pracovní listy pro rozvoj matematických představ atd., omalovánky). 

Děti jsou do tříd rozděleny podle věku.

Třída „Berušky“ je určena mladším dětem ve věkovém rozmezí zhruba 2 – 5 let. Program 

a jednotlivé činnosti jsou přizpůsobeny této věkové kategorii. Klademe důraz na zvládnutí 

socializace a sebeobsluhy. Střídá se zde volná hra a organizovaná činnost. Na jednotlivé 

činnosti mají děti vyhrazeno více času. Adaptace nových dětí probíhá pozvolna, rodičům se 

doporučuje začínat adaptaci s kratšími časovými úseky. Nové děti si před nástupem do 

mateřské školy mohou přijít pohrát s rodiči na zahradu, nebo se účastnit některé z našich akcí. 

Děti se tak přirozeně seznámí s novým prostředím a zvyknou si na kolektiv dětí a nové 

učitelky. Rodičům nových dětí nabízíme adaptační režim, délku pobytu dítěte po nástupu do 

mateřské školy individuálně konzultujeme s rodiči a přizpůsobujeme potřebám dětí.

Třída „Včelky“ je určena pro starší a předškolní děti ve věkovém rozmezí zpravidla 5 – 7 

roků. V této třídě klademe důraz především na předškolní přípravu. Děti každý den pracují na 

některé z jednotlivých vzdělávacích oblastí. Rozvíjejí matematickou a čtenářskou 

pregramotnost, zrakové a sluchové rozlišování, prostorovou orientaci, grafomotoriku, ale 

i slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti. Předpokládá se, že všechny běžné činnosti, jako je 

oblékání, stravování a hygiena zvládnou bez pomoci učitelek, stačí rada. Řízená činnost 

probíhá v delších časových úsecích. Velkým kladem je intenzivní spolupráce se základní 

školou. Cílem spolupráce je mimo jiné zajištění přirozeného přechodu dětí do 1. třídy 

základní školy. Propojení základní a mateřské školy hraje pro předškolní děti významnou roli, 

přechod do 1. třídy probíhá bez stresu a neznalosti prostředí.

Vzdělávání dětí od dvou do tří let

Předškolní vzdělávání lze organizovat pro děti od dvou let věku. Rámcové cíle a záměry 

vzdělávání, obsažené v RVP PV, jsou vhodné i pro vzdělávání dětí od dvou do tří let, ale je 

třeba zohlednit specifika, související s dosahovanou úrovní ve všech oblastech vývoje dítěte. 

Dvouleté děti se nejvíce učí nápodobou, situačním učením, vlastním prožitkem a především 

hrou. Vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, 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.  
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Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let: 

 dostatečné množství podnětných a bezpečných hraček a pomůcek vhodných pro 

dvouleté děti,

 srozumitelná pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek,

 dostatečný prostor pro volný pohyb a hru dětí,

 dostatečné zázemí pro zajištění hygieny dítěte,

 režim dne, který respektuje individuální potřeby dětí, 

 vhodné podmínky pro adaptaci dítěte v souladu s jeho individuálními potřebami,

 používání specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty,

 vzdělávací činnosti jsou realizovány v menších skupinách či individuálně, podle 

potřeb a volby dětí.

Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Vzdělávání všech dětí včetně dětí se speciálními vzdělávacími potřebami se uskutečňuje 

podle ŠVP. Podpůrná opatření specifikují vybrané druhy podpůrných opatření, které 

mohou uplatnit ve výuce pedagogové s cílem podpořit vzdělávání dítěte zejména 

změnou pedagogických postupů (např. úprava metod výuky, didaktické postupy a 

úpravy v kritériích hodnocení apod.) 
Podpůrná opatření prvního stupně stanovuje mateřská škola. Od druhého stupně 

podpory jsou podpůrná opatření stanovována školským poradenským zařízením (dále 

jen ŠPZ) po projednání se školou a zákonným zástupcem dítěte. 

 Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem 

pro zpracování plánu pedagogické podpory (PLPP).

 Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně je ŠVP  

podkladem pro tvorbu individuálního vzdělávacího plánu (IVP). 

Důraz je kladen na navázání úzké spolupráce s rodiči těchto dětí, citlivou komunikaci a 

předávání potřebných informací. Při vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími 

potřebami spolupracuje učitel s dalšími odborníky, využívá služby školských 

poradenských zařízení.
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Individuální vzdělávání

Rodič dítěte, které bude v odůvodněných případech plnit povinnost individuálního 

vzdělávání, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy, 

musí tuto skutečnost oznámit písemně ředitelce školy. Rodič s dítětem se dostaví k ověření 

úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech (zpravidla v listopadu). 

Následně vedoucí učitelka MŠ Vysoké Veselí doporučí postup při vzdělávání. Ředitelka ZŠ a 

MŠ Vysoké Veselí ukončí individuální vzdělávání dítěte v případě, pokud rodič dítěte 

nezajistí účast dítěte u ověření a to ani v náhradním termínu. Po ukončení individuálního 

vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat a musí nastoupit k docházce do školky.

Podmínky pro přijetí do MŠ

Do mateřské školy jsou přijímány děti od 3 let věku a to smyslově, tělesně a duševně zdravé. 

Pokud není naplněna kapacita školy, mohou být zařazeny i děti mladší tří let. K docházce 

mohou být zařazeny i děti na zkrácenou docházku (4 hodiny nebo 5 dnů v měsíci). 

Přijímací řízení:

- termín zápisu stanoví ředitelka školy s vedoucí učitelkou zpravidla v měsíci květnu

- rodiče jsou o zápisu informovány pomocí plakátů a hlášením v místním rozhlase

- rodiče podají písemnou žádost, kde jsou vyplněny předepsané náležitosti, předloží 

evidenční list potvrzený od lékaře

- zařazení dítěte do MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě předložených podkladů

- přijetí či nepřijetí dítěte jsou rodiče vyrozumění písemně

- v případě, že počet žádostí o přijetí přesahuje kapacitu školy, rozhoduje o přijetí zřizovatel 

školy

- ředitelka školy může rozhodnout o přijetí dítěte na dobu určitou

Kritéria pro přijetí:

S účinností od 1. 3. 2009 určila ředitelka školy na základě projednání se zřizovatelem kritéria, 

podle kterých budou k docházce do mateřské školy při Základní škole a Mateřské škole, 

Vysoké Veselí, okres Jičín zřizované městem Vysoké Veselí přijímány děti k pravidelné 

docházce:
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 Děti, jejichž rodiče mají trvalé bydliště ve Vysokém Veselí a děti 1 rok před začátkem 

povinné školní docházky. Děti s trvalým pobytem na území města Vysoké Veselí

 

 Děti podle věku - od nejstaršího k mladšímu až do naplnění volných míst 

 

O přijetí dítěte nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Záměrem výchovného působení a filozofií naší školy je vytvořit mateřskou školu rodinného 

typu s úzkými vazbami na rodiče. 

Chceme umožnit dětem prožít aktivní a šťastné dětství. Vytváříme jim prostředí bez 

zbytečného spěchu, kde se budou cítit dobře, kde bude dobrá nálada a pochopení. Cestou 

přirozené výchovy usilujeme o rozvoj samostatných a zdravě sebevědomých dětí. Chceme 

vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb, učit je uvědomění si 

odpovědnosti za své chování a jednání, to vše ve spolupráci s rodiči. 

Program naší školy nese název "Poznáváme svět". Je strukturován do čtyřech tematických 

bloků – čtyři roční období – což nabízí nepřeberné množství aktivit pro děti přirozenou 

formou získávat poznatky o světě kolem nás. Program zasahuje všechny oblasti vývoje dítěte 

a nabízí taková témata, která seznamují děti s realitou. Jedním z hledisek při sestavování 

programu je i to, že jsme v malém městě a máme blízko k přírodě. Součástí je i ekologický 

program. 

Rámcové cíle předškolního vzdělávání:

1. Rozvíjení dítěte a jeho schopnost učení

2. Osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

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

působící na své okolí
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Konkrétně na naší škole nabízíme činnosti, které:

- seznamují děti s přírodou a přírodními jevy, kladou důraz na bezprostřední kontakt 

s přírodou, napomáhají navazovat na poznatky a znalosti práce na zahrádkách a na poli

- aktivně chrání přírodu – jarní úklid, třídění odpadů, vedou děti k práci na školní zahradě, 

k péči o květiny

- umožňují vnímat okolí všemi smysly (výlety, vánoční a velikonoční tradice, návštěvy 

divadel, spolupráce s hasiči)

- podporují vytváření kladných vzájemných vztahů (slušnost, ohleduplnost, vzájemná 

pomoc, pěkné vztahy mezi dětmi)

- vedou ke zdravému životnímu stylu (pohyb, otužování, zdravá výživa), vytváření 

zdravých stravovacích návyků ve spolupráci s rodinou, k péči o klidné a kulturní stolování

- ponechávají dětem dostatečný prostor k uplatnění jejich aktivity, prostor pro hru (učitelka 

příliš nezasahuje)

- věnují velkou pozornost celkovému řečovému projevu dítěte (říkadla, vyprávění, 

dramatizace, hry zaměřené na artikulaci a výslovnost všech hlásek)

- napomáhají k rozvoji pohybových schopností a dovedností dítěte, vedou děti k 

samostatnosti a posilují sebeobslužné dovednosti

V naší mateřské škole máme vytvořená tato pravidla:

 zdravit při příchodu i odchodu

 poprosit a poděkovat 

 vzájemně si půjčovat hračky

 být dobrými kamarády

 neničit věci kolem sebe

 uklízet hračky a použitý materiál po práci

 přisouvat židle ke stolům, když vstaneme

 udržovat pořádek v šatně

 nekřičet

 používat odpadkový koš

 čekat, až na mě přijde řada při hře a mluvení

 respektovat pokyny učitelky
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Prostředky plnění cílů

- vytváříme dostatek přirozených situací a námětů k učení přes prožitky

- využijeme spontánních dětských zážitků z pobytů venku, exkurzí

- pozveme do mateřské školy příslušníky různých profesí, např. Policie, hasiči

- zařadíme výlety za poznáním, např. do lesa, do domácího hospodářství, do ZOO apod.

- vytváříme dětem prostor k experimentaci a samostatnému řešení konkrétních poznávacích 

situací

- realizujeme didakticky zacílené činnosti individuálně a ve skupinách

- umožňujeme dětem dokončit činnost v individuálním tempu (spolupráce s druhou 

učitelkou - jedna individuálně dokončuje, druhá např. cvičí apod.)

- dbáme na osobní soukromí, umožnit dítěti se uchýlit do klidného koutku a neúčastnit se 

společných činností, zajistit soukromí při osobní hygieně

- pokračujeme i nadále v plaveckém výcviku

- zajistíme vybavení školy nákladnějšími hračkami a pomůckami potřebnými pro výuku

- uskutečníme společné akce mateřské školy s rodinami dětí - besídky, oslavy, posezení 

u táboráku, dílny Adventní a Velikonoční tvoření

- umožňujeme rodičům vyjádřit se k problematice školy

- připravujeme pro rodiče přednášky různých odborníků 

- prohlubujeme spolupráci s odborníky (speciálními pedagogy, logopedy, psychology,)

- umožňujeme další vzdělávání pedagogických pracovníků

Formy vzdělávání

Vzdělávání se uskutečňuje po celý den pobytu dětí v MŠ – při všech činnostech. Dopolední 

činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků, které na sebe navazují. 

Respektujeme přání a potřeby dětí, usilujeme o to, aby byly děti vzdělávány neformálně 

hravými činnostmi, ve kterých se prolínají všechny vzdělávací okruhy. Snažíme se rovněž 

zajistit rovnováhu činností řízených, spontánních i relaxačních. Preferujeme metody a formy, 

které respektují specifiku předškolního vzdělávání. 

 Spontánní hry 

- uplatňujeme při příchodu dětí a v odpoledních hodinách – prostor pro individuální 

péči

 Řízené činnosti

- pracovní činnosti během dopoledne
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 Pohybové aktivity

- ve třídě během her a ranního cvičení, při pobytu venku (hřiště, zahrada, příroda)

- pohybové chvilky jsou zařazovány během celého dne

- s předškolními dětmi jednou týdně docházíme do tělocvičny při ZŠ

 Odpočinek, spánek, nespavý režim

- podle individuálních potřeb dítěte

- dětem s nižší potřebou spánku jsou nabízeny klidové činnosti 

Všechny činnosti jsou přizpůsobeny okolnostem a potřebám dětí.

Péče o děti ze znevýhodněného sociokulturního prostředí:

 motivace k pravidelné docházce

 osvojování správných hygienických návyků

 rozvoj jemné a hrubé motoriky

 rozvoj slovní zásoby, správná výslovnost

 zapojení dětí do kolektivu

 zahrnuje zejména zvýšenou individuální péči

 spolupráce s ostatními institucemi

 Péče o děti s narušenou komunikační schopností

- spolupráce s SPC Duháček Hradec Králové, pracoviště Jičín 

- logopedická prevence – Logohrátky – pracujeme ve skupině, nácvik správného dýchání, 

cvičení motoriky mluvidel, rytmizace, podpora sluchového vnímání, práce s hláskou, 

slabikou, slovem

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

Obsah vzdělávání je v našem školním vzdělávacím programu rozpracován do čtyř hlavních 

bloků, které byly stanoveny jako rámcové. Bloky se dále dělí do tří tematických celků 

s podtématy, která jsou podrobně rozpracována v třídním vzdělávacím programu. Časový 
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plán jednotlivých témat je nezávazný, prostor k jejich realizaci zůstává otevřený, flexibilní 

a dostatečně volný, je dán prostor pro aktuální situace, pro aktivní vstup dětí a tvořivost 

učitelky. Školní vzdělávací program je dokument, který se stále vyvíjí, bude nadále 

doplňován na základě nových zkušeností, odborných poznatků, poznatků z autoevaluace 

a s postupnými změnami podmínek, které jej ovlivňují. 

TÉMATA VZDĚLÁVACÍHO OBSAHU

BLOK 1: „PODZIME, PODZIME UŽ ZASE NOSÍŠ DEŠTĚ“

Témata:

 Já a moji kamarádi

 Barvy podzimu

 Aby oči viděly, aby ruce uměly

Charakteristika bloku

Seznámíme děti s novým prostředím školy, vytvoříme společná pravidla vzájemných vztahů, 

chování a komunikace, kterými se budeme řídit v každodenním styku. Prostřednictvím 

námětových her se budeme snažit o začlenění nových dětí do kolektivu. Zaměříme se na 

řečovou kázeň, budeme se snažit respektovat druhého, hlásit se o slovo, neskákat si do řeči. 

Seznámíme se s pravidly bezpečného chování na ulici, na školní zahradě. Osvojíme si 

bezpečné návyky při chůzi ve dvojicích a při přecházení vozovky. Procvičíme pojmy vlevo, 

vpravo a reakci na domluvený signál.

Při vycházkách budeme pozorovat dění ve vesnici, poznávat bydliště kamarádů, sledovat 

změny v přírodě v období babího léta a podzimu. Popovídáme si, co jsme dělali o 

prázdninách. Protože jsme vesnická škola, máme velice blízko k přírodě a můžeme tedy 

přímo pozorovat změny, které přináší podzim. Děti mívají z domova dostatek znalostí a 

zkušeností a naším úkolem je nadále je upevňovat a rozšiřovat. Procvičíme poznávání 

známého ovoce a zeleniny. Zaměříme se na méně známé, budeme řadit podle druhů, počítat a 

rozlišovat barvy.  Připomeneme si, co je zdravé a co nám škodí a postupně budeme u dětí 

upevňovat zdravé životní návyky a postoje. 
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Seznámíme děti s ekosystémem les, se zvířaty a rostlinami, které v lese žijí. Při vycházce do 

lesa, procvičíme zdolávání překážek a chůzi v nerovném terénu. Zaměříme se na určování 

počasí, charakteristiku podzimního počasí. Povíme si, jak se správně oblékat. 

Vzdělávací cíle 

 seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem – v rodině, v MŠ, v dětské 

herní skupině

 rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí

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

němu

 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí a jeho změnám

 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností 

 rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

 poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě, rozvoj schopnosti 

sebeovládání

 získávání relativní citové samostatnosti

 vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

Téma – Já a moji kamarádi

 Očekávané výstupy

- adaptovat se v prostředí mateřské školy, překonat stud

- umět navázat kontakty s dospělými i s dětmi

- uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému a respektovat je

- učit se vzájemně domluvit a řešit spory

- orientovat se bezpečně v budově mateřské školy a v blízkém okolí

- zvládat běžné činnosti a požadavky na dítě kladené (sebeobsluha)

- všímat si změn a dění v přírodě a v nejbližším okolí

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

- zachytit a vyjádřit své prožitky slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou 

či dramatickou improvizací
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- zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci 

- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony, udržovat pořádek ve svých věcech

- seznámení s vodou – základy plavání

 Navrhované činnosti

- seznámit se s prostředím mateřské školy

- poznávání nejbližšího okolí školy a bydliště na vycházkách

- výtvarné a dramatické ztvárnění prožitků (prázdniny, dovolená s rodiči)

- zdravotní, relaxační a dechová cvičení, pohybové hry

- hry zaměřené na posilování kamarádských vztahů

- říkadla a básně k tématu

- zpěv známých písní, rytmické hry

- grafomotorické cviky

Téma – Barvy podzimu

 Očekávané výstupy

- naučit se zpaměti krátké texty básní a písní s podzimní tématikou

- reprodukovat pohádku a zvládnout jednoduchou dramatizaci

- chápat prostorové pojmy (před-, za-, nahoře, dole)

- zvládat číselnou řadu do pěti

- rozlišování dopravních prostředků, dopravních značek pro chodce, rozlišení vlevo – 

vpravo, zvládat chůzi ve dvojicích a pohyb na místních komunikacích

- poznat některá zvířata podle vzhledu

- poznat zeleninu, ovoce podle vzhledu, chuti, vůně, hmatu, chápat význam pro zdraví 

člověka

- uvědomovat si, co je zdravé a co škodí

 Navrhované činnosti

- recitace, zpěv, dramatizace

- hudební a hudebně pohybové hry

- rozhovory, diskuze, vyprávění zážitků a příběhů

- pozorování podzimní přírody, zvířat, ptáků, ovoce, zeleniny, určování jejich vlastností
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- sběr přírodnin a hry s přírodninami (procvičování číselné řady a prostorových pohybů)

- konstruktivní, námětové a společenské hry – Na dopravu

- výtvarné vyjádření prožitků (malba, kresba, modelování)

Téma - Aby oči viděly, aby ruce uměly

 Očekávané výstupy

- rozvoj estetického cítění a prožívání

- vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, pocity, mínění a úsudky

- pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno

- naučit se zpaměti krátké texty, reprodukovat říkanky, písničky, pohádky

- vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, 

výtvarných, hudebních, pohybových)

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

potřeby, náčiním a materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem – tužky, 

barvy, nůžky, papír, modelovací hmota)

- uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky (osobní hygiena, 

stolování, oblékání, svlékání, obouvání)

- vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si nového, změněného

- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného

 Navrhované činnosti

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

- činnosti seznamující děti s věcmi, které je obklopují a jejich praktickým používáním

- lokomoční pohybové činnosti – chůze, běh, skoky, lezení

- konstruktivní a grafické činnosti 

- třídění, přiřazování, porovnávání – manipulace s přírodninami

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

zrakové a sluchové paměti

- prohlížení knih a encyklopedií, koláže, práce s barvami, kresba, malba, vystřihování, 

lepení

- zdolávání překážek v terénu i ve třídě

- nácvik básní a písní k tématu
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- námětové hry

- plavecký výcvik

BLOK 2: „ZIMA TO JE BÍLÁ PANÍ, TĚŠÍME SE VŠICHNI NA NI“

Témata:

 Vánoce, Vánoce přicházejí

 Zimní radovánky

 Masopust

Charakteristika bloku

V tomto bloku se zaměříme na historii Vánoc, na vánoční tradice a zvyky, na přípravu 

vánoční besídky v mateřské škole. Všechny činnosti budeme motivovat k aktivnímu zapojení 

dětí do výzdoby třídy, pečení cukroví, výrobu přáníček a dárků, zpívání vánočních písní 

a koled a přípravy vánoční besídky. 

Přiblížíme dětem charakteristické znaky zimy, vlastnosti sněhu a ledu, změny v počasí. 

Prostřednictvím zimních sportů si připomeneme, jak je pohyb důležitý pro naše zdraví. 

Vysvětlíme si zásady bezpečného chování při pohybu na sněhu a ledu. V souvislosti s tím 

budeme poznávat lidské tělo a zaměříme se na péči o své zdraví. 

Společně se školáky se budeme těšit na školní zápis. Budeme procvičovat paměť a pozornost, 

geometrické tvary, barvy, číselnou řadu, prostorové pojmy a grafomotoriku. Budeme se snažit 

o přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému. 

Vzdělávací cíle 

 rozvoj estetického vnímání, cítění a prožívání

 rozvíjení poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, dojmy a prožitky 

vyjádřit

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností verbálních i neverbálních 

a kultivovaného projevu

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

 osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě
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 rozvoj a užívání všech smyslů

 rozvoj tvořivosti - tvořivého myšlení, řešení problémů, sebevyjádření

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

o psanou podobu jazyka 

Téma – Vánoce, Vánoce přicházejí

 Očekávané výstupy

- osvojit si základní poznatky o českých vánočních tradicích, ale i o zvycích v jiných 

zemích

- zapamatovat si texty básní a říkadel, písní, koled a umět je reprodukovat na veřejnosti

- vyjádřit slovně, výtvarně, hudebně, pohybově i dramaticky své prožitky, představivost 

a fantazii a svoje zážitky zhodnotit

- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci řeči, používat gesta

- zacházet bezpečně s různými pracovními nástroji – vykrajovátka, váleček, nůžky, 

lepidlo

- pociťovat radost ze své práce a ze své tvůrčí činnosti

- vnímat všemi smysly, rozlišovat chutě, vůně, zvuky

- podílet se na dění ve třídě, umět se realizovat ve skupině, spolupracovat

- postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí

- vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení

 Navrhované činnosti

- příprava na návštěvu Mikuláše a čerta – nácvik básniček a písniček

- výzdoba třídy – vystřihování, nalepování hvězdiček, vloček, ozdob

- co je advent – vysvětlení, kalendář, věnec

- výroba vánočního přání – tiskání, lepení, stříhání, malování

- pečení a zdobení perníčků, vánočního cukroví

- kresba tuší – jmelí, ryby, vánoční stromeček

- zpěv a poslech vánočních písní a koled

- příprava na vánoční vystoupení pro rodiče

- cvičení podle hudby, pohybové vyjádření písní

- poslech příběhů s vánoční tématikou a jejich dramatizace

- štědrý večer – stolování, zvyky
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- grafomotorika – uvolňovací cviky 

- vánoční besídka s posezením pro rodiče

-

Téma – Zimní radovánky

 Očekávané výstupy

- rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností hrubé i jemné motoriky 

(koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka), ovládání pohybového 

aparátu a tělesných funkcí

- uvědomění si vlastního těla, pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, 

mít povědomí o těle a jeho vývoji

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

- rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby své zdraví ani zdraví 

druhých neohrožovalo

- sluchově rozlišovat začáteční a koncové hlásky ve slovech

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

ve správných větách)

- sledovat očima zleva doprava

- poznat některá písmena a číslice, poznat napsané své jméno

- chápat základní číselné a matematické pojmy (porovnávat, uspořádat a třídit soubory 

předmětů podle určitého pravidla, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky 

a orientovat se v ní, poznat více, méně, první, poslední)

- chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed), chápat základní 

časové pojmy (včera, dnes, ráno, poledne, večer)

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

hodnotit svoje osobní pokroky

- dodržovat pravidla her a jiných činností, jednat spravedlivě, hrát fair

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

s knížkami

 Navrhované činnosti

- sáňkování, klouzání, hry na sněhu a se sněhem

- vyšlapávání sněhuláka ve sněhu

- pozorování vloček, jejich výtvarné ztvárnění, výzdoba třídy a šatny

- pokusy se sněhem
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- zpěv a poslech písní se zimní tématikou, hudební činnosti, hudebně a pohybově 

ztvárnit rozmary zimního počasí (vánice, chumelení)

- poslech a dramatizace příběhů se zimní tématikou

- sledovat a zaznamenat průběh počasí – kalendář přírody

- krmení zvířátek a ptáčků

- námětové hry – Když kamarád stůně, Na sportovce, Oblékáme panenky

- obkreslování své ruky, kresba kamaráda, pojmenování částí těla

- hádanky a slovní hříčky

- grafická nápodoba písmen, čísel, symbolů

Téma – Masopust

 Očekávané výstupy

- osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké a přínosné

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

o tom, jak se prakticky chránit

- chovat se zdvořile, přistupovat k druhým lidem, dospělým i k dětem, bez předsudků, 

vážit si jejich práce a úsilí

- vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zacházet 

s jednoduchými hudebními nástroji, sledovat a rozlišovat rytmus

- utvořit si základní dětskou představu o společenských normách a v odpovídajících 

situacích se podle této představy chovat

- vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si nového, změněného, 

chybějícího

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

- domluvit se slovy i gesty, improvizovat

 Navrhované činnosti

- vycházky - návštěva pošty, zdravotního střediska, obchodu...

- povídání o různých povoláních, seznámení se s prací rodičů

- předvádění činností, pantomima – hádanky o povoláních

- vyšívání, navlékání korálků

- práce s různými druhy materiálů – stříhání, nalepování (koláž)

- zjišťování vlastností materiálů – papír, textil, dřevo, kov

- pohybové hry – Na kouzelníka, Na vrabečky
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- nácvik písní a hudebně pohybových her

- napodobování hudebních nástrojů, hrajeme si na muzikanty - Já jsem muzikant

- výroba masek na karneval se zapojením rodičů

- výzdoba třídy na karneval

- karneval – průvod masek, tanec, soutěže

-

BLOK 3: „SCHOVALO SI JARO KLÍČEK, SCHOVALO HO DO TRÁVY“

Témata:

 Příroda se probouzí

 Země má svátek

 Všechno kvete, krásně voní

Charakteristika bloku

Příroda se začíná probouzet, začíná jaro. Uvědomíme si změny v přírodě s tím spojené. 

Budeme poznávat jarní květiny, stromy a zvířata. Posílíme dětskou zvídavost, zájem dětí 

a radost z objevování. Při pozorování jarní přírody rozvineme poznatky a dovednosti 

(motorické, estetické i poznávací v souvislosti daným ročním obdobím). Při pobytu venku 

budeme rozvíjet pohybové schopnosti a fyzickou zdatnost dětí.

Seznámíme děti s velikonočními vesnickými oslavami a s historií zdobení kraslic. Protože 

mnoho dětí chodí hodovat, společně si o těchto zážitcích popovídáme. 

Budeme si všímat krásy jarní přírody, uvědomíme si, jak je důležité pečovat o své okolí 

a prostředí, ve kterém žijeme. Budeme se snažit chápat, že můžeme přírodě pomáhat. 

Naučíme se, jak nakládat s odpady. Zaměříme se na barevnou symboliku sběrných 

kontejnerů, budeme diskutovat o nutnosti třídění odpadu. Uklidíme školní zahradu a okolí 

školy. Připomeneme si, že i naše Země má svátek.

Jaro, to je také svátek našich maminek, proto budeme prohlubovat citové vztahy k maminkám 

a ostatním členům rodiny. Již tradičně vystoupíme na veřejnosti s pásmem básniček 

a písniček věnovaných maminkám. 
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Vzdělávací cíle 

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

i pohody prostředí

 rozvíjení jazykové a řečové schopnosti dětí, estetické a mravní cítění a dětskou tvořivost 

a nápady na základě prožitků

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

 rozvoj schopnosti citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a plně je prožívat vzhledem k lidem 

a k přírodě

 vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností

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

a umění

 rozvoj společenského i estetického vkusu

 pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, 

ale také poškozovat a ničit

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

společností, planetou Zemí

Téma – Příroda se probouzí

 Očekávané výstupy

- vést rozhovor, naslouchat druhým, vyčkat až druhý dokončí myšlenku

- formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat na vzniklou situaci

- sledovat a vyprávět příběh, pohádku

- chápat slovní vtip a humor

- utvořit jednoduchý rým

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

film, hodnotit svoje zážitky

- naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si je zapamatovat a vybavit

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

s uměním

- porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

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

a respektovat je

- pohybové hry ve třídě i v přírodě
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 Navrhované činnosti

- poslech pohádek a příběhů podle výběru dětí a učitelky

- vyprávění pohádek podle obrázků, rytmizace slov

- dramatizace a ilustrační kreslení k pohádkám

- výstava knih a kreslených obrázků

- mimické vyjádření nálad, cvičení citů a emocí

- nápodoba pohybu a pozice postav

- návštěva místní knihovny

- pohádkový týden – zapojení rodičů při plnění úkolů na jednotlivé dny

- pozorování přírody – typické jarní znaky

- vítáme jaro kytičkou – výtvarné zpracování různými technikami

- písně, básně, tanečky s jarní, pohádkovou a velikonoční tématikou

- setí semínek a pozorování růstu

- práce s papírem

- společenské hry – pexeso

- prohlížení knih a encyklopedií

- výzdoba školy na Velikonoce, výroba přání, zdobení kraslic

Téma – Země má svátek

 Očekávané výstupy

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

- uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je

- zorganizovat hru

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

- uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat 

neočekávaně proti pravidlům a tím ohrožovat pohodu a bezpečí druhých

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

poškozovat, všímat si nepořádku a škod, upozornit na ně

- zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých 

výtvarných dovedností a technik
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- vnímat, že svět má svůj řád, že je nekonečně pestrý a různorodý, mít povědomí 

o existenci různých zemí, o planetě Zemi a vesmíru

- mít povědomí o významu životního prostředí

- osvojování si plaveckých dovedností

- pomáhat pečovat o okolí, dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem 

s odpady, starat se o rostliny, zvířata

- porozumět, že všechno kolem se mění, vyvíjí, pohybuje a proměňuje

 Navrhované činnosti

- rozhovor nad mapou – stát, vlajka, prezident, hymna

- práce s encyklopediemi – kdo jsem a kam patřím

- práce s papírem – mačkání, trhání, lepení, recyklace

- vyhledávání barevných kontejnerů na odpad, třídění odpadu

- úklid okolí školy a školní zahrady

- vyrábění výrobků z pet lahví a pet víček

- didaktická hra – Z čeho se vyrábí

- třídění předmětů podle materiálů, ze kterého jsou vyrobeny 

- grafomotorické cviky – domečky aj. (pracovní listy)

- pohybové hry, překážkové dráhy

- poznávání zvířátek různých krajin

- projektový týden – Řeky a moře

- hádanky, písně, básně o zvířátkách

- stavíme stavby z písku

- čarodějnice – práce s textilem

- plavání

Téma – Všechno kvete, krásně voní

 Očekávané výstupy

- využití všech smyslů, záměrné pozorování

- vyjádřit svou představivost v tvořivých činnostech

- přemýšlet, vést jednoduché úvahy a umět je vyjádřit

- uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky (lásku, radost, náklonnost, 

smutek, strach)

- rozlišovat citové projevy ve známém a cizím prostředí
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- navazovat kontakty s dospělými, překonávat stud, komunikovat s nimi, respektovat je

- být citlivý k živé i neživé přírodě

- koordinovat lokomoci a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

- mít povědomí o významu a péče o čistotu a zdraví

 Navrhované činnosti

- pozorování změn v přírodě – vůně květin, růst trávy, počasí, živočichové

- výtvarné zachycení prožitků

- vystřihování a lepení výrobků na jarní téma

- omalovánky, pracovní listy

- uvolňovací cviky, pohybové hry k tématu

- příprava vystoupení pro maminky, výroba dárků a přáníček

- nácvik tanečků, říkanek, básní, písniček

- poslech, vyprávění a dramatizace příběhů

- námětové hry – rodina, staráme se o miminko

- rozlišování stromů listnatých, jehličnatých, květy, plody

- život na louce a u vody – pozorování rostlin a zvířat

- pohybové hry k jednotlivým tématům

- tvořivé hry v písku

- péče o školní zahradu a květiny

BLOK 4: „LÉTO, MILÉ LÉTO, COS NÁM PŘINESLO“

Témata:

 Těšíme se na prázdniny

 Prázdniny

 Sešli jsme se po prázdninách

Charakteristika bloku

Konec školního roku nám přinese mnoho zábavy a radosti. Sportovními hrami a soutěžemi 

oslavíme svátek dětí. Setkáme se se žáky ze základní školy, kteří pro nás připraví zábavné 

dopoledne. Navštívíme první třídu, abychom se podívali, co se všechno se děti za první rok 
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školní docházky naučily. Pojedeme na výlet, rozloučíme se s předškoláky a prožijeme 

společnou noc v mateřské škole. Pěkné počasí nám umožní většinu činností přenášet do 

přírody a tak budeme hodně času trávit venku. Budeme cvičit vytrvalost, fyzickou zdatnost 

a sebeovládání. Během dvou týdnů prázdninového provozu v červenci a v srpnu si užijeme 

volnosti a pohody letních dnů. Většinu dne budeme trávit na zahradě a zopakujeme si vše, co 

umíme. 

Vzdělávací cíle 

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti

 upevňování a procvičování komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

 procvičování elementárních poznatků – abeceda, čísla

 upevňování povědomí o mezilidských morálních hodnotách

 vytváření povědomí o existenci jiných kultur a národností

 upevňování prosociálních postojů – tolerance, respektu, sociální citlivosti

Téma – Těšíme se na prázdniny

 Očekávané výstupy

- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

- zvládat sebeobsluhu a jednoduché pracovní úkony

- mít povědomí o významu aktivního pohybu

- mít povědomí o způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě 

potřeby hledat pomoc

- poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma

- rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, označení nebezpečí) a porozumění 

jejich významu

- umět rozhodovat o svých činnostech

- spolupracovat s ostatními

- vnímat, co si druhý přeje, chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu, či postiženému 

dítěti, mít ohled na druhého, nabídnout mu pomoc

- bránit se projevům násilí jiného dítěte, ubližování, ponižování

- chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi

- být připraven na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí školy 

i běžných proměn
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 Navrhované činnosti

- oslava svátku dětí - dětský den

- pomocí obrázků lidí z různých zemí seznámit děti s odlišnými národy a jejich 

kulturami, seznámení s prostředím, ve kterém žijí – sledování pořadu pro děti, diskuze, 

jak si hrají jiné děti

- zábavné dopoledne se žáky 9. třídy základní školy

- návštěva 1. třídy základní školy

- účast na divadelním představení 

- školní výlet

- rozloučení s předškolními dětmi – nácvik programu na besídku

- výtvarné zpracování jednotlivých akcí

- pracovní listy – rozlišování, třídění, porovnávání, hledání rozdílů

- hry s pískem, společenské hry

- hry ve vodě – ve školním bazénku

- upozornění na případná nebezpečí 

- zdravotně zaměřená cvičení – protahovací, vyrovnávací, dechová, relaxační

Téma – Prázdniny

Téma – Sešli jsme se po prázdninách

 Očekávané výstupy

- vyjadřovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky – výtvarnými, hudebními, 

pohybovými, řečovými

- chovat se tak, aby nedocházelo k ohrožení zdraví svého a bezpečnosti druhých

 Navrhované činnosti

- hry s pískem, na průlezkách

- námětové hry podle výběru dětí

- opakování pohybových her

- opakování písní a básní

- malování v přírodě

- prohlížení knih a časopisů, vyprávění

- koupání v bazénu
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EVALUAČNÍ SYSTÉM

Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu je hodnocení výsledků vzdělávání dětí. 

Hlavním cílem evaluace je zhodnocení stavu, jak funguje ŠVP, škola, jaké je prostředí školy, 

v němž je realizován výchovně vzdělávací proces. Získané informace slouží jako zpětná 

vazba, prostřednictvím níž jsou vyvozovány kroky vedoucí k zefektivnění procesu výuky 

a zkvalitnění ŠVP. 

Metody evaluace a hodnocení

- rozhovory, konzultace

- diskuze

- hospitace, pohospitační rozhovory

- pozorování

- analýza dokumentace školy

- analýza vzdělávacích celků

- analýza práce dětí

- analýza pedagogické a řídící práce 

- porovnávání výsledků

- kontrola pedagogických a provozních pracovníků

- ankety, dotazníky

Zdroje informací

- děti, učitelé, provozní zaměstnanci, rodiče, základní škola, zřizovatel, 

fotodokumentace

Hodnocení všech činností s dětmi se uskutečňuje během celého jejich pobytu v mateřské 

škole. 

Struktura hodnocení

Oblast – vymezení oblasti, které chceme hodnotit a dále s nimi pracovat

Kritéria – stanovení kritérií, které budeme pro hodnocení a vyhodnocování používat
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Metody – stanovení metod, kterými budeme hodnotit 

Četnost – jak často budeme hodnotit

Odpovědná osoba – kdo bude proces sledovat

Evaluační zpráva – na jejím základě přehodnocujeme, upravujeme a plánujeme s využitím 

zjištěných informací

OBLASTI EVALUACE

Evaluace ŠVP

- vytvořit vhodné podmínky pro zkvalitnění klimatu školy

Kritéria: soulad s RVP PV

funkčnost ŠVP

cíle a záměry ŠVP, podmínky školy, práce pedagogů

Hodnotitel:   pedagogové

Termín: 1 krát ročně, průběžně

Metoda: analýza na pedagogické poradě

Evaluace TVP 

- vytvoření laskavého a podnětného prostředí dosáhnout efektivního vzdělávacího 

procesu

Kritéria: podmínky školy, práce pedagogů

funkčnost TVP

Hodnotitel:   pedagogové

Termín: po ukončení tematických celků, témat a na závěr školního roku

Metoda: dotazník, hodnotící list

  analýza na pedagogické poradě, průběžně
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Evaluace individuálního rozvoje dětí 

- zhodnotit individuální pokroky dítěte v jednotlivých oblastech rozvoje

Kritéria: klíčové kompetence předškolního vzdělávání

Hodnotitel:   pedagogové

Termín: 3 – 4 krát ročně

Metoda: pedagogická diagnostika, portfolio dítěte

Evaluace individuálních vzdělávacích plánů (OŠD)

- zjistit individuální rozvojové pokroky dítěte

Kritéria: pokroky v jednotlivých oblastech vzdělávání

  pokroky v oblastech, ve kterých byl dítěti udělen odklad školní docházky

Hodnotitel:  pedagogové

Termín: průběžně

Metoda: analýza pokroků v jednotlivých oblastech

Evaluace podmínek vzdělávání 

- zjistit a zhodnotit kvalitu podmínek vzdělávání

Kritéria: podmínky vzdělávání

Hodnotitel:  pedagogové

Termín:  průběžně na pedagogických poradách a v červnu na závěrečné pedag. poradě

Metoda: analýza podmínek vzdělávání

Evaluace prostředí 

- zjistit a zhodnotit kvalitu prostředí a podmínek školy

Kritéria: podmínky školy

Hodnotitel:  pedagogické a provozní pracovnice

Termín: na závěr školního roku, dle potřeby
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Metoda: analýza stavu

Evaluace vzdělávání pedagogů a vlastní výchovně vzdělávací práce 

- sebekriticky posoudit úroveň vlastní výchovně vzdělávací práce a ochoty se dále 

vzdělávat

Kritéria: profesionalita a odpovědnost předškolního pedagoga

Hodnotitel:  pedagogové

Termín: dle plánu a potřeby

Metoda: analýza

Evaluace spolupráce s rodiči 

- získat celkový vnější pohled na mateřskou školu

Kritéria: anketa pro rodiče

Hodnotitel:  rodiče

Termín: 1 krát ročně, průběžně

Metoda: anonymní anketa

       den otevřených dveří

  rozhovory s rodiči

Evaluace spolupráce se základní školou 

- posoudit spolupráci se základní školou

Kritéria: plán spolupráce

Hodnotitel:  pedagogové MŠ a ZŠ

Termín: dle plánu, průběžně

Metoda: diskuze na pedagogických poradách
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Plán evaluace

oblast metody časový plán odpovědnost

Evaluace ŠVP

analýza na 

pedagogické radě

1krát ročně, průběžně vedoucí učitelka,

pedagogové

Evaluace TVP

dotazník, hodnotící 

list,

analýza na 

pedagogické poradě, 

průběžně

po ukončení 

tematických celků, 

témat a na závěr 

školního roku

pedagogové

Evaluace 

individuálního 

rozvoje dětí 

pedagogická 

diagnostika, portfolio 

dítěte

3 – 4 krát ročně vedoucí učitelka,

pedagogové

Evaluace 

individuálních 

vzdělávacích plánů 

(OŠD)

analýza pokroků v 

jednotlivých 

oblastech

průběžně vedoucí učitelka,

pedagogové

Evaluace podmínek 

vzdělávání 

analýza podmínek 

vzdělávání

průběžně na 

pedagogických 

poradách a v červnu 

na závěrečné pedag. 

poradě

vedoucí učitelka,

pedagogové

Evaluace prostředí 

analýza stavu na závěr školního 

roku, dle potřeby

vedoucí učitelka,

pedagogické,

 provozní pracovnice

Evaluace vzdělávání 

pedagogů a vlastní 

výchovně vzdělávací 

analýza dle plánu a potřeby vedoucí učitelka,

pedagogové
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práce 

Evaluace spolupráce 

s rodiči 

anonymní anketa,

den otevřených dveří,

rozhovory s rodiči

1krát ročně, průběžně rodiče, pedagogové

Evaluace spolupráce 

se základní školou 

diskuze na 

pedagogických 

poradách

dle plánu, průběžně vedoucí učitelka,

pedagogové MŠ a ZŠ

    


