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Motto: „Dítě je knihou, ze které máme číst a do které máme psát.“ 

 
 

1. Identifikační údaje: 

 

Sídlo školy:                     Základní škola a Mateřská škola Křetín, okres Blansko 

                                         příspěvková organizace, Křetín 142, 67962 

IČ:                                     75021528                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Adresa:                            Mateřská škola, Křetín 55, 67962 Křetín 
                                          skolka@zsmskretin.cz, http://www.zsmskretin.cz/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Typ zařízení:                    Mateřská škola jednotřídní s celodenním provozem                                                                        

Kapacita:                          29 dětí 

Provozní doba:                6:30 – 16:00hod                                                                                                                                              

Pedagogičtí pracovníci : 2                                                                                                                                              

Provozní pracovníci:       1 

Školní asistent:                1 
Telefon:                            516470718 
Zřizovatel:                        Obec Křetín, Křetín 100, 67962 Křetín 

  

2.  Charakteristika školy:  

Naše mateřská škola je umístěna uprostřed vesnice, v blízkosti architektonicky zajímavých budov, jako je 

dětská léčebna s parkem, fara a kostel. Původně v budově sídlila základní škola, později sloužila 

zájmovým organizacím a po rekonstrukci zde vznikla jednotřídní mateřská škola. Jedná se o budovu, ve 

které je umístěna v přízemí mateřská škola a v patře bydlí nájemník v obecním bytě. V roce 2001 byla 

mateřská škola sloučena se základní školou. V mateřské škole není kuchyně, ale jídelna a výdejna stravy 

prošly rekonstrukcí, stejně jako šatna a sociální zařízení pro děti i personál. Stravování zajišťuje základní 

škola. Mateřská škola má jednu heterogenní třídu.                                                                                                               

Před budovou je upravený velký zatravněný pozemek. Bylo vybudováno a rozšířeno parkoviště, osázena 

nová zeleň a upravena zatravněná plocha. V zadní části přiléhá ke škole prostorná zahrada se skladem na 

hračky, s altánem a pískovištěm, která prošla kompletní renovací v roce2019/2020. Dle projektu byly 

zabudovány nové herní prvky ze dřeva, zbudováno hřiště, opraveno pískoviště, vytvořená zpevněná 

plocha, včetně doplňků, jako je ptačí budka, pítko pro ptáky, vyvýšené záhony pro pěstitelské práce dětí. 

Pozemek je také nově oplocen a osázen novými rostlinami. 

V blízkém okolí školy děti pozorují stromy, keře, plodiny a květiny, které rostou v parku, v lese, na louce, 

na poli i na zahradě. Život u vody poznávají při vycházkách k rybníkům v parku, u řeky, nebo u přehrady 

Křetínky. Na nedaleké farmě se seznamují se životem domácích zvířat a prací chovatele, za vesnicí 

naslouchají zpěvu ptáků, hledají stopy lesních zvířat, tvoří z přírodnin. 

mailto:skolka@zsmskretin.cz
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Mateřská škola spolupracuje se ZŠ Křetín, MŠ Prostřední Poříčí a zájmovými organizacemi (Hasiči a 

Myslivecké sdružení). Navštěvujeme knihovnu a vážíme si spolupráce se zaměstnanci Dětské léčebny 

Křetín (ozdravovna), kteří nás zvou do tělocvičny a mořské lázně. 

       3.  Podmínky předškolního vzdělávání 

            3.1. Věcné podmínky: 

Mateřská škola má k dispozici hernu a druhou místnost, kterou využívá pro řízené činnosti s předškoláky, 

hudebně pohybové aktivity a cvičení. Rozkládají se zde lehátka, která byla nově zakoupena v roce 2014. 

Prostory vyhovují skupinovým i individuálním činnostem. Děti mají k dispozici v herně 3 velikosti židliček 

a stolků. Umývárna a toalety prošly kompletní rekonstrukcí a odpovídají počtu dětí, jsou bezpečné  

a estetického vzhledu. Do umývárny a šatny byla zakoupena nová zrcadla pro děti. Byl zabezpečen vstup 

do budovy a byla provedena oprava vstupných dveří.                                                                                                         

Hračky a pomůcky odpovídají většinou věku 3 - 6let a jsou umístěny v policích v koších a v uzavřených 

skříňkách. Několik hraček je vhodných i pro dvouleté děti a dobře je vybaven kout pro předškoláky a děti 

s odloženou školní docházkou (didaktické hry pro rozvoj logického myšlení). 

Prostředí MŠ je upraveno tak, aby dětské práce byly přístupné dětem i rodičům. Pohybové a další 

aktivity umožňuje prostorná zahrada u MŠ. Všechny vnitřní i vnější prostory splňují bezpečnostní a 

hygienické normy. 

Záměry: 

- postupně obměňovat dle finančních možností další židličky a stolečky, zejména v jídelně 

- zakoupit do jídelny žaluzie na okna 

- požádat paní školnici o ušití závěsů do jídelny ze sponzorského daru 

- rozšířit pracovní kout o nářadí a ponk 

- postupně projednat opravu venkovních omítek na budově MŠ (paní ředitelka + zřizovatel) 

- zakoupit větší odrážedla na školní zahradu 

- zakoupit nový stolek pro pitný režim ve třídě 

 

 

            3.2. Životospráva: 

 

Jídelna a výdejna stravy prošly rekonstrukcí tak, aby vyhovovaly hygienickým podmínkám. Dětem je 

podávána plnohodnotná strava s dostatkem ovoce, zeleniny, cereálií, luštěnin, ryb a mléčných výrobků. 

Děti nejsou nuceny do jídla, jsou motivovány k tomu, aby jídlo ochutnaly. Je dodržována doba mezi jídly, 

maximálně 3 hodiny. Máme vytvořen pitný režim. Ve třídě mají děti k dispozici čaj nebo vodu se 

sirupem. Byla zakoupena nová nádoba s kohoutkem na vodu a označené kelímky na pití. V teplých dnech 

se přenáší pití na zahradu. Děti se obsluhují samostatně, mladší děti za pomoci učitelky nebo starších 

kamarádů. V MŠ je zajištěn flexibilní denní rytmus tak, aby bylo možné přizpůsobení náhle vzniklé 

situaci. Pobyt venku a jeho délku ovlivňuje kvalita ovzduší. V zimním a deštivém počasí je možno délku 

pobytu zkrátit, za příznivých podmínek odcházejí děti na zahradu hned po svačině. Po obědě odchází 

všechny děti na lehátko. Je respektována individuální potřeba aktivity, odpočinku i spánku pro všechny 

věkové skupiny. Děti odpočívají 30minut. Potom nespavé děti vstávají a vykonávají klidnou činnost. 
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Nabídku činností obohacuje spolupráce s Dětskou léčebnou Křetín, kde využíváme tělocvičnu a mořskou 

lázeň pod vedením rehabilitačních pracovnic a učitelek. Pobyt je omezen dodržováním stanovených 

hygienických opatření. 

Záměry: 

- poskytovat dětem vzor chování podle zásad zdravého životního stylu a vhodně motivovat 

děti k ochutnávání zeleninových jídel, masa a luštěnin 

- dbát na kulturně společenské návyky při stolování, správné držení lžíce, příboru a udržování 

čistoty 

- vést děti přiměřeně věku k samostatnosti v sebeobslužných činnostech 

- dodržovat pravidla bezpečnosti    

 

         3.3.   Psychosociální podmínky: 

 

Děti se v prostředí mateřské školy cítí spokojeně a bezpečně. Nově příchozí děti mají možnost postupné 

adaptace i v průběhu měsíce června před nástupem do mateřské školy. Za přítomnosti rodičů a dle 

domluvy s učitelkou si mohou pohrát ve třídě i na školní zahradě, nebo se účastní divadla a akcí 

pořádaných pro děti a rodiče. 

Učitelky respektují věkové a vývojové potřeby dětí, jednají citlivě, v klidu, děti nejsou neurotizovány 

spěchem a neúměrnou zátěží. Učitelka se chová empaticky, komunikuje srozumitelně, snižuje se do 

polohy dítěte, zbytečně děti neorganizuje a vyhýbá se nezdravé soutěživosti. Podporuje dětské 

zkoumání, aktivitu a přiměřeně reaguje na výkon pozitivním hodnocením. Děti dokončují činnost dle 

svého tempa, podílejí se na tvorbě pravidel soužití a učí se je respektovat. 

Ve vztazích mezi dospělým a dítětem se projevuje vzájemná důvěra, tolerance, pomoc a zdvořilost. 

Záměry: 

- dávat dětem vzor v jednání mezi zaměstnanci školy a rodiči, v poznávání pravidel vzájemné 

komunikace a umění naslouchat 

- respektovat individuální tempo dětí 

- oslovovat děti křestním jménem 

- navozovat radostnou atmosféru, umět dodržet slib a přiznat chybu 

- sledovat vztahy ve třídě, využívat momenty k prevenci šikany 

- dodržovat pravidla chování a zacházení s pomůckami v centrech aktivit 

 

            3.4. Organizace: 

 

Denní řád reaguje na individuální možnosti dětí, na změny potřeb. Do programu jsou pravidelně 

zařazovány pohybové aktivity. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený. Činnosti jsou 

motivovány tak, aby měly děti možnost projevovat svoji aktivitu a aby pracovaly svým tempem. Jsou 

vytvářeny podmínky pro individuální a skupinové hry. Plánování vychází z pozorování dětí při 

spontánních činnostech, z individuálních potřeb dětí, z jejich schopností a úrovně dovedností. 

Organizace dne je orientační. Ve třídě jsou zřízené herní koutky, kde děti nacházejí svůj klid a soukromí.  

Centra aktivit jsou označena obrázkem. Rozehranou hru si mohou děti ponechat i více dní, na konci 

týdne většinou hračky uklízíme. 

Záměry: 

- zařazovat denně řízené zdravotně preventivní pohybové aktivity – ranní cvičení, relaxační 

chvilky, cvičení klenby nohy, prvky jógy 
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- poskytovat více času na hygienu a oblékání mladším dětem  

- podněcovat aktivitu a experimentování, zakoupit mikroskop a knihy s pokusy 

- vytvářet a obměňovat herní kouty tak, aby děti motivovaly k samostatné organizaci činností 

 

3.5.  Řízení mateřské školy: 

 

Ředitelka společného zařízení má sídlo v základní škole. 

V mateřské škole je vytvořen funkční informační systém. Všichni zaměstnanci mají jasně vymezené 

povinnosti a náplň práce. Ředitelka při vedení zaměstnanců vytváří ovzduší vzájemné tolerance  

a důvěry. Ředitelka a vedoucí učitelka spolupracují, informace si předávají e-mailem, telefonem  

a osobně. Ředitelka umožňuje zaměstnancům účastnit se seminářů dle vlastního zaměření a dle 

aktuálních změn. Pedagogické porady a provozní porady organizuje ředitelka v základní škole. Na 

pedagogické poradě předá učitelka mateřské školy písemnou zprávu o vzdělávání, uskutečněných akcích 

a zhodnotí dovednosti předškoláků. 

Učitelky pracují jako tým a ke spolupráci zvou i rodiče. Dále spolupracují se základní školou a se 

zřizovatelem. 

Záměry: 

- spolupracovat s odborníky poskytujícími pomoc při řešení individuálních výchovných  

a vzdělávacích problémů dětí 

- spolupracovat se zřizovatelem  

- prezentovat školu na veřejnosti, zapojovat se do života obce 

- pokračovat ve spolupráci se ZŠ dle plánu (společná příprava předškoláků na školu společně 

s rodiči, návštěva 1. třídy a školní družiny, společné kulturní akce) 

 

3.6.  Personální a pedagogické zajištění: 

 

Učitelky mateřské školy mají předepsanou odbornou kvalifikaci a dále si ji aktivně doplňují. 

Personální obsazení: 

Vedoucí učitelka MŠ, učitelka MŠ, školní asistentka, školnice 

Pracovní náplň a pracovní doba vychází ze zákona č.563/2004 Sb. 

Zaměstnanci se chovají a pracují profesionálně v souladu se společenskými pravidly. 

Specializované služby, jako je logopedie, či jiná péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, ke 

kterým předškolní pedagog není dostatečně kompetentní, zajišťují odborníci. 

Je podle možností a podmínek školy zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů ve třídě, 

optimálně alespoň v rozsahu dvou a půl hodiny (RVP PV, účinnost 1. 1. 2018). 

Ředitelka školy umožňuje a podporuje profesní růst a další vzdělávání učitelek. 

Záměry: 

- organizovat služby učitelů tak, aby byla při všech činnostech zajištěna optimální pedagogická 

péče o děti 

- aktivní přístup k sebevzdělávání učitelek 

- rozšiřovat osobní portfolio učitelek 

- pracovat v souladu s ŠVP a TVP, práci hodnotit podle evaluačních kritérií 
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3.7.  Spoluúčast rodičů: 

 

Ve vztazích mezi zaměstnanci školy a rodiči panuje vzájemná důvěra. Učitelky sledují konkrétní potřeby 

rodiny a dětí a snaží se jim porozumět. Rodiče mají možnost podílet se na dění mateřské školy, účastnit 

se programů, besed, hovorových hodin. Hovorové hodiny probíhají po pracovní době učitelek a je z nich 

proveden zápis. Rodiče se mohou dle zájmu spolupodílet na přípravě programu MŠ – př. Den dětí, 

Vánoční jarmark. 

Učitelky pravidelně informují rodiče o prospívání a individuálních pokrocích v rozvoji i učení dětí. Rodiče 

si mohou domluvit individuální schůzku s učitelkou. 

Zaměstnanci školy chrání soukromí rodiny, zachovávají diskrétnost, jednají taktně, nezasahují do života 

rodiny, varují se přílišné horlivosti a poskytování nevyžádaných rad. 

Informace rodičům jsou předávány prostřednictvím každodenního styku s učitelkami při předávání dětí, 

na webových stránkách, informačních tabulích a nástěnkách. Učitelky také nabízí zapůjčení odborných 

knih o výchově dětí. 

Záměry: 

- upevňovat nadále vztahy zaměstnanců a rodičů (vstřícnost, ochota spolupracovat) 

- spolupracovat při přípravě oslav, tvořivých dílen, úklidu zahrady 

- připravit na konci školního roku dotazník pro rodiče (zpětná vazba) 

- provádět zápisy z jednání s rodiči (datum, přítomni, téma jednání, závěr) 

 

 

 

3.8.  Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Podmínky vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními: 

- podmínky se upravují dle individuálních potřeb dítěte a vycházejí ze školského zákona  

a z vyhlášky č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků 

nadaných 

- škola zajistí vhodné hračky, pomůcky a používá hry odpovídající možnostem dítěte 

- učitelky přizpůsobí individuálním potřebám upevňování hygienických návyků, sebeobsluhu  

a samostatnost 

- potřeby dětí jsou ovlivněné stupněm podpůrných opatření 

- MŠ vypracovává PLPP 1. stupně, s tím pak odesílá dítě do ŠPZ 

- při stupni 2-5 spolupracuje škola se ŠPZ, vypracuje IVP a řídí se pravidly stanovenými 

vyhláškou 27/2016Sb. 

- škola spolupracuje při vzdělávání s logopedkou, pediatrem, zákonnými zástupci dítěte, 

případně s dalšími odborníky 

- učitelky citlivě působí na dítě, volí vhodné metody 

- dle stupně přiznaného podpůrného opatření ředitelka zajistí přítomnost asistenta pedagoga 

 

3.9.  Podmínky vzdělávání dětí nadaných 

 

- pokud se u dítěte projeví mimořádné nadání, doporučí mateřská škola vyšetření v ŠPZ 
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- jestliže bude doporučeno vypracování IVP, bude učitelka postupovat dle poradenského 

zařízení v úzké spolupráci s rodiči dítěte tak, aby byl podporován rozvoj v oblasti, ve které 

dítě vykazuje známky nadání 

- práce s dítětem bude založena na individuálním přístupu, na podpoře objevování, zkoumání, 

samostatnosti a motivaci k aktivnímu chování a používání didaktických her a pomůcek pro 

rozvoj logického myšlení 

 

3.10. Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let  

 

Pokud má MŠ při přijímacím řízení dostatečnou kapacitu, přijímáme také děti mladší 3let. 

Budova MŠ neumožňuje další stavební úpravy, proto se naše působení zaměřuje na zajištění bezpečnosti 

a hygienických podmínek pro získávání základních návyků a prvků sebeobsluhy s ohledem na schopnosti 

a vývoj dítěte. Ve třídě i na zahradě jsou k dispozici hračky, které mohou využívat i dvouleté děti. 

Důležitá je organizace činností, individuální přístup ze strany všech zaměstnanců školy a pomoc školní 

asistentky. Děti nemají přístup k hračkám ohrožujícím bezpečnost. 

Děti mladší 3let jsou zařazeny do skupiny strávníků 3–6 let. Je zajištěno souběžné působení učitelek 

v organizačně náročnějších částech dne – při pobytu venku, u oběda a při přípravě na odpočinek. 

Děti se učí nápodobou, situačním učením, opakováním a dodržováním pravidelných rituálů. Největší 

prostor je ponechán hře a pohybovým aktivitám.  

 

 

         4.  Organizace vzdělávání 

 

Mateřská škola s jednou heterogenní třídou má k dispozici 2 místnosti. Jedna je vybavena jako herna. 

Děti si zde hrají, tvoří, objevují, cvičí. Mají zde vybavené herní kouty = centra aktivit. 

- DRAMATIKA 

- ATELIÉR 

- DOPRAVA A STAVEBNICE 

- DOMÁCNOST 

- MANIPULATIVNÍ A STOLNÍ HRY 

- KNIHY A PÍSMENA 

 

Druhá místnost je vybavena pomůckami a didaktickými hrami pro předškoláky, s místem pro hudebně 

pohybové činnosti – klavír, rytmické nástroje, CD pro poslechové činnosti a pohybové vyjádření a pro 

sportovní a taneční činnosti. 

Místnost slouží jako ložnice, kde se rozkládají lehátka a jako prostor pro společná setkávání s rodiči  

a kulturní vystoupení. 

 

Činnosti, při kterých je zajištěno působení dvou učitelů ve třídě: 

- pobyt venku 

- oběd 

-  příprava na odpočinek. 
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Naše mateřská škola nese motivační název Duhová kulička. 

 
 

„Duhová kulička koulí se světem, co asi ukáže všem našim dětem?“ 
 

Kulička se „koulí světem“ a na svých cestách poznává s dětmi zajímavá místa v přírodě, ve vesnici  

a zprostředkovává jim spoustu možností pro pozorování, zkoumání a experimentování. Barevnost  

a proměny přírodního prostředí poskytují inspiraci pro pracovní a výtvarné činnosti. 

Rozšiřování dovedností dětí, pozorování práce lidí v obci v různých oborech, sledování nejbližšího okolí a 

vedení ke spolupráci, vzájemné pomoci a k péči a ochraně životního prostředí, přispívá k vytváření 

kladného vztahu k prostředí, ve kterém si dítě hraje a ve kterém žije. 

 

 

„Ten, kdo nás má rád, povídaly květiny, 
nemusí se bát, to je člověk nevinný. 

A ten, kdo miluje stromy, kdo jim větev neulomí, 
kdo se tolik pokoří, že i s ptáky hovoří,  

kdo se v trávě na paloučku u zvonečku modrého  
vyhne nejmenšímu broučku, ten je srdce dobrého.“ 

 

Mateřská škola je v provozu denně od 6.30 hodin do 16:00 hodin. 
Mateřská škola je uzavřena v době hlavních prázdnin. Informace o uzavření jsou rodičům podávány  
2 měsíce předem, k přerušení či omezení provozu mateřské školy v jiném období než o hlavních 
prázdninách, může dojít pouze ze závažných důvodů (nejsou přihlášené děti, po dohodě se zřizovatelem, 
nouzový stav, havarijní situace).  

 

Pravidla pro děti:  
- kouzelná slovíčka otvírají srdíčka  

- jsme kamarádi  

- vzájemně si nasloucháme  

- říkáme své názory  

- pomáháme si  

- uklízíme hračky  

- dokončujeme činnost  
 
Na vytvoření dalších pravidel se podílí děti. Jsou vyvěšena v mateřské škole. 
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5. Charakteristika vzdělávacího programu 
 
ŠVP vychází ze systematického sledování každého dítěte a ze závěrů autoevaluace a pedagogické 
diagnostiky.  

 
           5.1. Zaměření školy 
 
Naší filozofií je vytvářet školu s úzkou vazbou na rodiče, s klidným, pohodovým prostředím, kde jsou 
veselé a kamarádské děti se zájmem o dění ve školce a blízké okolí. Děti by měly prožívat radostné 
dětství v prostředí, kde budou respektovány a rozvíjeny jejich zájmy, potřeby a individuální dovednosti. 
Záměrem je vytváření co nejvíce příležitostí k tomu, aby se děti uměly dívat kolem sebe, poznávat  
a rozvíjet vlastní aktivitu a schopnosti. Dítě získává nejen dovednosti, ale i kulturní návyky a citlivý vztah 
k přírodě a životnímu prostředí. 
Dětem připravujeme programy, které pomáhají v orientaci v každodenním životě a také aktivity spojené 
se zvyky a svátky. Umožňujeme dostatek pohybu ve třídě i při pobytu venku. Věnujeme se seznamování 
s hudbou a s tanečními prvky, zprostředkováváme kulturní a estetické zážitky – divadla, hudební a 
taneční vystoupení, výtvarné a tvořivé dílny a společná zábavná odpoledne s rodiči. 
Veškerá nabídka vychází z proměn v přírodě, její barevnosti, ze střídání ročních období a je ovlivněna 
malebnou krajinou a přitažlivým okolím, jako je bývalý zámek, park, rybníky, přehrada, obchody a škola. 
Naše „Duhová kulička“ vystihuje svým tvarem kulatý tvar zeměkoule a představí dětem pomocí 
pohádkových příběhů i jiné světadíly. 
 
Důležité je:     

- šťastné a spokojené dítě     
- dobrá spolupráce s rodiči, doplňování rodinné výchovy 
- vytváření příznivého klimatu školy 
- rozvoj dítěte po stránce fyzické, psychické i sociální tak, aby na konci předškolního období 

bylo schopné zvládat nároky, které jsou na něho běžně kladeny v prostředí rodiny a školy 
- volba činnosti orientovaná k tomu, aby si děti osvojovaly základy klíčových kompetencí  
- podněcování individuálního rozvoje v souladu se schopnostmi a možnostmi každého dítěte 
- osvojování kulturně společenských návyků a dodržování pravidel 

 
            5.2. Dlouhodobé cíle 

 
Učitelky při své každodenní práci sledují rámcové cíle: 

1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání 
- vzdělávání na základě integrovaného přístupu 
- povzbuzování a motivování k chuti učit se, poznávat a objevovat 
- podporování tělesného rozvoje a zdraví 
- rozvíjení zájmů, nadání a fantazie 
- chápání okolního světa, využívání získaných zkušeností a jejich obohacování 

2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost 
- dodržování pravidel chování 
- podporování solidarity, spolupráce a péče o mladší a slabší kamarády 
- pěstování vztahů k lidem a výsledkům jejich práce, upevňování kamarádských vztahů 
- zprostředkování kulturních zážitků – tradice, svátky 
- vedení dětí k ochraně životního prostředí 

3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na 
své okolí 
- rozvíjení a poznávání vlastních zájmů, možností a potřeb 
- rozvíjení sebedůvěry a sebevědomí  
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- podílení se na společenském životě v obci (prezentace školy na veřejnosti, společné akce 
s rodiči) 

- podporování dětí v samostatném rozhodování a uvědomování si odpovědnosti za svoje 
rozhodnutí 
 

            5.3. Formy a metody vzdělávání v naší škole 
 

Metody: 
- činnosti založené na prožitku dětí 
- kooperativní učení hrou 
- realizace vlastních plánů dětí 
- využívání příležitostí a situací pro osvojení poznatků a lepší jejich pochopení 
- metody napodobování 
- rozhovor, pozorování 
- experimentování 
 
  
 
Formy: 
- hra 
- spontánní a řízené aktivity v rovnováze, řízené nesmí převažovat 
- didakticky cílená činnost 
- individuální a skupinová práce 
- diskuzní a komunitní kruh (ranní kruh) 
 
Kritéria přijímání dětí do mateřské školy stanoví ředitelka ZŠ a MŠ. 
Formy zveřejnění: místní obecní rozhlas, webové stránky školy a obce, obecní vývěska, MŠ, ZŠ a okolní 
obce. 
 
 
           5.4. Popis zajištění průběhu vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí 
                   nadaných 
 
Pravidla, realizace, vyhodnocení: 
Pokud bude ve školce dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, které k naplnění výchovně 
vzdělávacích možností potřebuje poskytnutí podpůrných opatření, budou učitelky postupovat dle 
vyhlášky č.27/2016 Sb. Vypracují plán pedagogické podpory podle stupně, které stanoví Příloha č. 1 
vyhlášky. 

1. PLPP 1. stupně vypracuje vedoucí učitelka samostatně, podkladem je ŠVP. Popíše obtíže a cíl 
podpory.  Nejpozději po 3 měsících škola vyhodnotí, zda opatření vedou k naplňování 
stanovených cílů. Pokud tomu tak není, navrhne škola vyhledání pomoci ve školském 
poradenském zařízení – ŠPZ. Učitelka předá PLPP poradenskému zařízení. ŠPZ před vydáním 
doporučení projedná návrh podpůrných opatření se školou a zákonnými zástupci dítěte. 
Zákonný zástupce potvrdí svým podpisem, že zpráva a doporučení s ním bylo projednáno. 
Zpráva a doporučení se vydávají do 30dnů ode dne ukončení posouzení, nejpozději do 3 měsíců 
ode dne přijetí žádosti o poskytnutí pomoci ŠPZ. ŠPZ stanoví dobu, po kterou je opatření 
nezbytné, zpravidla nepřesáhne 2 roky. Poskytování podpory vyhodnocuje MŠ i ŠPZ. 

              PLPP 2. - 5. stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. 

2. Individuální vzdělávací plán zpracovává škola na základě doporučení ŠPZ a žádosti zákonného 
zástupce. Vychází ze ŠVP a je součástí dokumentace ve školní matrice. Obsahuje druhy a stupně 
podpůrných opatření, identifikační údaje dítěte a údaje o pedagogických pracovnících, kteří se 
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podílejí na vzdělávání dětí. Je vypracován do 1 měsíce ode dne žádosti zákonného zástupce. 
Vzdělávání podle IVP lze poskytovat na základě informovaného souhlasu zák. zástupce (§ 16 
odst. 1 školského zákona). 

3. Pokud se u dítěte projeví mimořádné nadání, doporučí MŠ rodičům vyšetření ve ŠPZ. Jestliže 
bude doporučeno vypracování IVP, bude škola postupovat podle doporučení ŠPZ a v úzké 
spolupráci s rodiči dítěte tak, aby byl podporován rozvoj oblasti, ve které dítě vykazuje známky 
nadání. 

4. Individuální přístup uplatňuje škola také u dětí s odkladem školní docházky, kde probíhá rozvoj 
podle závěrů z posouzení ŠPZ a z vyhodnocení „Sledování a rozvoj dětí“, které provádí učitelky 
v rámci individualizace. 

 
          5.5. Popis zajištění průběhu vzdělávání dětí od dvou do tří let 
 
S účinností od 1. 9. 2020 se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku od dvou do zpravidla šesti 
let. Musí být zajištěny podmínky – viz kapitola Podmínky bod 3.10. Za uzpůsobení podmínek, odbornou 
úroveň a zajištění dohledu nad dětmi zodpovídá ředitelka školy. Podmínky je povinen zajistit zřizovatel 
mateřské školy. 
 
          5.6. Průběžné cíle 
 
 Průběžné cíle naplňujeme v mateřské škole v každodenních činnostech: 

   - dodržování pravidel bezpečnosti při hře ve třídách, při pobytu venku, při manipulaci s pomůckami,  

      na výletech a při pobytu mimo areál mateřské školy 

   - vedení předškoláků k úklidu pracovního místa a pomůcek 

   - vedení všech dětí dle možností a schopností k úklidu hraček 

   - upevňování společenských norem chování – zdravení, poděkování, požádání, oslovení  

   - vedení děti k sebeobslužným činnostem s ohledem na jejich věkové složení  

   - dodržování zásad hygieny, šetření vodou a mýdlem, dodržování správného postupu mytí rukou 

   - vedení dětí ke kultivovanému stolování, přiměřenému udržování čistoty stolu, zacházení se lžící,  
     předškoláci používají celý příbor. 
 

                                                            Hymna mateřské školy: 
 

U „Duhové kuličky“, jsme kluci a holčičky. 
Tančíme, zpíváme, básničky si říkáme. 

 
Hrajeme si pro radost, kamarádů máme dost. 
Kreslíme, skládáme, smutek nikdy nemáme. 

 
Kdo se s námi bude smát a také si povídat, 

uvidí za chvíli, že se s námi rozptýlí. 
 

Ráno se tu sejdeme, cvičit také budeme. 
Přečteme pohádku, pak jdeme na zahrádku. 

 
Počítáme jedna dvě, hádejte, kdo vyhraje? 

Tři, čtyři, pět a šest a už jdeme na oběd. 
 

Při jídle se ztišíme, potom také ležíme. 
Po spánku svačinka a už přijde maminka. 
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 6.   Vzdělávací obsah školního vzdělávacího programu 
 

Vzdělávací obsah ŠVP je rozdělen do sedmi integrovaných bloků (IB) a každý blok obsahuje několik 
tematických celků (TC). K blokům jsou přiděleny dílčí cíle z 5 vzdělávacích oblastí a kompetence. Základy 
klíčových kompetencí si děti osvojují s ohledem na svoje individuální možnosti: 

1. Kompetence k učení 
2. Kompetence k řešení problémů 
3. Kompetence komunikativní 
4. Kompetence sociální 
5. Kompetence činnostní a občanské 

 
Pravidla pro tvorbu Třídního vzdělávacího programu (TVP): 
Obsah IB je pro zpracování TVP doporučený. Do jednotlivých bloků lze vstoupit průběžně dle vzniklých 
situací. Vzdělávací obsah TC se plánuje na jeden týden a obsahuje volné i řízené činnosti, konkretizované 
výstupy. Předškoláci jsou vedeni k volbě pomůcek, materiálu, k jejich přípravě a úklidu. Do IB učitelky 
vstupují tak, aby během tří let postupně naplňovaly všechny kompetence vyplývající z RVP PV. Řízené 
činnosti jsou organizovány zejména individuálně a skupinově. Po skončení TC učitelky provádí společně 
s dětmi vyhodnocení, které slouží jako podklad pro další plánování. Součástí TVP jsou i básně, písně 
(portfolio učitelek), texty, literatura, náměty pro skupinovou logopedickou prevenci, hudebně pohybové 
hry, grafomotorická cvičení a jemná motorika. 
Roční plán obsahuje i nabídku společných akcí s rodiči, zábavné a nadstandardní aktivity pro děti, 
nabídku kroužků a spolupráci s ostatními složkami. 
 

          6.1. Integrované bloky a jejich obsah  
 

Hlavní téma       

„Duhová kulička koulí se světem, ukáže cestičky všem našim dětem.“ 
 
Integrovaný blok: Kluci a holčičky z Duhové kuličky (pravidla, bezpečnost) 
 
Charakteristika: 
Nově nastupující děti se seznamují s prostředím mateřské školy, s blízkým okolím, s režimem dne,  
s hračkami, s kamarády a společně vytváří některá nová pravidla soužití. Poznají, která „Slovíčka otevírají 
srdíčka.“ Postupně si upevňují zdvořilostní návyky, posilují prosociální chování v dětské herní skupině. 
Prostřednictvím situací a plánovaných činností vytváříme radostnou atmosféru tak, aby se děti na 
společný pobyt v MŠ těšily. Děti si utváří pěkné vztahy mezi sebou navzájem a učí se vyjádřit emoce 
vlastní i druhých dětí. Rozvíjí komunikativní dovednosti a schopnost vyjadřování svých potřeb. 
 
Tematické celky: Máme nové kamarády 
                               Co mě čeká ve školce 
                               Hádej hadači, kdo se na nás nemračí   
  
Klíčové kompetence:    
Dítě ukončující předškolní vzdělávání 
1c – má elementární poznatky o světě lidí a přírody, který dítě obklopuje 
2a – všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí 
3c – domlouvá se gesty i slovy 
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4c – dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná 
nevhodné chování 
5d – chápe, že se může o tom, co dělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí odpovídá 
5ch – spoluvytváří pravidla společného soužití, rozumí jejich smyslu 
 
 
Dílčí vzdělávací cíle: (z 5 vzdělávacích oblastí zpracovaných v RVP PV) 

- rozvoj a užívání všech smyslů 
- rozvoj komunikativních dovedností, vyjadřovat svoje potřeby 
- posilování zvídavosti a radosti z objevování 
- získání relativní citové samostatnosti 
- seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému 
- poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření 
- seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu 

k němu 
 

Vzdělávací nabídka: 
- jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti hygieny, stolování a oblékání 
- relaxační a odpočinkové činnosti 
- hudební a hudebně pohybové činnosti 
- artikulační, sluchové a rytmické hry, motivační říkadla 
- hry a praktické úkony procvičující orientaci v prostoru mateřské školy 
- spontánní hra, volné hry a experimentování s předměty a hračkami 
- poslech pohádek, vyprávění, četba 
- činnosti zaměřené na porozumění pravidlům vzájemného soužití 
- hry, při kterých se dítě učí respektovat druhého 
- aktivity vhodné pro přirozenou adaptaci dítěte v prostředí mateřské školy 
- spoluvytváření jasných pravidel soužití 
- dramatické, výtvarné a hudební činnosti 
- hry na poznávání profesních rolí, co dělají zaměstnanci školy 
- pozorování prostředí, ve kterém se dítě pohybuje – MŠ, zahrada, bydliště 
- hry a aktivity na téma bezpečného chování v dopravních situacích 
- poučení o možných nebezpečných situacích – doprava, objekty, přírodní jevy 

 
Očekávané výstupy: 

- vědomě napodobovat jednoduchý pohyb 
- uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky, přijímat stravu  

a tekutinu, umět stolovat, postarat se o svoje věci, oblékat se, obouvat 
- projevovat zájem o knížky, poslouchat četbu, sledovat divadlo 
- sledovat pohádku 
- učit se nová slova a používat je 
- postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí 
- odloučit se na určitou dobu od rodičů 
- respektovat předem vyjasněná pravidla 

prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 
- navazovat kontakty s dospělým, komunikovat vhodným způsobem, respektovat ho 
- chovat se citlivě a ohleduplně k slabšímu či postiženému dítěti 
- uplatňovat společenské návyky v základních formách – zdravení, požádání, vyslechnout 

sdělení, uposlechnout pokyn 
- vnímat základní pravidla jednání ve skupině, podílet se na nich a řídit se jimi 
- chovat se zdvořile k dětem i dospělým 
- orientovat se bezpečně ve známém prostředí 
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Rizika: 

- denní režim nevyhovující fyziologickým potřebám a zásadám zdravého životního stylu 
- neznalost zdravotního stavu a zdravotních problémů dítěte 
- prostředí komunikačně chudé 
- omezený přístup ke knížkám 
- nedostatek času a prostředků pro spontánní hru, k jejich rozvinutí a dokončení 
- málo vlídné, nevstřícné, strohé a málo přátelské prostředí 
- nejednoznačně formulovaná pravidla chování, špatný vzor 
- chybějící informace o tom, jak se chránit před nebezpečím hrozícím od neznámých lidí 
- jednotvárná nabídka činností, nepřehledné a neupravené prostředí 

 
 

Integrovaný blok: Putování do pohádky, do lesa i do zahrádky (příroda) 
 
Charakteristika: 
Děti pozorují změny v přírodě, její barevnost, počasí – vítr, mlha, déšť. Vypraví se do lesa, do parku, na 
farmu a učí se poznávat, jak se zvířátka připravují na zimu. 
Děti pozorují stromy, keře, plody, barvy a vůně, seznámí se s přírodninami, s podzimními pracemi na 
zahradě a na poli. Zapojí se do jednoduchých pracovních činností při péči o své okolí, př. hrabání listí, 
úklid zahrady. Prostřednictvím situací, objevování a praktických zkušeností poznají podzimní plody, 
ovoce a zeleninu, které jsou prospěšné pro zdraví, ale současně jsou vhodné ke zkoumání a tvoření. 
Společně s rodiči podniknou děti výpravu za tajemstvím podzimní přírody do okolí MŠ. 
 
Tematické celky: My jsme muzikanti 
                               Podzimní tajemství přírody 
                               Podzimní barvičky duhové kuličky 
                  Nese vrána novinu, připravte se na zimu 
                               Bude zima, bude mráz 
                               Dráček má barevný fráček 
 
Klíčové kompetence: 
 Dítě ukončující předškolní vzdělávání 
1a – soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom 
jednoduchých pojmů, znaků a symbolů 
2b – řeší problémy, na které stačí; známé situace se snaží řešit samostatně, náročnější s oporou a 
pomocí dospělého 
3b – dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, 
hudebními, apod.) 
4a – samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej 
4b – uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky 
5g – chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že 
naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky 
 
Dílčí vzdělávací cíle: 

- uvědomění si vlastního těla 

- osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, výslovnost, 

vyjadřování) 
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- vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu  

o učení (role předškoláka) 

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

sebedůvěry, získání sebevědomí) 

- osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování 

a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem 

- rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí a vnímat a přijímat základní uznávané 

hodnoty v tomto společenství (třída, rodina, děti) 

- rozvoj společenského a estetického vkusu 

- vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou 

- vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním a technickém prostředí, 

o jejich rozmanitosti a proměnách 

Vzdělávací nabídka:                                                                                                                                                                                                                                                                                            
- zdravotně zaměřené činnosti (cvičení protahovací, dechová, relaxační) 
- lokomoční pohybové činnosti – chůze, lezení, běh, skoky, hody 
- činnosti směřující k prevenci úrazů, k prevenci nemoci a nezdravých návyků 
- společné rozhovory, diskuse, individuální a skupinová konverzace 
- samostatný slovní projev na určité téma 
- záměrné pozorování objektů a předmětů, určování jejich vlastností (velikost, tvar, barva, 

vůně, chutě, zvuky, materiál) 
- hry podporující tvořivost, představivost a fantazii 
- činnosti zasvěcující dítě do časových pojmů a vztahů souvisejících s denním řádem, běžnými 

proměnami a vývojem  
- činnosti zajišťující spokojenost a radost 
- činnosti přiměřené silám a schopnostem dítěte, úkoly s viditelným cílem a výsledkem 
- výlety do okolí, kulturní akce 
- aktivity podporující sbližování dětí 
- aktivity podporující kamarádství a přátelství 
- hudební a hudebně pohybové hry, hry s výtvarným materiálem 
- četba, vyprávění příběhů, čtení na pokračování, dramatizace 
- tvoření z přírodních materiálů, podněcování nápaditosti a estetického cítění 
- poslech veršů, hudebních skladeb 
- setkávání se s uměním v mateřské škole i mimo ni (divadla, koncerty) 
- tematické hry seznamující děti s různými druhy zaměstnání (zdravotní sestra, prodavačka) 
- jednoduché úklidové a pracovní činnosti  
- účast dětí na kulturních akcích (příprava vánočního jarmarku) 
- pozorování přírody a života v ní v okolí školy, listnaté stromy a plody, neživá příroda 
- vycházky do parku, do ulic v obci, návštěva ozdravovny a obchodů 

 
Očekávané výstupy: 

- zachovávat správné držení těla 
- zvládat běžné způsoby pohybu v různém prostředí, zdolávat překážky, pohybovat se v písku 
- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů – vůně, chutě, zvuk, hmat 
- pozorovat změny, cvičit postřeh, vědomě využívat všechny smysly 
- pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno 
- naučit se zpaměti krátké texty (říkadla, písničky, krátké pohádky, dramatizace) 
- projevovat zájem o knížky, sledovat ilustrace, vyprávět podle obrázků 
- chápat základní matematické pojmy, porovnávat, třídit, orientovat se v počtu 1-6, pojmy 

více, méně, stejně, první, poslední) 
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- vyjadřovat svoji představivost a fantazii při tvoření, výtvarných a pracovních činnostech 
- vyjádřit nesouhlas v ohrožujících, nebezpečných a neznámých situacích 
- přirozeně komunikovat s druhým dítětem, navazovat přátelství 
- dodržovat pravidla soužití a pravidla her 
- vyjednávat s dětmi i dospělými ve svém okolí 
- odmítat společensky nežádoucí chování – lež, ubližování, lhostejnost 
- modelovat, konstruovat, tvořit z papíru a dalších materiálů, tvořit z přírodnin 
- chovat se přiměřeně a bezpečně doma, na ulici, na hřišti, v obchodě, na návštěvě 
- všímat si změn a dění v nejbližším okolí 

 
Rizika: 

- omezování samostatnosti dítěte při pohybových činnostech, málo příležitostí k pracovním 

úkonům 

- slabá motivace samostatným řečovým projevům 

- nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti 

- málo příležitostí k experimentování 

- převaha předávání hotových poznatků slovním poučováním a vysvětlováním 

- spěch a nervozita, omezování možnosti dokončit činnost v individuálním tempu 

- nedůstojné jednání, ponižování, nedostatek empatie 

- nevhodný mravní vzor v okolí a v médiích (hrubé chování) 

- nedostatečné a nepřiměřené informace, nepravdivé odpovědi na otázky dětí 

 

Integrovaný blok: Hovory a hrátky se zvyky a svátky (tradice) 
 
Charakteristika: 
Děti se seznamují s tradicemi a zvyky v rodině, vyjadřují svoje přání, prohlubují vztahy ke členům rodiny, 
kamarádům a zaměstnancům školy.  Prostřednictvím situací, prožitků a plánovaných činností rozvíjí 
kulturně estetické a tvůrčí činnosti, literární i slovesné. Připraví společnou slavnost (Mikuláš, Vánoce) 
pro děti a rodinné příslušníky. V období adventu zpívají koledy, pomáhají při pečení cukroví a vyrábí 
dárečky a ozdoby na vánoční stromeček. 
Při vycházkách do lesa připravují zvířátkům „hostinu“ a vytvoří jim stromeček s krmením. 
 
Tematické celky: Budliky, budliky, zaženeme čertíky 
                               Ježíškova pošta 
                               Těšíme se na Vánoce 
 
Klíčové kompetence: 
Dítě ukončující předškolní vzdělávání 
1d – klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem děje, poznává, že se může 
mnohému naučit 
2g – chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak 
výhodou 
3d – v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být 
komunikativní, vstřícné a aktivní je výhodou 
4e – napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí 
5a – svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat 
 
Dílčí vzdělávací cíle: 
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- rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky 
- rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu 
- rozvoj tvořivosti (výroba dárků, přání, ozdob, vykrajování z těsta) 
- rozvoj schopnosti vytvářet citové vztahy, rozvíjet je a plně prožívat 
- posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem v rodině, mateřské škole 
- rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků 
- rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

 
Vzdělávací nabídka: 

- manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, náčiním a různými materiály 
- sportovní aktivity, sezonní sporty 
- smyslové a motorické hry 
- vyprávění zážitků a příběhů, vyprávění podle skutečnosti i podle obrázků 
- práce s knihou, s obrazovým materiálem, s médii 
- komentování zážitků, vyřizování zpráv 
- orientace v obci Křetín – pošta, obchod, škola, obecní úřad, roznášení vánočních přání 
- estetické a tvůrčí aktivity – zpěv koled, básničky a říkadla, čtení o vánočních tradicích, 

vánoční zvyky a tradice, poslechové činnosti, výtvarné, dramatické a pohybové činnosti 
- četba a poslech příběhů a pohádek s poučením 
- hry, které vedou k ochotě rozdělit se s druhým, půjčit mu hračku a střídat se  
- setkávání se s pozitivními vzory vztahů a chování 
- tematické hry a praktické ukázky seznamující dítě s řemesly, zaměstnáním lidí a pracovními 

činnostmi 
- účast dětí na kulturních akcích dle nabídky 
- poznávání přírodního okolí a změn, počasí, ovzduší, roční období 

 
Očekávané výstupy: 

- koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby, sladit pohyb s rytmem a hudbou  
- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony, uklízet po sobě, starat se o hračky 

a pomůcky 
- vyjadřovat myšlenky a pocity ve vhodně zformulovaných větách 
- popsat situaci skutečnou i podle obrázků 
- sluchově rozlišovat první hlásku ve slovech 
- záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost 
- chápat časové pojmy (teď, zítra, ráno, večer, včera) 
- uvědomovat si své slabé a silné stránky 
- uvědomovat si příjemné i nepříjemné citové prožitky (láska, radost, soucítění, strach, 

smutek) 
- těšit se z hezkých a příjemných zážitků i setkávání se s uměním 
- porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad 
- respektovat potřeby jiného dítěte, rozdělit se o hračky, pomůcky, pamlsky 
- pochopit, že každý má ve společenství svou roli, podle které je třeba se chovat 
- začlenit se do třídy a zařadit se mezi své vrstevníky 
- utvořit si představu o společenských normách, co je v souladu s nimi a co je proti nim 
- uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, vědět, kam se v případě 

nebezpečí obrátit o pomoc 
-  

Rizika: 
- omezování spontánních pohybových aktivit, nepravidelná či jednostranná nabídka 
- špatný jazykový vzor 
- omezený prostor pro vyjádření a uplatnění představivosti  
-  nedostatek možností projevovat vlastní city 
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-  nedostatek pozitivních příkladů a vzorů prosociálního chování dospělých k dítěti i k sobě 
navzájem 

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

- výběr a nabídka témat, která jsou životu dítěte příliš vzdálená 
 

 

Integrovaný blok: Těžké je být v zimě ptáčkem, lepší je být sněhuláčkem 
 (zdraví) 
Charakteristika: 
Prostřednictvím situací a vlastních prožitků děti vnímají krásy zimní přírody a poznávají charakteristické 
znaky ročního období – skupenství vody, vlastnosti sněhu a ledu. Děti sportují v přírodě, pozorují stopy 
zvěře a ptáků a prakticky se seznamují s tím, jak se o zvířata v zimě starat. 
Děti se učí péči o zdraví, hygienickým návykům a předcházení nemocem, rozlišují aktivity, které 
podporují zdraví a které zdraví škodí, zkoumají lidské tělo a jeho části. 
V souvislosti s činnostmi děti poznají části dne (den, noc, ráno, poledne, večer).  
Seznamují se se zimními sporty a rozvíjí pohybové dovednosti v přírodním terénu za dodržování 
bezpečnosti.  
 
 
Tematické celky: Ptáčkovi už peříčka profoukala zimička 
                               Bude zimní hostina 
                               Když vládne královna zima 
                               Co děláme celý den 
                  Moje tělo      
                               Sportování to nás baví 
 
Klíčové kompetence:                                                                                                                                                             
Dítě ukončující předškolní vzdělávání 
1f – odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých 
2f – rozlišuje řešení, která jsou funkční a která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit 
3f – průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím 
4d – ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; 
v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku 
5b – dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky 
5f – zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění 
5k – dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých 
 
 
Dílčí vzdělávací cíle:  

- ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí, zdokonalování jemné motoriky, 
koordinace ruky a oka 

- rozvoj fyzické a psychické zdatnosti 
- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností (výslovnost, mluvní projev) 
- rozvoj smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti 
- získání schopnosti záměrně řídit svoje chování 
- rozvoj kooperativních dovedností 
- osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije 
- rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

 
Vzdělávací nabídka: 
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- manipulační činnosti a jednoduché úkony s předměty, pomůckami a materiálem 
- sezonní pohybové činnosti 
- lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, lezení, skoky a poskoky) 
- činnosti zaměřené k poznávání lidského těla a jeho částí 
- činnosti zaměřené na poznávání života ptáků a zvířat (co dělá myslivec, co je krmelec, 

krmítko) 
- poslech pohádek a příběhů čtených, filmových a divadelních 
- manipulace s předměty, zkoumání jejich vlastností 
- seznamování se s matematickými pojmy, číselnou řadou, množstvím 
- seznamování se s časovými pojmy souvisejícími s denním řádem (části dne) 
- vyjadřování a obhajování vlastních názorů, sebehodnocení 
- dramatické činnosti, výtvarné, hudební a hudebně pohybové hry  
- hry a praktické činnosti uvádějící děti do světa lidí, tematické hry, jednoduché pracovní 

úkony 
- kladení otázek, diskuze, vyprávění, objevování (zdraví člověka, lidské tělo) 

 
Očekávané výstupy: 

- ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (modelovat, zacházet s barvami, 
tužkou, nůžkami) 

- zvládnout základní pohybové dovednosti a orientaci v prostoru 
- mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví 
- mít povědomí o tom, kde v případě ohrožení zdraví a bezpečnosti hledat pomoc 
- pojmenovat části těla a některé orgány 
- rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí 
- domluvit se slovy i gesty, improvizovat 
- chápat časové pojmy 
- rozhodovat o svých činnostech 
- přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch, učit se hodnotit svoje osobní pokroky 
- uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, řešit konflikt 

dohodou 
- zacházet šetrně s hračkami, knížkami, předměty denní potřeby 
- mít povědomí o přírodním prostředí (praktické zkušenosti a dostupné praktické ukázky) 
- pomáhat pečovat o zvířata a ptáky v zimě 
- mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, že způsobem, jakým se dítě  

a ostatní v jeho okolí chovají, ovlivňují vlastní zdraví i životní prostředí 
- porozumět, že všechno kolem se vyvíjí, mění, pohybuje a proměňuje 

Rizika: 
- nedostatek informací o lidském těle, o jeho růstu a vývoji, o zdraví i možnostech jeho 

ohrožení, způsobech ochrany zdraví a bezpečí 
- málo příležitostí k samostatnému řečovému projevu dítěte (spontánnímu i řízenému) 
- nedostatek porozumění a ocenění úspěchu či úsilí 
- nedostatečná motivace dětí k jejich sebevyjádření a sebeuplatnění 
- nemožnost spolupodílet se na volbě činností a témat, která se v mateřské škole realizují 
- nedostatek příležitostí k nápravě jednání, které bylo proti pravidlům 
- nedostatek pozornosti prevenci vlivů prostředí, které mohou být pro dítě nezdravé 

a nebezpečné 
 
 

Integrovaný blok: Jarní probouzení (poznatky) 
 
Charakteristika: 
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Děti postupně pozorují změny v jarní přírodě, objevují a prakticky poznávají živočichy, rostliny a jejich 
rašení, klíčení, setí a sázení. Zkoumají nejbližší okolí, poslouchají zvuky ve svém okolí. Seznamují se 
s domácími zvířaty a jejich mláďaty. S ohledem na individuální možnosti je podporována zvídavost, 
aktivita a radostná nálada. Děti oslavují a prakticky prožívají významné dny a svátky, loučí se se zimou 
a vítají jaro (Velikonoce, vynášení Morany, Den dětské knihy, odemykání zahrady). Vytváří si vztah 
k životnímu prostředí a jeho ochraně (Den Země, Den vody), váží si práce druhých. Předškoláci se 
připravují k zápisu do 1. třídy. 
 
Tematické celky: Je tu nová pohádka, jaro ťuká na vrátka 
 Domácí zvířátko a jeho mláďátko 
 Hop, kuličko, do důlku (co je kulaté, hranaté, tvary, barvy, velikosti) 

   Knihy mají svátek 
                                Jarní zahrada                
                                Do školičky bez slzičky     
 
Klíčové kompetence: 
Dítě ukončující předškolní vzdělávání 
1e – učí se nejen spontánně, ale i vědomě, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; dokončí, co 
započalo, postupuje podle instrukcí 
2c – problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti, postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, 
experimentuje, využívá dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost 
2d – při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických a matematických postupů 
3g – dovede využít komunikativní a informativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, 
encyklopedie, dětský počítač a tablet, telefon) 
4f – spolupodílí se na společenských rozhodnutích, přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti, dodržuje 
dohodnutá pravidla a přizpůsobí se jim 
4ch – chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že 
vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte 
5e – má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si 
práce a úsilí druhých 
5j – ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je 
může ovlivnit 
 
Dílčí vzdělávací cíle: 

- osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě 
- osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu 

o psanou podobu jazyka a další formy sdělení (výtvarné, pohybové, hudební, dramatické) 
- rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, rozvoj paměti a pozornosti, přechod od 

konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně – logickému 
- rozvoj schopnosti sebeovládání 
- vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu) 
- vytváření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, 

rozvoj dovedností tyto vztahy vyjadřovat a projevovat 
- pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale 

také poškozovat a ničit 
                                                                   
Vzdělávací nabídka:               

- příležitosti a činnosti směřující k ochraně zdraví, osobního bezpečí a vytváření zdravých 
životních návyků 

- hudební a hudebně pohybové hry a činnosti 
- uvolňovací, dechová a relaxační cvičení 
- artikulační, sluchové, rytmické hry, hry se slovy, hádanky 
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- prohlížení a „čtení“ knížek 
- konkrétní operace s materiálem – třídění, přiřazování, odhad, porovnání 
- činnosti zaměřené na poznávání symbolů, značek, piktogramů, písmen, číslic 
- hry pro rozvoj vůle, vytrvalost a sebeovládání 
- výlety do okolí, do přírody 
- běžné verbální i neverbální komunikativní aktivity s druhým dítětem i s dospělým 
- výtvarné, hudební a taneční hry, hraní rolí 
- hry, kde se dítě učí chránit bezpečí své i druhých 
- společenské hry a skupinové aktivity (námětové a konstruktivní hry) 
- tvůrčí činnosti podněcující tvořivost, využití přírodnin a ostatních materiálů 
- přípravy a realizace společných zábav a slavností (Den země, Velikonoce) 
- tematické hry seznamující děti s různými druhy zaměstnání a povolání, s pracovními 

činnostmi, manipulace s některými pomůckami a nástroji) 
- vycházky, orientace v obci 
- hry a aktivity na téma dopravy, bezpečnost na vycházkách  
- praktické užívání technických přístrojů, hraček a pomůcek 
- sledování změn v přírodě (příroda živá i neživá, ráz krajiny, počasí, ovzduší, roční období) 

poznávání ekosystému les, louka, rybník 
- péče o životní prostředí, pracovní, pěstitelské činnosti 

 
Očekávané výstupy: 

- zacházet s běžnými předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, 
sportovním náčiním a jednoduchými hudebními (rytmickými) nástroji 

- porozumět slyšenému (hlavní myšlenka, děj a jeho zopakování ve správných větách) 
- sledovat očima zleva doprava 
- poznat některá písmena a číslice 
- projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo a film 
- zaměřovat se na vlastnosti předmětů, společné znaky, podobu a rozdíly 
- chápat pojmy vpravo, vlevo, nahoře, dole, za, pod, nad, vedle, u, mezi, orientovat se 

v prostoru i v rovině 
- prožívat radost ze zvládnutého a poznaného 
- být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem 
- odmítnout komunikaci, která je dítěti nepříjemná 
- bránit se projevům násilí jiného dítěte 
- vnímat umělecké a kulturní podněty, sledovat se zájmem divadlo, hudební či literární 

představení a hodnotit svoje zážitky 
- vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností (zazpívat, 

rytmizovat) 
- rozlišovat aktivity, které mohou zdraví okolního prostředí podporovat nebo poškozovat, 

všímat si nepořádků a škod 
- pomáhat pečovat o okolní životní prostředí, vhodně nakládat s odpady, starat se o rostliny, 

chránit živé tvory 
 
Rizika: 

- nedostatečně připravené prostředí, nedostatečně vybavené náčiním, nářadím 
- nedostatečná pozornost k rozvoji dovedností předcházejících čtení a psaní 
- nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem založeným na vlastní zkušenosti 
- nepřiměřené nároky na dítě, časté negativní hodnocení, kdy dítě prožívá pocit selhání 
- prostředí, které nabízí málo možností ke spolupráci a komunikaci s druhým 
- nedostatečná pozornost tomu, jak dítě řeší své spory a konflikty s druhým dítětem 
- ironizování a znevažování úsilí dítěte 
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Integrovaný blok: Moje rodina (vztahy) 
 
Charakteristika: 
Děti si postupně uvědomují význam rodiny, kdo do ní patří, poznávají vztahy mezi lidmi. Děti se 
seznamují s povoláním rodičů, s tím, co dělají doma a jak jim mohou děti pomáhat. V praktických 
činnostech využívají již získané zkušenosti a odhadují rizikové chování a případná nebezpečí. Připravují 
v mateřské škole oslavu pro maminky a ostatní členy rodiny, Den matek a Den rodiny.  
 
Tematické celky: Maminka má svátek 
                               Proč maminka Adámka nechce 
                  U nás doma 
                               
 
Klíčové kompetence: 
Dítě ukončující předškolní vzdělávání 
1b – získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení 
2h – nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu 
3a – ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje svoje myšlenky, otázky  
i odpovědi, rozumí slyšenému, vede smysluplný dialog 
4g – při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné chování  
i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout 
5c – odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným 
okolnostem 
5h – má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a 
normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat 
 
Dílčí vzdělávací cíle: 

- rozvoj a užívání všech smyslů 
- zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky (koordinace, dýchání) 
- vytváření zdravých životních postojů a návyků jako základů zdravého životního stylu 
- rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu 
- osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech (čísla, abeceda) 
- rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 
- rozvoj verbální (rozhovor, dialog) a neverbální komunikace (řeč beze slov pohybem, gesty, 

dotykem, pohledem, mimikou) 
- vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 
- osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči   

o okolí při vytváření bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před nebezpečnými vlivy 
 
Vzdělávací nabídka: 

- pohybové a hudební činnosti, taneční prvky, sezonní činnosti 
- konstruktivní a grafické činnosti 
- přednes, recitace, dramatizace 
- grafické napodobování tvarů, písmen a čísel 
- hry a činnosti zaměřené na cvičení paměti (mechanické, obrazné) 
- hry na téma rodiny, přátelství 
- dramatické činnosti, mimické vyjadřování nálad (úsměv, pláč, hněv, údiv) 
- kooperativní hry ve dvojicích a ve skupinkách 
- poznávání prostředí rodiny, ve které dítě žije, její funkce, členové, vztahy 
- čtení pohádek a příběhů, veršů a říkadel 
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- příprava a realizace oslavy (Den matek, Den rodiny) 
- rozlišování společenských rolí při hrách (dítě, dospělý, rodič) 
- praktická manipulace s některými pomůckami, provádění jednoduchých pracovních úkonů 
- poslechové činnosti (příběhy, pohádky, písně, hudební skladby) 
- sledování událostí v obci a účast na akcích vhodných pro dítě 

 
Očekávané výstupy: 

- zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (pořádek v hračkách, úklid pomůcek, 
jednoduché úklidové práce, spolupráce se zaměstnanci) 

- ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem 
- správně vyslovovat, ovládat dech, tempo i intonaci 
- rozlišovat sluchem hlásku na konci slova 
- poznat některá písmena a číslice, poznat napsané svoje jméno 
- řešit problémy, úkoly a situace, myslet kreativně, předkládat „nápady“ 
- soustředit se na činnost a její dokončení 
- prožívat a projevovat, co dítě cítí a snažit se ovládat afektivní chování 
- slovně, výtvarně, hudebně pohybovou a dramatickou improvizací vyjádřit svoje prožitky 
- chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi a lidmi 
- vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zazpívat píseň, 

využít hudební nástroj a sledovat rytmus 
- uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může ve svém okolí setkat, vědět, jak se mu vyhnout 
- chovat se bezpečně doma i na veřejnosti 

 
Rizika: 

- nedostatečný respekt k individuálním potřebám dětí (potřeba pohybu, spánku, osobního 
tempa a tepelné pohody, soukromí a látkové výměny) 

- nevhodné vzory chování dospělých v mateřské škole 
- komunikačně chudé prostředí 
- převažující důraz na pamětní učení, málo prostoru pro rozvoj fantazie 
- málo podnětů a aktivit podporujících estetické vnímání, cítění a vyjadřování 
- soustředění pozornosti pouze na verbální komunikaci 
- nedostatek příležitostí k rozvoji uměleckých dovedností dítěte a k vytváření jeho estetického 

vztahu k prostředí, ke kultuře, k umění 
- užívání abstraktních pojmů, předávání „hotových“ poznatků 

 

 
Integrovaný blok: Země je kulatá a místa je tu dost (aktivita, komunikace) 
 
Charakteristika: 
U dětí se rozvíjí pocit sounáležitosti s přírodou, se Zemí. Poznávají různé formy cestování, dopravní 
prostředky a pracovní stroje. Rozvíjí si povědomí o životě zvířat a lidí ve světě, o různých národnostech   
a lidech různé barvy pleti. Formou pohádky navštěvují jiné kontinenty, zjistí např., kdo je Eskymák, co je 
pyramida, poušť nebo indián. 
 
Tematické celky:   Pohádkové cestování 
                   Pluje, jezdí, létá do celého světa 
                                Kam se kutálí duhová kulička 
 
Klíčové kompetence: 
Dítě ukončující předškolní vzdělávání 
1g – pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí 
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2e – zpřesňuje si početní představy, užívá čísel a matematických pojmů 
3e – ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní 
3h – ví, že lidé se dorozumívají cizími jazyky a že je možno se jim učit;  
4h – je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem 
 5i – uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají 
stejnou hodnotu 
Dílčí vzdělávací cíle: 

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

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

- vytváření základů pro práci s informacemi 
- rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňující pocity, získané dojmy a prožitky 

vyjádřit 
- ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými 
- vytváření povědomí o existenci ostatních kultur a národností 
- vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, 

společností, planetou Zemí 
- poznávání jiných kultur 

 
Vzdělávací nabídka: 

- základní gymnastika, turistika, hry s míčem, sezónní činnosti 
- relaxační a odpočinkové činnosti 
- činnosti a příležitosti seznamující děti s časopisy, knihami, audiovizuální technikou 
- řešení myšlenkových i praktických problémů, hledání různých možností 
- cvičení organizačních dovedností 
- identifikace sebe sama a odlišování od ostatních 
- společenské hry, společné aktivity 
- činnosti literární, výtvarné, hudebně pohybové 
- poučení o možných nebezpečných situacích (kontakt se zvířaty, jedovaté rostliny, chemické 

látky) 
- seznamování s cizokrajnými zvířaty 
- seznamování s dopravou a dopravními prostředky 
- seznamování s reáliemi o naší republice 

 
Očekávané výstupy: 

- zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní hygienické a zdravotně preventivní návyky 
- zvládnout základní pohybové dovednosti 
- rozlišovat některé piktogramy, orientační a dopravní značky, označení nebezpečí 
- vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci a využívat zkušenosti k učení 
- uvědomovat si svoji samostatnost, zaujímat svoje názory a vyjadřovat je 
- chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný 
- uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování 
- vnímat pestrý a různorodý svět přírody a svět lidí (různé národy, Země, vesmír) 
 

Rizika: 
- nerespektování rozdílných tělesných a smyslových předpokladů a pohybových možností 

jednotlivých dětí 
- vytváření komunikativních zábran, nerespektování dětského ostychu 
- zahlcování informacemi bez rozvíjení schopnosti s nimi samostatně pracovat 
- nedostatečné uznání a oceňování úsilí či úspěchu 
- nedostatečný respekt k vzájemným sympatiím dětí, malá podpora dětských přátelství 
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- nevšímavost k nevhodné komunikaci a jednání mezi dětmi 
- nedostatek příležitostí vidět a vnímat svět v jeho pestrosti a změně 
- převaha zprostředkovaného poznávání světa (obraz, film) 

 
 
 
 
 

         7. Autoevaluace mateřské školy, hodnocení výsledků vzdělávání 
 
7.1. Pravidla a metody evaluace    

 
       Slouží jako východisko pro další práci v mateřské škole.  Provádí se podle stanovených pravidel: 

1. Účastní se jí všichni zaměstnanci školy 
2. Podmínky hodnotí i ostatní partneři (vnější evaluace) 
3. Postupuje se od přípravy, sběru dat k vyhodnocení informací 
4. Stanovení dalšího postupu 
 
Při hodnocení se uplatňují různé metody: 
Pozorování, hospitace, rozhovor, diskuse, pedagogická porada, portfolio dítěte, dotazník, záznamové 
listy. 
 
7.2. Oblasti autoevaluace, kdo a jak často ji provádí 
 

 Integrované bloky:   
                     Jak?  Konzultace, pozorování                                                                                                                                                                                                                                                     
                     Kdy?  Průběžně                          
                     Kdo?  Obě učitelky                         

 Tematické celky:  
                      Jak?  Záznamy do ročního plánu (vyhodnocovací list po ukončení TC), pedagogické rady                     
                      Kdy?  Průběžně, dle plánování                        
                      Kdo?  Obě učitelky 

 Projekty: 
                      Jak?  Pedagogická porada, konzultace 
                      Kdy? Dle plánu, minimálně 1krát za rok                          
                      Kdo? Obě učitelky                          

 Individuální plány, děti s OŠD: 
                     Jak?  Záznamy v přehledech, portfolio dítěte, pozorování, osobní vzdělávací pokroky v ESS                    
                     Kdy?  Dle potřeby, před zápisem do 1. třídy, minimálně 2krát za rok                          
                     Kdo?  Obě učitelky                       

 Záznamy o individuálním rozvoji dětí, přehledy, individualizace, diagnostika:     
                     Jak?  Konzultace učitelek, pravidelné a systematické sledování vzdělávacích pokroků,                        
                              konzultace rodičů, pozorování, sledování kresby, jemné motoriky, grafomotoriky atd. 
                    Kdy? Každodenní pozorování, příležitostné poznámky, záznam v přehledech 2krát za rok 
                    Kdo? Obě učitelky 
                     Učitelky vyhodnocují 3 skupiny, mladší děti, předškoláci a děti s OŠD. 

 Soulad TVP, ŠVP a RVP PV: 
                     Jak? Záznamy, konzultace (průběžně), pedagogické rady (dle plánu ředitelky školy), dotazník;   
                     Kdy? Jedenkrát ročně                                                                                                                                                                                                                          
                     Kdo? Obě učitelky, zprávu píše vedoucí učitelka 
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              Podmínky vzdělávání 
               Jak?  Jednotlivé podmínky dle ŠVP vyhodnocují obě učitelky i provozní pracovnice na základě                    
                         pozorování, vzájemných konzultací, na provozní i pedagogické poradě. 
               Kdy? Průběžně 
               Kdo? Diskutují všichni zaměstnanci mateřské školy, písemně zpracuje vedoucí učitelka na konci  
                         školního roku dle vypracovaných kritérií 
  Do hodnocení podmínek mohou být zapojeni i ostatní partneři školy. 
 
              Průběh vzdělávání, metody a formy    
              Metody a formy: 
              Jak?   Pozorování, vzájemné hospitace, pedagogické rady se zápisem, konzultace  
              Kdy?  Průběžně    
              Kdo?  Obě učitelky 
 
               Osobní rozvoj pedagogických pracovníků: 
               Jak?  Poznatky z DVPP, konzultace, rady, hospitace vedoucí učitelky a ředitelky 
  Kdy? Průběžně, dle plánu hospitací, dle plánu dalšího vzdělávání 
               Kdo? Obě učitelky, ředitelka 
 
              Spolupráce s rodiči 
              Jak? Rodičovské schůzky, nástěnky, individuální rozhovory, hovorové hodiny,  
                       dotazník;  
              Kdy? Průběžně dle potřeb učitelek a zájmu rodičů 
              Kdo? Obě učitelky, rodiče, ředitelka 
 
              Spolupráce se základní školou  
              Jak? Akce a aktivity, předávání zkušeností, společné vedení ESS pro předškoláky, návštěvy, 
                       konzultace před zápisem do 1. třídy; 
              Kdy? Průběžně dle potřeby 
              Kdo? Provádí učitelky MŠ a ZŠ, ředitelka 
 
Každá učitelka si zaznamenává svoje postřehy ze sledování dítěte a dle potřeby zapisuje do hodnotících 
listů.  Minimálně dvakrát za rok vyplňuje tabulky v záznamových listech, zvlášť mladší děti a předškoláci. 
Pokud se vyskytne dítě s potřebou podpůrných opatření, vyhodnocuje PLPP a IVP. 
Písemné záznamy jsou důvěrné! 
 
 
 
 
 


