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1. Identifikační údaje 

 
Předkladatel 

Název:    Základní škola a Mateřská škola, Mostek, okres Trutnov 

příspěvková organizace, 544 75 Mostek 202 

Adresa ředitelství:           202, 544 75 Mostek 

Adresa MŠ:   207, 544 75 Mostek 

IČ:    75017415 

REDIZO:   650063431 

IZO MŠ:   107588226 

Ředitel organizace:  Mgr. et Mgr. Miroslav Lebeda 

Vedoucí učitelka MŠ: Eva Kalfusová 

 

Kontakty 

Telefon MŠ:   499691217, 733124417 

E-mail:   skolkamostek@seznam.cz 

Webové stránky školy: skola.mostek.cz  

 

Zřizovatel 

Název:    Obec Mostek 

Adresa:   34, 544 75 Mostek 

Webové stránky:  www.mostek.cz 

Kontakt:   499691322 (starosta) 

 

Obecné informace 

Kapacita MŠ:  35 

Zaměstnanci MŠ:  Eva Kalfusová, vedoucí učitelka 

Mgr. Bc. Radka Honců, učitelka 

Jiřina Albrechtová, školnice 

Název dokumentu:  Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 

Motivační název:  Mozaika budoucího školáka aneb školním rokem krok za krokem 

Zpracovatelé:  Eva Kalfusová, Mgr. Bc. Radka Honců, Mgr. Miroslav Lebeda 

 

 

 

 

Platnost dokumentu 

Od 1. 9. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Miroslav Lebeda, statutární zástupce organizace 

 

http://www.mostek.cz/
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2.   Charakteristika školy 
 

Mateřská škola je dvojtřídní (smíšená, zpravidla pro děti od 2 do 6 let) a sídlí spolu se školní 

jídelnou v nové budově č. p. 207, která byla otevřena 1. 9. 2003 a to v jejím prvním patře. 

V budově se nachází šatna pro děti, herna (slouží i jako noclehárna), jídelna, umývárna s toaletou 

a sprchou, izolace, kancelář, šatna pro učitelky (s toaletou, umyvadlem a sprchou), dva sklady, 

žehlírna, kuchyňka a terasa. 

K budově též patří školní zahrada, na které najdeme skluzavku, houpačky, prolézačky, kolotoč, 

pískoviště, chaloupku, kladinku, dvě pérové houpačky, jehličnaté i listnaté stromy a keře. 

V blízkosti se také nachází hřiště s umělým povrchem. 

Budova MŠ se nachází na kopci v blízkosti ZŠ a lesa. Svým vzhledem připomíná dětské barevné 

kostičky. 

 

3.   Podmínky vzdělávání 
 

 Věcné (materiální) podmínky 

Mateřská škola má dostatečně velké prostory a takové prostorové uspořádání, které vyhovuje 

nejrůznějším skupinovým i individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, tělocvičné nářadí, 

zdravotně hygienické zařízení (umývárny, toalety) i vybavení pro odpočinek dětí (lůžka) jsou 

přizpůsobeny antropometrickým požadavkům, odpovídají počtu dětí, jsou zdravotně nezávadné a 

bezpečné a jsou estetického vzhledu. Vybavení hračkami a pomůckami odpovídá počtu dětí i 

jejich věku, je průběžně obnovováno, doplňováno a pedagogy využíváno. Hračky jsou umístěny 

tak, aby je děti dobře viděly, mohly si je samostatně brát a zároveň se vyznaly v jejich uložení; 

jsou stanovena pravidla pro jejich využívání pedagogy i dětmi. Děti se samy svými výtvory 

podílejí na výzdobě interiéru budovy. Na budovu mateřské školy bezprostředně navazuje zahrada 

osázena stromky a keři, k dispozici je též hřiště s umělým povrchem. Tyto prostory jsou vybavené 

tak, aby umožňovaly dětem rozmanité pohybové a další aktivity. Všechny vnitřní i venkovní prostory 

mateřské školy splňují bezpečnostní a hygienické normy dle platných předpisů. 

Pro děti předškolního věku jsou v dopoledních hodinách v budově ZŠ k dispozici prostory školní 

družiny, učebny PC, školní dílny, učebny pohybové výchovy, školní kuchyňky apod. 

 

 Životospráva 

 
06,30 – 08,00 Příchod dětí, volné spontánní zájmové aktivity dětí 

08,00 – 08,30 Hygiena, svačina 

08,30 – 09,15 Nabídka výchovně vzdělávací činnosti  

a) individuálně, podle věku a schopnosti dětí činnosti rozumové, jazykové, 

výtvarné, hudební, pracovní apod.) 

b) skupinová (logopedická prevence, gramotnost matematická, jazyková, 

apod.) – u starších dětí 

09,15 – 11,15 Hygiena, převlékání, pobyt venku (pobyt na zahradě, vycházky) 

11,15 – 12,15 Hygiena, oběd, příprava na spánek 

12,15 – 13,45 Spánek, klidové aktivity dětí se sníženou potřebou spánku 

13,45 – 14,00 Hygiena, odpolední svačina 

14,00 – 15,30 Odpolední zájmová činnost, průběžné odchody dětí 

 

Provoz mateřské školy je od 6,00 do 15.30 hod. Do denního režimu je začleněno stravování. Je 
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zajištěn pravidelný denní rytmus a řád, který je však současně natolik flexibilní, aby umožňoval 

organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci (např. plavecký 

výcvik, výlety, exkurze, divadelní představení, besídky a jiné akce vyplývající ze ŠVP PV). 

Během celého dne je zajištěn dostatečný pitný režim. Děti do jídla nenutíme, ale snažíme se, aby 

vše alespoň ochutnaly. Děti jsou každodenně venku. Pobyt venku je přizpůsobený podmínkám 

mateřské školy. Preferujeme zejména pobyt na školní zahradě a v lese (pokud to počasí dovolí). 

Děti mají dostatek volného pohybu nejen na zahradě, ale i v interiéru mateřské školy. 

Respektujeme individuální potřebu spánku a odpočinku jednotlivých dětí. Dětem s nižší 

potřebou spánku nabízíme jiný klidový program (stolní hry, puzzle, PC, mozaiky, výtvarné 

činnosti apod.). 

 

 Psychosociální podmínky 

Snažíme se, aby se děti i dospělí cítili v MŠ dobře, spokojeně, bezpečně a jistě. Nově příchozí 

dítě má možnost postupně se adaptovat na nové prostředí a situace. Respektujeme individuální 

potřeby dětí, reagujeme na ně a napomáháme v jejich uspokojování. Všechny děti mají 

rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno. Vzdělávací nabídka odpovídá 

mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života. Ve vztazích mezi dospělými i mezi dětmi 

projevujeme vzájemnou důvěru, toleranci, ohleduplnost a zdvořilost, solidaritu, vzájemnou 

pomoc a podporu.  

 

 Organizace 

Při nástupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim. 

Denní řád je dostatečně pružný, umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich 

aktuální či aktuálně změněné potřeby. Do denního programu jsou pravidelně zařazovány řízené 

zdravotně preventivní pohybové aktivity. Pedagogové se plně věnují dětem. Děti zde nacházejí 

potřebné zázemí, klid, bezpečí i soukromí. Poměr spontánních a řízených činností je v denním 

programu vyvážený. Děti mají dostatek času i prostoru pro spontánní hru. Jsou vytvářeny 

podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti, děti mají možnost účastnit se 

společných činností v malých, středně velkých i velkých skupinách. Je dbáno na osobní 

soukromí dětí. Pokud to děti potřebují, mají možnost neúčastnit se společných činností. 

Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí. Pro realizaci plánovaných činností jsou 

vytvářeny vhodné materiální podmínky (věcné vybavení prostředí je dostatečné a kvalitní, 

pomůcky jsou připravovány včas).  

 

 Řízení mateřské školy 

Povinnosti, pravomoci a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Pedagogický sbor pracuje 

jako tým, zve ke spolupráci rodiče.  Ředitelem organizace ZŠ a MŠ Mostek je Mgr. Miroslav 

Lebeda, vedoucí učitelkou mateřské školy je Eva Kalfusová, která se zúčastňuje pravidelných 

porad vedení školy (1x za 14 dní). Ředitel zapojuje spolupracovníky do řízení mateřské školy, 

ponechává jim dostatek pravomocí a respektuje jejich názor. Podporuje a motivuje spoluúčast 

všech členů týmu na rozhodování o zásadních otázkách školního programu. Vedoucí učitelka 

vypracovává školní vzdělávací program ve spolupráci s ostatními členy pedagogického týmu. 

Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, dalšími organizacemi v místě mateřské školy a 

s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích 

problémů dětí.  

 

 Personální a pedagogické zajištění 

 

Pracovnice MŠ - vedoucí učitelka Eva Kalfusová, absolventka SPgŠ v Nové Pace, nar. 1967 s 
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týdenním úvazkem 27,5 hodiny. Další učitelka Mgr. Bc. Radka Honců, nar. 1983, absolventka 

Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, obor Učitelství pro MŠ a Pedagogické fakulty 

Univerzity Hradec Králové, obor Pedagogika předškolního věku s týdenním úvazkem 31 hod. 

Pedagogické pracovnice si rozšiřují své vzdělání samostudiem (odborná literatura, časopisy) a v 

rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků účastí na seminářích pořádaných 

pedagogickými centry. Školnicí, uklizečkou a pradlenou v jedné osobě je Jiřina Víšková nar. 

1958, která nemá úplný úvazek. Služby pedagogů jsou organizovány takovým způsobem, aby 

podle možností a podmínek školy, bylo zajištěno překrývání přímé pedagogické činnosti učitelek 

ve třídě (1x týdně 3,5 h, 1x týdně 2 h, podle ranních a odpoledních služeb).  

V rámci možností škola vstupuje do projektů MŠMT zaměřených na získávání pracovní pozice 

chůvy pro děti od 2 do 3 let. Pokud jedna z učitelek pracuje s předškolními dětmi mimo budovu 

MŠ, je zajišťována pedagogická pracovnice na práci se zbylými dětmi v časové periodě 1x za 14 

dní na cca 1,5 h denně. 

 

 Spoluúčast rodičů 

 

Při každodenním kontaktu s rodiči si sdělujeme úspěchy i problémy dětí. Respektujeme přání 

rodičů. Domlouváme se na společném postupu při výchově a vzdělávání dětí. Mateřská škola 

chrání soukromí každé rodiny tím, že zachováváme mlčenlivost. 

Mateřská škola se snaží o co největší spolupráci s rodiči. Pokoušíme se co nejvíce zapojit rodiče 

do společných činností s dětmi, kterými jsou např. podzimní branná vycházka, zdobení 

vánočních perníčků, Den matek apod. 

 

 Spolupráce s ostatními organizacemi 

se ZŠ Mostek 

 společné návštěvy divadla ve Dvoře Králové nad Labem 

 divadelní představení žáků ZŠ 

 vzájemné návštěvy - generálky, vystoupení, zpěv vánočních koled, apod. 

 využívání tělocvičny ZŠ 

 návštěva 1. třídy ZŠ 

 den otevřených dveří pro děti z MŠ 

 výstava prací žáků ZŠ 

 náborové aktivity pro předškoláky (měsíční perioda) 

se ŠJ 

 pečení perníčků a cukroví vyrobených dětmi v MŠ 

s PPP Trutnov 

s SDH Mostek 

 návštěva hasičské zbrojnice 

 zapojení se do VV soutěže s požární tématikou 

se zřizovatelem - Obec Mostek 

 vystoupení dětí u vánočního stromu v obci a jiných obecních akcí 

 opravy, údržba a obnova inventáře dle finančních možností OÚ 

 

4.   Organizace vzdělávání 

 
Mateřská škola Mostek je dvojtřídní pro děti ve věku zpravidla od 2 - 6 let. Přijímání a 

odhlašování dětí do mateřské školy je prováděno na základě písemné žádosti zákonného 

zástupce dítěte. 

 

1. Přijetí dítěte 
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1.1 Termín pro podání žádosti o přijetí k PV od následujícího školního roku stanoví ředitel školy 

po dohodě se zřizovatelem v období od 2. do 16. května daného roku. Děti mohou být do MŠ 

přijímány i v průběhu školního roku. O termínech zápisu je veřejnost informovaná 

prostřednictvím webových stránek školy, plakátů, veřejné vývěsky OÚ či budově v MŠ. 

 

1.2 Postup při přijímání dětí do MŠ - kritéria: 

 

1. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do 

zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné. 

2. Od 1. 9. 2018 se přednostně přijímají děti, které dosáhnou před začátkem školního roku třetího 

roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v příslušném školním obvodu do naplnění kapacity. 

3. Ostatní děti s trvalým pobytem v příslušném školním obvodu. 

4. Děti s jiným trvalým pobytem. 

 

 Přijímání dětí do MŠ se řídí „Vnitřní směrnicí o přijímání dětí do MŠ“. 

 Ředitel rozhodne ve lhůtě do 30 dnů ode dne přijetí žádosti o přijetí nebo nepřijetí dítěte 

do MŠ tabulkově seznamovou formou (v případě nepřijetí doporučeným dopisem). 

 Přijímány jsou děti ve věku zpravidla od 3 - 6 let, nejdříve však děti od 2 let. Přednostně 

jsou přijímány děti, které před začátkem školního roku dosáhnou určitého věku dle § 34 

školského zákona., pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) 

v příslušném školském obvodu nebo jsou v tomto obvodu umístěny v DD, a to do výše 

nejvyššího povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku. 

 Podmínkou přijetí k PV je doložení potvrzení od lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným 

pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování 

podrobit kvůli trvalé kontraindikaci; tato podmínka se nevztahuje na děti, pro které je PV 

povinné. 

 O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy MŠ rozhoduje ředitel školy na základě 

žádosti zákonného zástupce dítěte podpořené vyjádřením pediatra a školského 

poradenského zařízení (PPP či SPC příslušného zaměření). 

 Ředitel školy může rozhodnout i o přijetí na dobu určitou, tj. na zkušební dobu tří 

měsíců, a to v případě, není-li při zápise do MŠ zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě 

schopno se přizpůsobit podmínkám MŠ. 

 

2. Povinnost předškolního vzdělávání 

 

2.1 Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do 

zahájení povinné školní docházky dítěte, je PV povinné. 

2.2 Povinné PV má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8,00 - 12,00 h, ale 

dítě má právo vzdělávat se v MŠ po celou dobu jejího provozu. 

2.3 Povinnost není dána ve dnech školních prázdnin.  

2.4 Zákonný zástupce oznamuje předem známou nepřítomnost dítěte; není-li předem známá, je 

třeba omluvit dítě telefonicky, osobně či e-mailem nejpozději do 3 dnů od počátku absence a po 

návratu do MŠ je nutné doložit důvody nepřítomnosti 

 

3. Individuální vzdělávání  

 

3.1 Povinné PV lze plnit i formou individuálního vzdělávání. Pokud bude dítě touto formou 

vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit 

řediteli školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku. Tuto aktivitu lze oznámit i 

průběhu školního roku. 

3.2 Oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat: 
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a) jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte 

b) uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno 

c) důvody pro individuální vzdělávání 

3.3 Ředitel školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (dle 

ŠVP PV) a stanoví termín (včetně náhradního) ověření úrovně očekávaných výstupů 

v jednotlivých oblastech, zpravidla v měsících listopad-prosinec. 

3.4 Při ověřování může pedagogický pracovník použít formu rozhovoru, didaktických her, 

pracovních listů, výtvarné prezentace, pohybových dovedností apod. 

3.5 Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, 

ukončí ředitel dítěti individuální vzdělávání; po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě 

opětovně individuálně vzdělávat. 

 

4. Ukončení předškolního vzdělávání 
 

4.1 Ředitel školy na návrh vedoucí učitelky MŠ může rozhodnout o ukončení PV dítěte po 

předchozím písemném oznámení, jestliže: 

 se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po 

dobu delší než dva týdny, 

 zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ,  

 ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo ŠPZ, 

 zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní 

stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. 

4.2 V případě dítěte, pro které je PV povinné, nelze rozhodnout o ukončení PV. 

 

 

5.   Charakteristika vzdělávacího programu 
 Záměrem našeho výchovného působení je vést děti k lásce k domovu, k přírodě  

a k vytváření zdravých životních návyků. 

 Důraz klademe na úctu k dítěti. 

 Na prvním místě je pro nás to, aby se dítě v naší mateřské škole cítilo dobře, neboť 

spokojené dítě je základem pro jeho další úspěšné vzdělávání 

 

V naší mateřské škole upřednostňujeme praktické činnosti, které: 

 vedou ke zdravému životnímu stylu, ke spolupráci s rodinou při vytváření a upevňování 

zdravých výživových a stravovacích návyků, k respektování potřeb každého dítěte, k péči 

o upevňování správných návyků při stolování 

 podporují vytváření kladných vzájemných vztahů, děti se učí respektovat daná pravidla 

 věnují maximální pozornost dětské tvořivosti 

 napomáhají k rozvoji pohybových schopností a dovedností dítěte, k posilování jeho 

mravních vlastností a k upevňování jeho zdraví včetně relaxačních cvičení 

 věnují zvýšenou pozornost celkovému řečovému projevu dítěte včetně logopedické 

prevence 

 využívají dramatizaci 

 posilují sebeobslužné dovednosti a návyky a vedou děti k samostatnosti 

 umožňují vnímat svět všemi smysly 

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

s přírodou, na její pozorování a poznávání 

 

Formy a metody vzdělávání: 

Nabízíme vhodné vzdělávací prostředí, pro dítě vstřícné, podnětné, zajímavé a obsahově bohaté, 

v němž se dítě může cítit jistě, bezpečně, radostně a spokojeně, a které mu zajišťuje možnost 
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projevovat se, bavit a zaměstnávat přirozeným dětským způsobem. 

Jako formy vzdělávání podle vztahu k osobnosti dítěte používáme formy individuální, 

skupinové, hromadné a kooperativní. Podle charakteru prostředí využíváme vzdělávání ve třídě, 

na školní zahradě, v lese, v zoo, na sportovištích. Jsou založeny na přímých zážitcích dítěte, 

podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem 

poznávat nové, získávat zkušenosti a ovládat další dovednosti. Učební aktivity tak probíhají 

formou nezávazné dětské hry. 

Pro dítě je důležité také spontánní sociální učení, založené na principu přirozené nápodoby. 

Proto při všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou, 

poskytujeme dítěti vzory chování a postoje, které jsou k nápodobě a přejímání vhodné. 

Uplatňujeme aktivity spontánní i řízené, vzájemně provázané a vyvážené. 

Využíváme integrační přístup, formou integrovaných bloků. Obsah bloků vychází ze života 

dítěte, poskytuje dítěti širokou škálu aktivit. Jako metody používáme především metody slovní, 

praktické, aktivizující a především prožitkové. 

 

6.   Vzdělávací obsah 
V naší mateřské škole pracujeme s dětmi podle ŠVP PV s motivačním názvem: „ Mozaika 

budoucího školáka aneb školním rokem krok za krokem „ 

Tento název a jednotlivá témata jsme si zvolili proto, že žijeme na vesnici ve spojení s přírodou, 

která nás obklopuje. Jednotlivá témata vycházejí ze změn v přírodě během roku, z tradic, zvyků, 

oslav a svátků. 

 

Integrované bloky 
1. Podzimní hraní 

 Vítáme tě v mateřské škole 

 Dary lesa 

 Ovoce 

 Brambory 

 Zelenina 

 Přírodniny 

 Počasí (vítr, déšť) 

 

Očekávaný výstup: Dosažení přirozené adaptace, orientace v prostoru a navázání vzájemné                   

komunikace. 

 

2. Tma 

 Tma x světlo 

 Strašidla 

 Zvířátka a loupežníci 

 Čerti 

 

Očekávaný výstup: Rozvíjení emocí. Uvědomění si charakteristických rysů podzimu. 

 

3. Radosti zimy 

 Advent 

 Biblický příběh 

 Počasí (sníh, mráz) 

 Sněhová královna 

 Oblečení 
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 Lesní zvířata 

 Ptáčci 

 

Očekávaný výstup: Seznámení se s kulturním dědictvím, zvyky a obyčeji, předávání tradic. 

Uvědomění si charakteristických rysů zimy. 

 

4. Masopust 

 Zabíjačka 

 Dětský bál 

 Koblížek 

 Šašci a klauni 

 

Očekávaný výstup: Rozvíjení estetického cítění – barvy. Rozvíjení hybnosti mluvidel, jazyka. 

 

 

5. Toulání jarem 

 Doprava 

 Hasiči 

 Příroda se probouzí 

 Velikonoce 

 Domácí zvířátka 

 

Očekávaný výstup: Prohlubování verbální i neverbální komunikace při poznávání jarní přírody. 

                                  Uvědomění si charakteristických rysů jara. 

 

6. Naše rodina 

 Maminka 

 Rodina 

 Zaměstnání 

 Děti 

 Sportovní hry 

 

Očekávaný výstup: Osvojení si poznatků o funkci rodiny, o lidském těle a zdraví. 

 

7. Naše vesnice 

 Naše Země 

 ZOO 

 Voda 

 Les 

 Louka 

 

Očekávaný výstup: Vytváření základů aktivních postojů k přírodě, která nás obklopuje. 

 
 

6. 1 Rozpracování integrovaných bloků 

 
1. Podzimní hraní 

 

Vzdělávací cíle (záměr) 

 seznámit se s místem a prostředím MŠ a vytvářet pozitivní vztah k němu   
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 vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s živou a neživou přírodou 

 osvojit si poznatky a dovedností potřebné k vykonávání jednoduchých činností 

 osvojit si základní poznatky o prostředí, v němž dítě žije 

 rozvíjet schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

 osvojit si poznatky a dovednosti důležité k podpoře zdraví a bezpečí 

 vytvářet zdravé životní návyky a postoje jako základ zdravého životního stylu 

 rozvíjet a užívat všechny smysly 

 osvojit si věku přiměřené praktické dovedností  

 rozvíjet pohybové schopností a zdokonalovat dovedností v oblasti hrubé i jemné 

motoriky 

 rozvíjet komunikativní dovednosti v součinnosti s logopedickou prevencí 

 osvojovat si některé poznatky a dovednosti, které předcházejí čtení i psaní / počáteční 

slabika, hláska / 

 posilovat přirozené poznávací city 

 rozvíjet smyslové vnímání, rozvíjet paměť a pozornost, představivost a fantazii 

 získávat relativní citovou samostatnost 

 poznávat sama sebe, rozvíjet pozitivní city ve vztahu k sobě 

 rozvíjet schopnost citové vztahy vytvářet, rozvíjet je a city plně prožívat 

 seznamovat s pravidly chování ve vztahu k druhému 

 rozvíjet schopnosti a dovednosti důležité pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k 

druhým lidem 

 rozvíjet kooperativní dovednosti 

 vytvářet prosociální postoje /spolupráce/ 

 rozvíjet interaktivní a komunikativní dovednosti 

 posilovat prosociální chování ve vztahu k druhým 

 rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí, přináležet k tomuto společenství, 

vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané 

 rozvíjet kulturně estetické dovedností 

 seznamovat se se světem lidí, osvojit si poznatky o prostředí, v němž dítě žije 

 rozvíjet schopnosti projevovat se autenticky 

 rozvíjet základní kulturně estetické dovednosti dítěte 

 

Vzdělávací nabídka: (obsah) 

 spontánní a kolektivní hry 

 námětové hry 

 pohybové hry 

 manipulace s předměty, počítání, přemisťování, řazení 

 vyprávění 

 básničky, pohádky, dramatizace 

 písně, tanečky 

 kresba, malba, stříhání, lepení, vytrhávání, obkreslování, obtiskování 

 grafomotorika 

 vycházky po okolí 

 hledání a sběr plodů (ovoce, zelenina, houby, listy, přírodniny) 

 

Očekávané výstupy: 

 pečovat o osobní hygienu, samostatně zvládat pravidelné běžné denní úkony (např. 

používat toaletní papír a splachovací zařízení, mýt si a utírat ruce, umět používat 

kapesník) 
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 znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte (např. sdělit svoje jméno 

a příjmení, adresu, jména kamarádů, učitelek, rozumět většině pojmenování, které se 

týkají dítěti známých předmětů  

 dokončit hru (neodbíhat od ní) i rozdělanou činnost 

 uposlechnout pokynu dospělého a řídit se jím  

 rozumět a používat základní pojmy označující velikost (malý – velký, větší – menší, 

nejmenší – největší, dlouhý – krátký, vysoký – nízký, stejný) 

 samostatně se rozhodnout v některých činnostech 

 přijímat pobyt v mateřské škole jako běžnou součást života (vědět, že rodiče chodí do 

zaměstnání, dítě do MŠ) 

 respektovat a přijímat přirozenou autoritu dospělých 

 nebát se požádat o pomoc, radu 

 přizpůsobit se společenství, projevovat zájem o spolupráci 

 umět se přizpůsobit změnám 

 odložit splnění osobních přání na pozdější dobu 

 přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit 

 přijímat pokyny 

 přirozeně a v míře dané osobními předpoklady projevovat pozitivní i negativní emoce 

(soucit, radost, náklonnost, spokojenost, ale také strach, smutek) 

 rozhodovat sám o sobě, o svém chování 

 navázat kontakty s dospělými (např. s novým učitelem) 

 spolupracovat s dospělým 

 respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem (s ohledem na situaci a 

podmínky) 

 obracet se na dospělého o pomoc, radu atd. 

 vyhledávat partnera pro hru, domlouvat se, rozdělovat a měnit herní role, hru rozvíjet a 

obohacovat 

 spolupracovat při hrách a aktivitách nejrůznějšího zaměření, být ostatním partnerem 

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

 využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla …) 

 obhajovat svoje potřeby, svůj postoj či přání, přijímat také názor druhého, dohodnout se 

na kompromisním řešení 

 porozumět běžným projevům emocí a nálad (např. vnímat, že je jiné dítě smutné, 

zklamané nebo něčím nadšené, že má radost) 

 bránit se projevům násilí jiného dítěte (nenechat si ubližovat, nenechat se šidit, bránit se 

posmívání, ohradit se proti tomu) 

 spoluvytvářet prostředí pohody 

 ctít sounáležitost s ostatními 

 umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, 

vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci, pod vedením LP provádět preventivní 

logopedická cvičení  

 dodržovat společně dohodnutá a pochopená pravidla vzájemného soužití v mateřské škole 

a na veřejnosti 

 zacházet šetrně s vlastními a cizími pomůckami, hračkami, s knížkami, věcmi denní 

potřeby 

 rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat co je lež, nespravedlnost, ubližování, 

lhostejnost, agresivita, vulgarismy 

 reagovat na sociální kontakty druhých dětí otevřeně a zařazovat se mezi ně pomoci 

sociálně úspěšných strategií (vlídné přijetí, humor, projevení zájmu, akceptování či 

podání návrhů, nabídnutí spolupráce, pomoci, fair play) 



13 

 

 navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, udržovat a rozvíjet s nimi 

přátelství 

 cítit se plnohodnotným členem skupiny 

 projevovat ohleduplnost a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, vážit si jejich 

práce i úsilí 

 být schopné přistoupit na jiný názor, porozumět potřebám druhých, přijmout společní 

návrhy, podřídit se rozhodnutí skupiny a přizpůsobit se společnému programu 

 zvládat běžné činnosti, požadavky i jednoduché praktické situace, které se v mateřské 

škole opakují 

 spoluvytvářet pohodu prostředí (cítit se spokojeně a bezpečně) 

 chovat se přiměřeně a bezpečně ve známém prostředí (např. ve školním prostředí, na 

veřejnosti, v přírodě) 

 vyrovnávat svalové dysbalance v běžném pohybu 

 znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních účincích pohybu a 

sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě, otužování) a 

faktorech poškozujících zdraví včetně návykových látek 

 odhalit podstatné a nepodstatné znaky 

 rozlišit známé chutě a vůně i zápachy (např. sladké, kyselé) 

 využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí 

 napodobit některá písmena, číslice 

 rozlišovat a používat základní prostorové pojmy (např. dole, nahoře, uprostřed, před, za, 

pod, nad, uvnitř, vně, u, vedle, mezi, nízko, vysoko, na konci, na okraji, vpředu, vzadu, 

blízko, daleko, dopředu, dozadu, nahoru, dolů) a těchto pojmů běžně používat 

 chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné, porovnat dle 

společných či rozdílných znaků, zobecňovat vybrat ovoce, řešit jednoduché labyrinty, 

rébusy a hádanky 

 zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky a reprodukovat je, 

přijmout jednoduchou dramatickou úlohu 

 zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho 

 chápat jednoduché hádanky a vtipy 

 rozkládat slova na slabiky 

 orientovat se v řadě (např. první, poslední, uprostřed) 

 orientovat se v prostoru podle slovních pokynů 

 orientovat se v číselné řadě 1- 10, vyjmenovat ji, porovnat, že 5 je více než 4, chápat číslo 

jako počet prvků 

 experimentovat s výtvarně netradičními materiály  

 postavit se zpříma a udržet správné držení těla po dobu vnější kontroly 

 pohybovat se dynamicky po delší dobu (např. běhat ve hře 2 minuty a více) 

 přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů 

 napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, popř. Písmena 

 poznat a vyhledat slova protikladného významu (antonyma), podobného významu 

(synonyma) a slova stejně znějící, ale různého významu (homonyma) 

 vyčlenit hlásku na počátku a na konci slova 

 

2. Tma 

 

Vzdělávací cíle: (záměr) 

 rozvíjet úctu k životu ve všech jeho formách, vytváření povědomí o vlastní sounáležitost 

s  planetou Země 

 rozvíjet schopnosti chovat se autenticky, chovat se autonomně, prosociálně a aktivně se 
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přizpůsobovat  

 vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti s živou i neživou přírodou, lidmi, společností 

 rozvíjet poznání místních zvyků a kultur 

 rozvíjet dovednosti pohybových schopností, ovládání pohybového aparátu a tělesných 

funkcí 

 rozvoj dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky 

 rozvoj a užívání smyslů, vytváření zdravých životních návyků a postojů  

 rozvoj komunikativních dovedností 

 rozvoj řečových schopností, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení 

(pohybové, dramatické, výtvarné), včetně logopedické prevence 

 rozvoj tvořivosti (myšlení, sebevyjádření) 

 rozvoj paměti a pozornosti, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie 

 rozvoj slovně logického myšlení 

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

vyjádřit 

 rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě 

 vytváření prosociálních postojů, překonání strachu z neznámého, bezpečí ve vztazích 

 rozvoj schopností a dovedností důležitých pro kolektivní spolupráci 

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

vyjádřit 

 poznávání pravidel společenského soužití, porozumění základním projevům neverbální 

komunikace 

 vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

 

Vzdělávací nabídka: (obsah) 

 projekt Vylévám tmu 

 projekt Strašně mě straší strašidla 

 projekt S čerty nejsou žerty 

 vyprávění u svíčky 

 pohybové hry, honičky 

 manipulace s předměty, geometrickými tvary, počítání, přemisťování, řazení, vybírání 

 básničky, pohádky, dramatizace 

 písně, tanečky 

 netradiční výtvarné techniky (kresba klovatinou, svíčkou, voskovka + vodové barvy, …) 

 kresba, malba, obkreslování, vystřihování, trhání, lepení, modelování, obtiskování 

 omalovánky 

 grafomotorika 

 

Očekávané výstupy 

 běhat, skákat, udržovat rovnováhu na jedné noze 

 otočit se čelem vzad bez ztráty rovnováhy a orientace 

 rozlišit krátké a dlouhé samohlásky 

 vyjadřovat fantazijní představy 

 aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů (vyprávět, povídat, 

poslouchat, naslouchat druhému), pod vedením LP provádět preventivní logopedická 

cvičení 

 zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky a reprodukovat je, 

přijmout jednoduchou dramatikou úlohu 

 rozpoznat odlišnosti v detailech (např. vyhledat a doplnit chybějící část v obrázku, 

jednotlivé části složit v celek, nalézt cestu v jednoduchém labyrintu, složit puzzle, hrát 
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pexeso, domino, loto) 

 přicházet s vlastními nápady 

 projevovat zájem o nové věci, dotazovat se při nedorozumění, zkoušet, experimentovat, 

přijmout povinnost, soustředit se na činnost a samostatně ji dokončit 

 rozpoznat geometrické tvary – čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník 

 posoudit početnost dvou souborů a určit počet do 6 (např. o kolik je více, o kolik je méně, 

kde je stejně) 

 pohybovat se dynamicky po delší dobu (např. běhat při hře 2 minuty a více) 

 zacházet správně s jednoduchými rytmickými a hudebními nástroji (např. trianglem, 

bubínkem, chřestidly) 

 poznat a vyhledat slova protikladného významu (antonyma), podobného významu 

(synonyma), stejně znějící a slova různého významu (homonyma) 

 vyčlenit hlásku na počátku a na konci slova 

 zapamatovat si různé zvuky zvířat, běžně užívaných předmětů – sklo, papír, kov, dřevo, 

ale i události – kroky, dveře, tekoucí voda, vítr, déšť, bouřka, apod., melodii (zvuky 

hudebních nástrojů), jednoduché taneční kroky, pořadí cviků nebo úkonů (např. skákání 

panáka), krátký rytmický celek 

 dokončit příběh, pohádku (např. vymyslet konec, jinou variantu) 

 vyjádřit vlastní jednoduché pohybové představy, rytmický doprovod nebo melodii, (např. 

vymýšlet krátké dramatické scénky, naznačit, vyjádřit pomocí pantomimy konkrétní 

činnost, pohybem ztvárnit slyšenou melodii) 

 chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné, porovnávat, dle 

společných či rozdílných znaků (např. vybrat všechny předměty vyrobené ze dřeva), 

zobecňovat vybrat ovoce, zeleninu, hračky, nábytek, dopravní prostředky, atd.), řešit 

jednoduché labyrinty  

 plnit činnosti podle instrukcí 

 všímat si co si druhý přeje či potřebuje (např. dělit se s druhým dítětem o hračky, 

pomůcky, pamlsky, podělit se s jiným dítětem o činnost, počkat, vystřídat se) 

 dorozumět se verbálně i neverbálně (např. používat gesta, udržet oční kontakt, reagovat 

správně na neverbální podměty), pod vedením LP provádět preventivní logopedická 

cvičení 

 sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět samostatně, 

věcně správně, popř. dokázat odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat 

 poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, doplnit chybějící slovo rýmu 

 vyprávět příběh s vizuální či akustickou oporou (podle obrázků, s dopomocí otázek atd.) 

 

3. Radosti zimy 

 

Vzdělávací cíle: (záměr) 

 poznávání našich zvyků a tradic 

 vytváření elementárního povědomí o přírodním prostředí a jeho proměnách 

 poznávání jiných kultur 

 rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám 

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

také poškozovat a ničit 

 rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování v oblasti hrubé a jemné motoriky, užívání 

smyslů 

 osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví 

 rozvoj komunikativních dovedností, včetně logopedické prevence 
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 rozvoj receptivních jazykových dovedností (vnímání, naslouchání, porozumění) 

 rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka 

 osvojení si dalších forem sdělení   

 posilování přirozených poznávacích citů 

 rozvoj tvořivosti 

 rozvoj přechodu od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně logickému 

(pojmovému) 

 podpora a rozvoj zájmu o učení 

 osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci 

 rozvíjet citové vztahy a city plně prožívat 

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

vyjádřit 

 získávání schopnosti záměrně řídit svoje chování 

 rozvoj schopnosti sebeovládání 

 vytváření prosociálních postojů, rozvoj kooperativních dovedností 

 ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými 

 poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného 

sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace 

obvyklým v tomto prostředí 

 vytváření pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto 

vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat 

 rozvoj společenského i estetického vkusu 

 vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

 vytváření základů aktivních postojů ke světu a k životu  

 osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije 

 rozvíjet schopnost žít ve společenství ostatních lidí 

 

Vzdělávací nabídka: (obsah) 

 Adventní věnec, kalendář 

 Mikulášská nadílka 

 výroba svícnů, přání, řetězů 

 Štědrý den v MŠ 

 pečení perníčků, cukroví 

 zdobení stromečku 

 projekt Biblický příběh 

 omalovánky 

 poslech a zpěv vánočních koled 

 písničky, tanečky 

 cvičení, pohybové hry 

 vyprávění 

 básničky, říkanky, hádanky, pohádky, dramatizace 

 gymnastika jazyka 

 pokus se sněhem, ledem 

 smyslové kontaktní hry 

 upozornění na zlé lidi  

 grafomotorika 

 zimní sporty, hry na sněhu, stopy ve sněhu 

 závody na bobech, závody v oblékání 

 cesta ke krmelci, přikrmování ptáků 
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 kresba, malba, vystřihování, vytrhávání, mačkání, lepení, slepování, modelování, 

zapichování 

 

Očekávané výstupy: 

 doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických 

činnostech) 

 uvědomovat si co je nebezpečné 

 poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, doplnit chybějící slovo rýmu 

 rozlišit známé chutě a vůně i zápachy (nap. slané, sladké, kyselé, hořké, vůni koření, 

různých pochutin) 

 zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadlo, jednoduché básničky, písničky, reprodukovat 

je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu 

 tvořivě využívat přírodní i ostatní materiály při pracovních a výtvarných činnostech, 

experimentovat s materiály, poznávat a využívat výrazové možnosti (vytvářet různé 

plošné a prostorové útvary, mísit barvy, zkoumat odlišné účinky suchých a vlhkých 

podkladů, aj.) 

 využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí 

 snažit se uplatnit své přání, obhájit svůj názor 

 reagovat přiměřeně dané situaci (odmítat agresi, přijímat vzor společenského chování, 

umět se podřídit) 

 umět to, co prožívá, vyjádřit slovně, výtvarně, pohybově, mimikou (zážitky jednotlivé či 

v časové posloupnosti jako výtvarné vyprávění, komentovat obrázky apod., pomocí 

hudby, hudebně pohybovou a dramatickou improvizací atd.) 

 aktivně komunikovat s druhými dětmi bez vážnějších problémů (vyprávět, povídat, 

poslouchat, naslouchat druhému), pod vedením LP provádět preventivní logopedická 

cvičení 

 mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav 

 ctít oslavy narozenin, svátků, slavností   

 předat vzkaz 

 jednoduchý problém vyřešit samostatně i ve spolupráci s kamarády, při složitějších se 

poradit, postupovat podle pokynů a instrukcí přirozeně projevovat radost z poznaného a 

zvládnutého (radovat se, že umí píseň, básničku, ukazuje obrázek, předvádí taneček, 

výrobek) 

 samostatně se oblékat, svlékat, obouvat, zapnout knoflíky, zipy, zavázat tkaničky 

 napodobit základní geometrické znaky a tvary (čára svislá, čára vodorovná, křížek, 

vlnovka, kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník atd.) 

 napodobit některá písmena, číslice 

 chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné, porovnat, dle 

společných či rozdílných znaků (např. vybrat všechny předměty vyrobené ze dřeva), 

zobecňovat (vybrat oblečení, obuv), řešit jednoduché labyrinty, rébusy, a hádanky 

 samostatně splnit jednoduchý úkol, poradit si v běžné a opakující se situaci, cítit ze své 

samostatnosti uspokojení (být na ni hrdý) 

 zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. v přírodě), 

proměny komentovat, přizpůsobit oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla, chování 

 pojmenovat viditelné části těla včetně některých dílčích částí (např. rameno, koleno, 

loket, zápěstí) a některé vnitřní orgány (např. srdce, plíce, mozek, žaludek) 

 chápat jednoduché hádanky a vtipy 

 využívat tvůrčí a výtvarné techniky k výzdobě prostředí 

 rozlišovat roční období (zima) i jejich typické znaky 

 rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává 



18 

 

(rozumět tomu co se ve známém prostředí děje)  

 zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. v přírodě), 

proměny komentovat, přizpůsobit oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla, chování 

 mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, 

používat větší množství slovních obratů, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve 

svém okolí 

 odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, osob, zvířat 

 zapamatovat si různé zvuky zvířat, melodii, jednoduché taneční kroky, pořadí cviků nebo 

úkonů, krátký rytmický celek 

 chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné, porovnat dle 

společných či rozdílných znaků (např. vybrat všechny předměty vyrobené ze dřeva), 

zobecňovat vybrat lesní zvířata, řešit jednoduché labyrinty, rébusy, hádanky 

 projevovat zájem o poznání písmen a číslic, prohlížet si knihy (atlasy, encyklopedie, 

obrázkové knihy, leporela), znát některé dětské knihy a vyprávět o nich, informace 

vyhledávat v encyklopediích 

 všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s 

odpady, chápat význam třídění odpadu, chránit přírodu v okolí, živé tvory 

 být citlivý k přírodě 

 rozkládat slova na slabiky 

 odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky ptáků 

 posoudit početnost dvou souborů a určit počet do 6 (např. o kolik je více, o kolik je méně, 

kde je stejně) 

 

4. Masopust 

 

Vzdělávací cíle: (záměr) 

 seznamování s místem a prostředím ve kterém dítě žije 

 vytváření povědomí o širším kulturním prostředí 

 vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti s živou přírodou 

 vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, lidmi, společností 

 rozvoj fyzické zdatnosti, rozvoj a užívání všech smyslů 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné 

motoriky 

 rozvoj pohybových schopností, ovládání pohybového aparátu 

 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, včetně logopedické prevence 

 osvojení si i dalších forem sdělení 

 osvojení si poznatků o znakových systémech 

 vytváření základů pro práci s informacemi 

 rozvoj a kultivace představivosti a fantazie 

 posilování přirozených poznávacích citů 

 rozvoj schopnosti sebeovládání 

 rozvíjet citové vztahy a city plně využívat 

 rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě 

 získávání schopnosti záměrně řídit svoje chování 

 vytváření prosociálních postojů (tolerance, respekt, přizpůsobivost) 

 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem 

 rozvoj kooperativních dovedností 

 vytvářet povědomí o tradicích a zvycích našeho národa 

 vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

 seznamování se světem kultury a umění 
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 rozvoj společenského i estetického vkusu 

 

 

Vzdělávací nabídka: (obsah) 

 návštěva pojízdné masny 

 pohádky (O růžovém prasátku, O třech prasátkách, Koblížek), četba, dramatizace 

 říkadla, básničky, vyprávění, četba 

 cvičení mluvidel (hra se zrcátky) 

 kotouly, převaly, házení kroužků, manipulace s kroužky 

 házení, chytání, koulení a podávání míčů 

 chůdy, šlapadla, skákací guma, švihadla, 

 písničky, tanečky 

 karneval v MŠ 

 výroba masek 

 stříhání, lepení, skládání, malba, kresba, modelování 

 korálky, knoflíky- navlékání, třídění, barva, počet, tvar 

 pohybové hry 

 smyslové hry 

 společné bubnování 

 grafomotorika 

 

Očekávané výstupy: 

 mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, 

používat větší množství slovních obratů, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve 

svém okolí 

 rozlišit známé chutě vůně i zápachy (např. slané, sladké, kyselé, hořké, vůni koření, 

různých pochutin) 

 orientovat se v číselné řadě 1 – 10, vyjmenovat ji, porovnat, že 5 je více než 4, chápat 

číslo jako počet prvků 

 chápat podstatu hry a její pravidla, dodržovat pravidla her a jiných činností, hrát 

spravedlivě, nepodvádět, umět i prohrávat 

 pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus 

 pracovat se stavebnicemi, skládankami, (stavět z kostek, navlékat korálky, skládat 

mozaiky, zavázat kličku) 

 správně reagovat na světelné a akustické signály 

 uplatňovat postřeh a rychlost 

 experimentovat s výtvarně netradičními materiály 

 pracovat s materiály, barvami (např. vytvořit koláž, smíchat barvy, zapouštět barvy do 

klovatiny) 

 porovnávat a uspořádat předměty dle stanoveného pravidla, (např. od nejmenšího k 

největšímu, poznat, co do skupiny nepatří), třídit předměty minimálně dle jednoho 

kritéria (např. roztřídit knoflíky na hromádky dle barvy, tvaru, velikosti) 

 slovně, výtvarně, technicky vyjádřit svoje jednoduché “ nápady “, experimentovat, 

některé problémy řešit cestou pokus – omyl, rozlišit hmatem vlastnosti předmětů (např. 

strukturu povrchu), určit tvar, materiál, počet, velikost 

 soustředěně poslouchat pohádku, hudební skladbu, divadelní hru (např. sledovat pozorně 

divadelní představení a následně ho reprodukovat), nenechat se vyrušit – neodbíhat od 

činnosti, pracovat v klidu (např. vyřešit labyrint) 

 zapamatovat si pohádku, děj, příběh a převyprávět ho 

 vyslovovat všechny hlásky správně a mluvit zřetelně, gramaticky správně, v přiměřeném 
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tempu, ovládat sílu a intonaci hlasu, pod vedením LP provádět preventivní logopedická 

cvičení 

 házet a chytat míč, užívat různé náčiní, nářadí 

 užívat různé pomůcky k pohybu (chůdy, šlapadlo) 

 rozlišit různé předměty, základní geometrické tvary, základní barvy (červená, modrá, 

žlutá), barvy složené (oranžová, zelená, fialová), další barevné kvality (odstíny a 

vlastnosti objektů např. lesk, hladkost a jiné specifické znaky 

 rozpoznat geometrické tvary – čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník 

 rozumět a používat základní pojmy označující velikost (malý – velký, větší – menší, 

nejmenší – největší, dlouhý – krátký, vysoký – nízký, stejný) 

 rozumět a používat základní pojmy označující hmotnost (lehký – těžký, lehčí – težší, 

nejlehčí – nejtěžší, stejně těžký) 

 chápat, že číslovka označuje počet (např. 5 je prsů na ruce, 5 je kuliček) 

 využívat neverbální komunikaci (úsměv, gesta, řeč těla, apod.) 

 porozumět běžným projevům emocí a nálad (např. vnímat, že je jiné dítě smutné, 

zklamané nebo naopak něčím nadšené, že má radost) 

 

5. Toulání jarem 

 

Vzdělávací cíle: (záměr) 

 vytváření elementárního povědomí o technickém prostředí, jeho rozmanitosti a vývoji 

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

k němu 

 vytváření elementárního povědomí o širším přírodním prostředí i vývoji a neustálých 

proměnách 

 poznávání naší kultury, lidových tradic 

 rozvoj úcty k životu ve všech formách 

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

pohody prostředí 

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví a bezpečí 

 rozvoj pohybových schopností a zdokonalování v oblasti hrubé i jemné motoriky 

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

 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních, včetně 

logopedické prevence 

 osvojení si dalších forem sdělení 

 rozvoj komunikačních dovedností 

 vytváření základů pro práci s informacemi 

 posilování přirozených poznávacích citů 

 v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům 

neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí 

 rozvoj paměti a pozornosti 

 rozvoj myšlení od konkrétně názorného k slovně logickému 

 rozvoj schopnosti sebeovládání 

 získávání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

 rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání 

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

 rozvoj kooperativních dovedností 

 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem 

 vytváření prosociálních postojů k životu 
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 seznamování se světem lidí, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije 

 vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

 rozvoj estetického vkusu 

 poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření  

 vytváření základů aktivních postojů k životu  

 

Vzdělávací nabídka : (obsah) 

 dopravní prostředky, značky, semafor pro chodce, řidiče 

 návštěva hasičské zbrojnice 

 jarní květiny 

 pohybové hry 

 námětové hry 

 překážková dráha 

 vyprávění, rozhovor, vymýšlení, popis obrázků 

 pohádky, básně, říkadla, rozpočítadla, koledy, hádanky 

 písničky, tanečky, hra na tělo, dětské rytmické nástroje 

 kreslení, malování, omalovánky, vystřihování, obkreslování, skládání z papíru, lepení, 

koláže, razítkování, modelování, zdobení vejdunků 

 grafomotorika 

 labyrinty 

 počítání, porovnávání, třídění, barvy, uspořádání 

 určování zvuků 

 

Očekávané výstupy: 

 pohybovat se dynamicky po delší dobu (např. běhat při hře 2 minuty a více) 

 napodobit základní geometrické obrazce, různé tvary, např. písmena 

 znát a dodržovat základní pravidla chování na chodníku a na ulici (dávat pozor při 

přecházení, rozumět světelné signalizaci) 

 správně reagovat na světelné a akustické signály 

 odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, osob a zvířat 

 navrhnou další varianty řešení (co by se stalo, kdyby) 

 rozpoznat některé grafické znaky s abstraktní podobou (např. znát některé číslice, 

písmena, dopravní značky) 

 sledovat očima zleva doprava a dle potřeby i zprava doleva, případně v dalších směrech, 

jmenovat objekty zleva doprava, vyhledat první a poslední objekt ve skupině, vést čáru 

zleva doprava, shora dolů 

 rozlišovat vpravo – vlevo na vlastním těle, v prostoru s oporou o nějaký předmět 

 chápat jednoduché souvislosti, nacházet znaky společné a rozdílné, porovnat, dle 

společných či rozdílných znaků, zobecňovat (vybrat všechny dopravní prostředky), řešit 

jednoduché labyrinty, rébusy a hádanky, sledovat cestu 

 chápat základní pravidla chování pro chodce 

 znát co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) i 

neovlivnitelné – vítr, déšť, záplavy, teplo, sucho, mrazy), co může ohrožovat zdravé 

životní prostředí 

 upřednostňovat užívání pravé či levé ruky při kreslení či v jiných činnostech, kde se 

preference ruky uplatňuje 

 znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních účincích pohybu a 

sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě, otužování) a o 

faktorech poškozujících zdraví včetně návykových látek 

 uvědomovat si co je nebezpečné 
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 vědět jak se vyhnout nebezpečí (být opatrné, obezřetné, kam se v případě potřeby obrátit 

o pomoc, koho přivolat) 

 pochopit význam piktogramu (např. pravidla chování ve skupině, v hromadném 

dopravním prostředku, znát význam elementárních dopravních značek a označení 

nebezpečí (elektřina, zákaz rozdělávání ohně, koupání, skákání do vody atd.) 

 vymýšlet nová řešení nebo alternativní k běžným (např. jak by to šlo jinak, co by se stalo, 

kdyby) a verbalizovat je 

 zobrazit objekty reálné i fantazijní různými výtvarnými výrazovými prostředky (např. 

kresbou, malbou, plošným a prostorovým vyjádřením s využíváním různých materiálů) 

 doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických 

činnostech) 

 poznat a najít k sobě slova, která se rýmují, doplnit chybějící slovo rýmu, pod vedením 

LP provádět preventivní logopedická cvičení 

 rozlišit zvuky a známé melodie, rozlišit a napodobit rytmus 

 rozlišovat roční období (jaro, léto, podzim zima) i jejich typické znaky 

 umět to, co prožívá, vyjádřit slovně, výtvarně, pohybově, mimikou (zážitky jednotlivé či 

v časové posloupnosti jako výtvarné vyprávění, komentovat obrázky apod., pomocí 

hudby, hudebně pohybovou a dramatickou improvizací atd.) 

 vyjadřovat se zpěvem, hrou na jednoduché rytmické či hudební nástroje, hudebně 

pohybovou činností 

 rozumět běžným okolnostem a dějům, jevům a situacím, s nimiž se běžně setkává 

(rozumět tomu, co se ve známém prostředí děje) 

 zajímat se, co se v okolí děje, všímat si dění změn ve svém okolí (např. v přírodě), 

proměny komentovat, přizpůsobit oblečení – rozlišení pocitu chladu a tepla, chování 

 být citlivý k přírodě 

 zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a 

reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu 

 pracovat s materiály, barvami (např. vytvořit koláž, smíchat barvy, zapouštět barvy do 

klovatiny) 

 mít poznatky o zvycích a tradicích kraje, přijmout tradici oslav 

 ctít oslavy narozenin, svátků, slavností 

 zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení 

 zapamatovat si různé zvuky zvířat, jednoduché taneční kroky, pořadí cviků nebo úkonů,  

(např. skákání panáka), krátký rytmický celek 

 zvládat nižší překážky, zvládat různé druhy lezení 

 

 

6. Naše rodina 

 

Vzdělávací cíle: (záměr) 

 osvojení si věku přiměřených praktických dovedností 

 rozvoj pohybových schopností, ovládání pohybového aparátu 

 rozvoj a užívání všech smyslů 

 uvědomění si vlastního těla 

 rozvoj dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky 

 rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností, včetně logopedické prevence 

 osvojení si dalších forem sdělení (výtvarné, dramatické) 

 rozvoj paměti a pozornosti 

 posilování přirozených poznávacích citů 

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

 rozvoj schopnosti sebeovládání 

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

 získávání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci 

 rozvoj kooperativních dovedností 

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

 vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách 

 vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností 

 vytváření pozitivního vztahu k prostředí, ve kterém dítě žije 

 osvojení si poznatků a dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči 

o okolí při spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí a k ochraně dítěte před jeho 

nebezpečnými vlivy 

 poznávání našeho kulturního prostředí 

 

Vzdělávací nabídka: (obsah) 

 námětové hry 

 olympiáda 

 dotekové hry 

 pohybové hry 

 besídka pro maminky 

 vyprávění, rozhovor, popis, jména 

 písničky, tanečky 

 básně, hádanky, pohádky 

 pantomima, pexeso, fotografie,  

 malba, kresba, vybarvování, vystřihování, trhání, lepení, razítkování, obtiskování, 

obkreslování, modelování 

 manipulace, uspořádání, přiřazování, počítání 

 soutěže, překážková dráha 

 Kloboukový den 

 

 

Očekávané výstupy: 

 pohybovat se rytmicky, dodržet rytmus   

 doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických 

činnostech) 

 pojmenovat viditelné části těla včetně některých dílčích částí např. rameno, koleno, loket, 

zápěstí) a některé vnitřní orgány (např. srdce, plíce, mozek, žaludek) 

 sluchem rozlišit slova, slabiky, počáteční slabiky a hlásky ve slovech 

 zapamatovat si krátké říkanky, rozpočítadla, jednoduché básničky, písničky a 

reprodukovat je, přijmout jednoduchou dramatickou úlohu 

 rozvíjet a obohacovat hru podle své představivosti a fantazie 

 nechat se získat pro záměrné učení 

 nabídnout pomoc 

 umět ve styku s dětmi i dospělými pozdravit, poprosit, požádat, poděkovat, rozloučit se, 

vyslechnout sdělení, střídat se v komunikaci 

 doprovázet pohyb zpěvem (např. při pohybových hrách, při chůzi, při rytmických 

činnostech) 

 pojmenovat viditelné části těla včetně některých dílčích částí (např. rameno, koleno, 

loket, zápěstí) a některé vnitřní orgány (např. srdce, plíce, mozek, žaludek) 

 mít poznatky o narození, růstu těla a jeho základních proměnách 
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 bránit se projevům násilí 

 znát většinu slov a výrazů běžně používaných v prostředí dítěte (např. sdělit svoje jméno 

a příjmení, adresu, jména rodičů, sourozenců, kamarádů, učitelek) 

 mít přiměřeně bohatou slovní zásobu, dokázat osvojená slova aktivně uplatnit v řeči, 

používat větší množství slovních obratů, správně určovat a pojmenovávat věci a jevy ve 

svém okolí, pod vedením LP provádět preventivní logopedická cvičení 

 používat jednoduchá souvětí, vyjádřit myšlenku, nápad, mínění, popsat situaci, událost, 

vyjádřit svoje pocity, prožitky 

 odhalit podstatné a nepodstatné znaky, charakteristické znaky předmětů, osob, zvířat 

 pamatovat si postup řešení (např. postup jednoduché stavby, postup řešení labyrintu, 

určitý algoritmus, zapamatovat si umístění obrázku na určitém místě – Pexeso) 

 zapamatovat si různé zvuky běžně užívaných předmětů – sklo, papír, kov, dřevo, ale i 

událostí – kroky, dveře, tekoucí voda apod., melodii (zvuky hudebních nástrojů), 

jednoduché taneční kroky, pořadí cviků nebo úkonů, krátký rytmický celek 

 spontánně vyprávět zážitky ze svého okolí, z různých vyprávění, či co dítě prožilo 

příjemného i nepříjemného 

 rozlišit některé jednoduché obrazné symboly, piktogramy a značky, umět je používat 

(např. číst piktogramy, pochopit obrázkové čtení) 

 orientovat se v časových údajích v rámci dne (např. dopoledne, poledne) 

 rozlišovat základní časové údaje, uvědomit si plynutí v čase (např. noc, den, ráno, večer, 

zítra, včera, dny v týdnu) 

 odlišit hru od systematické povinnosti 

 přijímat pobyt v mateřské škole jako běžnou součást života (vědět, že rodiče chodí do 

zaměstnání, dítě do MŠ) 

 zapojovat se do činností, komunikovat a kooperovat s dětmi i se známými dospělými, 

odmítnout neznámé dospělé 

 projevovat se citlivě k živým bytostem, přírodě i věcem, pomáhat druhým (např. 

kamarádům, mladším, slabším, aj.) 

 respektovat dospělého, komunikovat s ním vhodným způsobem  

 uvědomit si vztahy mezi lidmi (kamarádství, přátelství, vztahy mezi pohlavími, úcta ke 

stáří) 

 rozlišovat vhodnost oslovování i tykání a vykání 

 rozlišovat společensky nežádoucí chování, vnímat co je lež, nespravedlnost, ubližování, 

lhostejnost, agresivita, vulgarismy 

 pochopit funkci rodiny a jejich členů 

 orientovat se v rolích a pravidlech různých společenských skupin (rodina, třída, mateřská 

škola, herní skupina) a umět jim přizpůsobit své chování 

 chápat jednoduché hádanky a vtipy 

 navrhnou další varianty (co by se stalo, kdyby) 

 verbalizovat myšlenkové pochody, přemýšlet nahlas, popsat, jak problém či situaci řešit  

(např. jak staví stavbu, skládá puzzle) 

 odlišit hru od systematické povinnosti 

 respektovat rozdílné schopnosti 

 projevovat ohleduplnost, a zdvořilost ke svým kamarádům i dospělým, vážit si jejich 

práce i úsilí 

 projevovat bezpečný odstup vůči cizím osobám 

 sledovat a zachytit hlavní myšlenku příběhu, vyslechnutý příběh převyprávět samostatně, 

věcně správně, popř. dokázat odhadnout, jak by mohl příběh pokračovat 

 znát, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit 

 vnímat jednoduché písně, rýmy, popěvky v cizím jazyce 
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 zaregistrovat změny ve svém okolí (všimnout si a rozpoznat, co se změnilo např. ve třídě, 

na kamarádovi, na obrázku) 

 poznat napsané své jméno, podepsat se tiskacím písmem svým jménem, popř. graficky 

označit své výtvory (např. použít nějaký symbol) 

 uvědomovat si, že fungování skupiny je postaveno na pravidlech soužití, podílet se na 

nich a respektovat je 

 plánovat přiměřeně věku (ví, čeho chce dosáhnout a proč) 

 hodnotit druhé, sebe hodnotit vzhledem k aktuální situaci a možnostem 

 přiměřeně reagovat ve známých situacích, umět se zklidnit, ovládnout se, potlačit projev 

agrese 

 rozhodovat sám o sobě (o svém chování) 

 chápat a respektovat názory jiného dítěte, domlouvat se, vyjednávat 

 chápat, že každý je jiný, jinak vypadá, jinak se chová, něco jiného umí či neumí a že je to 

přirozené 

 k mladšímu, slabšímu či postiženému dítěti se chovat citlivě a ohleduplně (neposmívat se 

mu, pomáhat mu, chránit ho) 

 bránit se projevům násilí jiného dítěte (nenechat si ubližovat, nenechat se šidit, bránit se 

posmívání, ohradit se proti tomu) 

 pojmenovat povahové vlastnosti 

 vnímat odlišnosti mezi dětmi a podle toho přizpůsobovat i své přístupy 

 navazovat s dětmi vztahy, mít ve skupině své kamarády, udržovat a rozvíjet s nimi 

přátelství 

 uvědomovat si, že jak svět přírody, tak i svět lidí je na různých částech naší planety 

různorodý a pestrý a ne vždy šťastný 

 přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů 

 znát základní zásady zdravého životního stylu (např. o pozitivních účincích pohybu a 

sportu, hygieny, zdravé výživy, činnosti a odpočinku, pobytu v přírodě, otužování) a o 

faktorech poškozujících zdraví včetně návykových látek 

 nebát se požádat o pomoc, radu 

 odhadnout na co stačí, uvědomovat si co mu nejde, co je pro ně obtížné 

 přijímat drobný neúspěch (vnímat ho jako přirozenou skutečnost, že se mu někdy něco 

nepodaří) 

 odhadnout, na co stačí, uvědomit si, co neumí a co se chce naučit  

 důvěřovat vlastním schopnostem 

 

7. Naše vesnice 

 

Vzdělávací cíle: (záměr) 

 rozvoj pohybových schopností, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí   

 rozvoj fyzické i psychické zdatnosti 

 rozvoj dalších forem sdělení 

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

 posilování přirozených poznávacích citů 

 přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně – logickému 

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

vyjádřit                                        

 rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností, včetně logopedické prevence 

 posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem 

 osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije 

 vytváření základů aktivních postojů ke světu, k životu 
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 vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, 

společností, planetou Země 

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

také poškozovat a ničit 

 

Vzdělávací nabídka: (obsah) 

 delší vycházky, výlety do okolí MŠ (Souvrať, Mostecké lázně, Zadní Mostek) 

 práce s atlasem, mapou, globusem 

 ŠPZ - Naše překrásná Země 105- 126 

 Pohádky z vesmíru - (Adamovská) 

 kopání země, pozorování, sběr, přesazování, hrabání 

 porovnávání, třídění, řazení, počítání 

 pohybové hry v přírodě 

 hry s vodou 

 vyprávění (Mostek, Zvičina, Dvůr Králové, Labe, Borecký potok, znak obce, historie) 

 písničky 

 malba, kresba, vybarvování, koláže, modelování, herbář, lepení, vystřihování, trhání, 

razítkování 

 básně 

 

Očekávané výstupy: 

 pohybovat se koordinovaně a jistě, a to i v různém přírodním terénu (např. v lese, na 

louce, v písku) 

 přizpůsobit či provést jednoduchý pohyb podle vzoru či pokynů 

 záměrně si zapamatovat a vybavit si prožité příjemné i nepříjemné pocity (např. vyprávět 

zážitky z výletu), viděné (např. vyjmenovat květiny viděné na vycházce), slyšené (např. 

zapamatovat si rytmus, melodii) 

 dokreslit chybějící části na obrázku, sestavit části v celek, vytvořit jednoduchý model, 

stavbu, provést obměnu, tvořit dle vlastní představy, např. stavby z kostek 

 objevovat význam ilustrací, soch, obrazů 

 projevovat zájem o poznávání písmen a číslic, prohlížet si knihy (atlasy, encyklopedie, 

obrázkové knihy, leporela), znát některé dětské knihy a vyprávět o nich, informace 

vyhledat v encyklopediích 

 všímat si kulturních památek kolem sebe (pomník, zajímavé stavby atd.) 

 orientovat se ve školním prostředí, vyznat se v blízkém okolí (vědět co se kde v blízkosti 

mateřské školy nachází, např. obchody, zastávka, hřiště, škola, pošta, policie, lékař, 

knihovny, hasiči, sportoviště) 

 mít poznatky z nejrůznějších oblastí života a poznání v rozsahu podle toho, s čím se v 

praxi setkává, co kolem sebe vidí, co prožívá, co mu bylo zprostředkováno či sděleno 

(např. poznatky o přírodě živé i neživé, o přírodních jevech a dějinách, o lidech a jejich 

životě, o kultuře či technice) 

 uvědomovat si, že jak svět přírody, tak i svět lidí je na různých částech naší planety 

různorodý a pestrý a ne vždy šťastný 

 mít poznatky o své zemi (znát název státu, státní vlajku, hymnu, prezidenta, hlavní město, 

významné svátky a události) 

 uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým 

chovánímpůsobit na životní prostředí (podporovat či narušovat zdraví, přírodní prostředí i 

společenskou pohodu) 

 všímat si nepořádku a škod, dbát o pořádek a čistotu, starat se o rostliny, zvládat drobné 

úklidové práce, nakládat vhodným způsobem s odpady, chápat význam třídění odpadu 
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chránit přírodu v okolí, živé tvory apod. 

 být citlivý k přírodě 

 mít poznatky o planetě Zemi, vesmíru apod. (např. o koloběhu vody, střídání denních i 

ročních období a jejich příčinách, některých planetách) 

 znát co je škodlivé a nebezpečné (různé nástrahy a rizika ve spojení s přírodou) i 

neovlivnitelné – vítr, déšť, záplavy, teplo, sucho, mrazy, co může ohrožovat zdravé 

životní prostředí 

 uvědomovat si, že člověk a příroda se navzájem ovlivňují, že každý může svým 

chováním působit na životní prostředí (podporovat či narušovat zdraví, přírodní prostředí 

i společenskou pohodu) 

 

 rozlišovat roční období i jejich typické znaky 

 

 

7.   Integrační program 
Integrační program je nastaven tak, aby umožňoval osobnostní rozvoj každého dítěte ve prospěch 

jeho osobnostního maxima. 

 

1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

2. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

3. Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním 

4. Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Jedná se například o děti hyperaktivní, impulzivní, s narušenou komunikační schopností či  

snadno unavitelné. Při řešení problému spolupracujeme s rodiči a se speciálními pedagogy z PPP. 

Ve spolupráci s PPP se snažíme zajistit institut asistenta pedagoga, jehož působení na naší škole 

je závislé od přidělení konkrétních finančních prostředků na daný školní rok nebo vstupujeme do 

školení a kurzů pro získání vzdělání v nápravném oboru. 

 

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 

V případě, že vysledujeme projevy mimořádného nadání, informujeme o svém zjištění zákonné 

zástupce, kteří mohou požádat o vyšetření v PPP. Pokud je žák diagnostikován jako mimořádně 

nadaný, je dále vzděláván podle doporučení školského poradenského zařízení. 

 

Vzdělávání žáků se zdravotním znevýhodněním 

Jedná se o děti zdravotně oslabené, o děti s určitými zdravotními poruchami různého stupně  

(diabetes, zlomeniny, alergie, apod.). Respektujeme individuální potřeby žáka, zohledňujeme 

druh a stupeň znevýhodnění. Na doporučení lékaře a ve spolupráci s rodiči zajistíme dítěti dle 

jeho potřeb úpravu stravy, režimu. Naše mateřská škola, vzhledem ke svému umístění a 

přístupovým komunikacím není vhodná pro vozíčkáře. 

 

Vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním 

Děti, které pocházejí z prostředí sociálně nebo kulturně a jazykově odlišného od prostředí, v 

němž vyrůstají děti pocházející z majoritní populace. Jsou to děti z různých, u nás žijících 

minorit nebo děti přicházející k nám v rámci migrace. 

 

8.   Evaluační systém 
Nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu probíhajícího v mateřské škole jsou činnosti 

spojené s autoevaluací práce školy a s hodnocením výsledků vzdělávání u dětí. Hodnocení je 

prostředkem ke hledání optimálních cest vzdělávání dětí. Na základě výsledků hodnocení se 
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rozhodujeme, co změníme nebo upravíme. 

 

   Při sebereflexi si odpovídáme na otázky: 

 Co se děti naučily? 

 Co se dozvěděly nového? 

 Čím se nám podařilo toho dosáhnout? 

 

Nástroje evaluace: 

 Pozorování 

 Rozhovory, diskuse, porady 

 Analýza dokumentů 

 Dotazníky 

 Diagnostika 

 

 

Autoevaluační plán MŠ 

 

Oblast Cíle a kritéria Nástroje Četnost Čas Hodnotí 

Koncepce MŠ Vyhovuje? 

Změny? 

Pozorování, 

rozhovory, 

případná vnější 

evaluace 

1x ročně průběžně Pedagogičtí 

pracovníci 

Podmínky 

vzdělávání 

Klima MŠ Dotazník 1x ročně Květen Rodiče 

 Prostorové a 

materiální 

podmínky 

Dotazník, 

diskuse, 

pedagogické 

porady 

1x ročně Květen 

 

průběžně 

Rodiče 

 

Zaměstnanci 

MŠ 

Výchovně 

vzdělávací 

práce 

Tématický 

celek 

Autoevaluace 

učitelek 

Po ukončení 

celku 

 Pedagogičtí 

pracovníci 

Dítě Získané 

kompetence 

Diagnostika 2x ročně Září, říjen 

Květen 

Pedagogičtí 

pracovníci 
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9.  Dodatek č. 1/2017 k ŠVP PV MŠ Mostek 1. verze ze dne 1. 9. 2012  
 

 

Platnost dokumentu: od 1. 9. 2017 

Dodatek k ŠVP č. 1/2017 byl projednán a schválen Školskou radou dne , projednán 

pedagogickou radou 1. 9. 2017 a provozní poradou 4. 9. 2017. 

Tímto dodatkem se od 1. 9. 2017 doplňuje ŠVP PV MŠ Mostek o samostatnou kapitolu 

vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami dle RVP PV z února 2017, který 

nahrazuje původní kapitolu 7. Integrační program. Zároveň je součástí tohoto dodatku kapitola 

věnovaná Vzdělávání dětí od dvou do tří let. 

 

1. Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (dále SVP) 

Dítětem se SVP je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo uplatnění a užívání 

svých práv na rovnoprávném základě s ostatními, potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. 

Tyto děti mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření z výčtu uvedeného v § 16 

školského zákona.  

Podpůrná opatření, která realizuje škola, se podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti 

člení do 5 stupňů. Podpůrná opatření prvního stupně uplatňuje a realizuje škola i bez doporučení 

školského poradenského zařízení (dále ŠPZ) na základě plánu pedagogické podpory (dále 

PLPP). Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ. 

Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 

Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

1. 1 Pojetí vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Při plánování a realizaci vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními je třeba mít na 

zřeteli fakt, že se děti ve svých individuálních vzdělávacích potřebách a možnostech liší. Účelem 

podpory vzdělávání těchto dětí je plné zapojení a maximální využití vzdělávacího potenciálu 

každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti a schopnosti. Pedagog tomu 

přizpůsobuje své vzdělávací strategie na základě stanovených podpůrných opatření. Pravidla pro 

použití podpůrných opatření školou stanovuje vyhláška č. 27/2016 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. 

Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními prvního stupně je ŠVP podkladem pro zpracování 

PLPP a pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními od druhého stupně pro tvorbu IVP. Oba 

dokumenty zpracovává škola. 

Na úrovni IVP je možné na doporučení ŠPZ (v případech stanovených Přílohou č. 1 vyhlášky č. 

27/2016 Sb.) v rámci podpůrných opatření upravit očekávané výstupy v RVP PV, kterých je 

využíváno při stanovení IVP. V tomto plánu se vzdělávací obsah upraví tak, aby byl zajištěn 

soulad mezi vzdělávacími požadavky a skutečnými možnostmi dětí a aby vzdělávání směřovalo 

k dosažení jejich osobního maxima. 

K úpravám očekávaných výstupů stanovených v ŠVP se využívá podpůrné opatření IVP. To 

umožňuje u dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně podpory (týká se dětí 

s LMP) upravovat očekávané výstupy vzdělávání. 

Úpravy, obsah a realizace vzdělávání dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními od třetího stupně 

podpůrných opatření jsou předmětem metodické podpory ve formě DVPP. K úpravám 

vzdělávacích obsahů stanovených v ŠVP dochází v IVP dětí s přiznanými podpůrnými 

opatřeními od třetího stupně (týká se dětí s LMP). V IVP dětí s přiznanými podpůrnými 



30 

 

opatřeními třetího a čtvrtého stupně lze v souvislosti s náhradou části nebo celého vzdělávacího 

obsahu vzdělávacích oborů změnit minimální časové dotace. 

Pro děti s přiznanými podpůrnými opatřeními spočívajícími v úpravě vzdělávacích obsahů může 

být v souladu s principy individualizace a diferenciace vzdělávání zařazována do IVP na 

doporučení IVP speciálně pedagogická a pedagogická intervence.  

Při vzdělávání dětí s LMP jsou zohledňována jejich specifika, tj. problémy v učení, nepřesné 

vnímání času, obtížné rozlišování podstatného a podružného, neschopnost pracovat s abstrakcí, 

snížená možnost učit se na základě zkušenosti, pracovat se změnou, problémy s technikou učení, 

problémy s porozuměním významu slov, krátkodobá paměť neumožňující dobré fungování 

pracovní paměti, malá představivost, nedostatečná jazyková způsobilost, řešit problémy a vnímat 

souvislosti. 

Mezi podpůrná opatření, která se kromě běžných pedagogických opatření ve vzdělávání dětí 

s LMP osvědčují, patří například posilování kognitivních schopností s využitím dynamických 

tréninkových postupů, intervence s využitím specifických, speciálně pedagogických metodik a 

rozvojových materiálů, pravidelné a systematické doučování ve škole, podpora přípravy na školu 

v rodině, podpora osvojování jazykových dovedností, podpora poskytovaná v součinnosti AP. 

 

1. 2 Systém péče o žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními ve škole  

Tvorba, realizace a vyhodnocování PLPP a IVP u těchto dětí je prováděna na základě pokynu 

ředitele školy a za spolupráce výchovného poradce, popř. s dalšími odborníky. 

 

1. 3 Podmínky vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Pro úspěšné vzdělávání těchto dětí škola umožní: 

a) uplatňování principu diferenciace a individualizace vzdělávacího procesu při organizaci 

činností a při stanovování obsahu, forem a metod výuky, 

b) všechna stanovená podpůrná opatření při vzdělávání dětí, 

c) při vzdělávání dítěte, které nemůže vnímat řeč sluchem, jako součást podpůrných 

opatření vzdělávání v komunikačním systému, který odpovídá jeho potřebám a s jehož 

užíváním má zkušenost, 

d) při vzdělávání dítěte, které při komunikaci používá prostředky alternativní nebo 

augmentativní komunikace, jako součást podpůrných opatření vzdělávání 

v komunikačním systému, který odpovídá jeho vzdělávacím potřebám, 

e) formativní hodnocení vzdělávání dětí se SVP, 

f) citlivou komunikaci, předávání potřebných informací a úzkou spolupráci se zákonnými 

zástupci dítěte, ŠPZ a odbornými pracovníky školního poradenského pracoviště, 

v případě potřeby spolupráci s odborníky mimo oblast školství (zpravidla při tvorbě IVP), 

g) spolupráci s ostatními školami, 

h) citlivost a přiměřené působení okolí na rozvoj osobnosti dítěte se SVP 

 

2. Vzdělávání dětí nadaných a mimořádně nadaných 

 
Nadaným dítětem se rozumí jedinec, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání 

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

manuálních, uměleckých nebo sociálních dovednostech. 

Za mimořádně nadané dítě se v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb, považuje dítě, jehož 

rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností 

nebo v jednotlivých oblastech rozumových schopností. 

 

2. 1 Pojetí péče o nadané a mimořádně nadané děti ve škole 

Škola vytváří ve svém ŠVP a při jeho realizaci podmínky k co největšímu využití potenciálu 

každého dítěte s ohledem na jeho individuální možnosti. To platí v plné míře i pro vzdělávání 

dětí nadaných a mimořádně nadaných. 
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Vzdělávání dětí probíhá takovým způsobem, aby byl stimulován rozvoj jejich potenciálu včetně 

různých druhů nadání a aby se tato nadání mohla ve škole projevit a pokud možno i uplatnit a 

dále rozvíjet. Tento potenciál je třeba využít i v aktivitách porovnávacího charakteru okresního, 

krajského, popř. celostátního charakteru, ale i v době mimoškolní. 

Škola tedy využívá pro podporu nadání a mimořádného nadání podpůrných opatření podle 

individuálních vzdělávacích potřeb dětí v rozsahu prvního až čtvrtého stupně podpory. 

Při vyhledávání dětí nadaných a mimořádně nadaných je věnovaná pozornost i dětem se SVP. 

 

2. 2 Systém péče o nadané a mimořádně nadané děti ve škole 

Tvorba, realizace a vyhodnocování PLPP a IVP u těchto dětí je prováděna na základě pokynu 

ředitele školy a za spolupráce výchovného poradce, popř. s dalšími odborníky. 

 

3. Přehled podpůrných opatření 

 
Vzdělávání dětí se SVP probíhá s využitím podpůrných opatření, která se člení do 5 stupňů podle 

organizační, pedagogické a finanční náročnosti, které jsou pro dítě bezplatné. 

Podpůrná opatření mají definovanou finanční náročnost, která, pokud již není státem hrazená, je 

vyjádřena ve formě kódového označení v přehledu podpůrných opatření, který je součástí 

prováděcího předpisu, tj. vyhlášky ke vzdělávání žáků se SVP. Kód uvádí ŠPZ do doporučení 

vzdělávání dítěte se SVP. Škola následně přenese kód normované finanční náročnosti zvolených 

podpůrných opatření do matriky. 

 

3. 1 Hlavní podpůrná opatření zahrnují (úplný přehled viz Příloha č. 1 vyhlášky č. 27/2016 

Sb.): 

     a) poradenskou pomoc školy (výchovný poradce, školní metodik prevence, příp. školní 

psycholog, školní speciální pedagog, školní logoped) a pomoc ŠPZ, tj. PPP a SPC, 

     b) úpravu organizace vzdělávání  

     c) úpravu podmínek přijímání a ukončování vzdělávání, kdy se respektuje, jakým 

způsobem se dítě vzdělávalo, jaké mělo podpůrná opatření, a ta se uplatňují v případě potřeby i 

při přijímání do ZŠ a při ukončování vzdělávání, 

     d) využívání IVP, návrh na úpravu vzdělávání dítěte připravuje ŠPZ a rodič žádá ředitele 

školy o možnost vzdělávat se podle IVP. S IVP seznamuje hlavní učitelka ostatní učitelky, které 

se na vzdělávání žáka podílejí, 

     e) asistenta pedagoga, případně dalšího pedagogického pracovníka – speciální pedagog, 

kteří se nově stávají podpůrnými opatřeními s normovanou finanční náročností, 

     f) úpravu vzdělávání neslyšících dětí s podporou tlumočníků českého znakového jazyka a 

přepisovatelů, 

    g) možnost uplatnit augmentativní a alternativní forma komunikace, 

    h) možnost vzdělávat ve stavebně nebo technicky upravených prostorách, 

    i) úhradu speciálních učebnic, didaktických a kompenzačních pomůcek. 

 

 

Po vydání doporučení má škola maximální dobu 4 měsíců pro vytvoření doporučených 

podmínek pro vzdělávání dítěte a zajištění podpůrných opatření. V případě, že v této lhůtě nelze 

ve škole zajistit např. stavební a technické úpravy, zváží ŠPZ po konzultaci se školou a 

zákonným zástupcem možnost kombinace jiných podpůrných opatření, v krajním případě 

doporučí rodiči školu, která je technicky připravena pro vzdělávání dítěte. 

V případě nemožnosti zajistit v předepsané lhůtě personální podpůrná opatření (AP, speciální 

pedagog apod.), hledá do doby zajištění personálního podpůrného opatření škola či školské 

zařízení řešení, které umožní podporu dítěte (např. dohodou o podpoře a metodickém vedení 

s SPC nebo PPP). Vždy je třeba se řídit základním pravidlem, že jakékoli řešení musí být 

v nejlepším zájmu dítěte! 
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3. 2 Opatření, která realizuje škola 

 

Podpůrná opatření 1. stupně 

 

Škola volí podpůrná opatření 1. stupně tehdy, pokud má dítě při vzdělávání takové obtíže, že je 

nezbytné jeho vzdělávání podpořit prostředky pedagogické intervence (změny v metodách a 

výukových postupech, změny v organizaci výuky dítěte, úpravy v hodnocení, v začleňování do 

sociální a komunikační sítě třídy apod.).  

Pokud se jedná o drobné úpravy v rámci jedné třídy, je úprava věcí individualizace výuky a práce 

jednoho pedagoga. 

Pokud úpravy vyžadují spolupráci více pedagogů, vytváří škola Plán pedagogické podpory 

(PLPP), což je stručný dokument, ve kterém jsou uvedeny potřeby úprav ve vzdělávání dítěte, 

jak a v čem se bude vzdělávání upravovat. Formulář PLPP lze nalézt v Příloze č. 3 vyhlášky č. 

27/2016, např. na http://www.msmt.cz/file/36859/. 

Pedagogové následně vyhodnocují efektivitu zvolených úprav. Pokud se ani s dostatečnou 

podporou pedagogů vzdělávání dítěte nezlepší a nemá trend se zlepšovat nebo je jeho stav 

naopak setrvalý nebo se horší, pak je vhodné dítěti a zákonným zástupcům doporučit návštěvu 

ŠPZ. 

Škola zajistí předání PLPP školskému poradenskému zařízení, aby se předešlo uplatňování 

neúčinných podpůrných opatření. 

PLPP se stanoví minimálně na 3 měsíce a poté se vyhodnotí a rozhodne o ukončení a předání ke 

ŠPZ nebo se prodlouží o další 3 měsíce a opět vyhodnotí. 

 

3. 3 Opatření, které škola realizuje na základě doporučení ŠPZ 

 

Podpůrná opatření 2. - 5. stupně 

 

A: Zákonný zástupce dítěte respektoval doporučení školy nebo se rozhodl sám k návštěvě 

ŠPZ 

ŠPZ (PPP nebo SPC) nejpozději do 3 měsíců od objednání dítěte provede posouzení speciálních 

vzdělávacích potřeb dítěte a do 30 dnů od návštěvy ŠPZ vypracuje pro rodiče zprávu z vyšetření. 

Pro rodiče a školu pak vypracuje Doporučení ke vzdělávání dítěte se SVP. V případě, že 

podmínkou pro stanovení podpůrných opatření je vyjádření dalšího odborníka (lékaře apod.), 

prodlužuje se tomu adekvátně lhůta pro vypracování Doporučení. 

Při posuzování speciálně vzdělávacích potřeb vychází ze sdělení rodičů a dítěte, ze závěrů školy 

a PLPP, pokud byl zpracován, dále ze závěrů vyšetření lékařů a dalších odborníků, kteří se do té 

doby nebo i následně podíleli na péči o dítě. 

Pokud bude příprava Doporučení ke vzdělávání dítěte vyžadovat: 

a) informace školy (zajištění pomůcek, přítomnost AP, uzpůsobení dalších podmínek ve 

třídě pro vzdělávání dítěte, tj. velikost třídy, organizace vzdělávání atd.), pak před 

vydáním Doporučení zástupce ŠPZ konzultuje se školou, zpravidla s výchovným 

poradcem, ředitelem školy či pověřeným pedagogem, který bude o nastavování 

podpůrných opatření se ŠPZ komunikovat, 

b) informace dalšího ŠPZ nastane, pokud bude charakter speciálních vzdělávacích potřeb 

dítěte takový, že bude potřeba komunikovat s více zařízeními. To se jedná o děti 

s kombinovaným postižením, kdy dítě má např. obtíže pramenící z dyslexie a současně je 

slabozraký.  

 

http://www.msmt.cz/file/36859/
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B: Zákonný zástupce dítěte přes opakovaná upozornění a vysvětlení důsledků nenavštívil 

ŠPZ za účelem nastavení podpůrných opatření ve vzdělávání dítěte a způsobil tak dítěti 

obtíže při vzdělávání, protože škola sama dostatečná podpůrná opatření vytvořit nemůže 

V této situaci se škola může obrátit na zástupce orgánu veřejné moci (OSPOD) a v souladu se 

zákonem o sociálně právní ochraně dětí požádat o součinnost. Tato varianta je považovaná za 

mezní, tedy je třeba ji volit až v případě, kdy nelze jinými cestami dosáhnout naplnění zájmu 

žáka. 

 

3. 4 Doporučení ke vzdělávání dítěte se SVP 

 

Doporučení vystavuje ŠPZ. Formulář Doporučení ke vzdělávání dítěte se SVP lze nalézt 

v Příloze č. 5 Vyhláška č. 27/2016 Sb. po jeho vystavení seznamuje s jeho obsahem společně se 

zprávou z vyšetření zákonného zástupce dítěte. 

Vyšetření dítěte i vystavení dokumentů je možné vždy jen s informovaným souhlasem rodiče. 

Doporučení je předáno škole a zde je následně projednáno, případně ještě upraveno se souhlasem 

všech participantů (škola, rodič, dítě, ŠPZ). A s informovaným souhlasem rodiče podepsáno. 

Doporučení obsahuje popis vzdělávacích potřeb dítěte, popis všech zvolených podpůrných 

opatření včetně IVP, doporučení k poskytnutí AP nebo dalších osob podporujících vzdělávání 

dítěte, vymezení pomůcek atd. 

Navržená a vzájemně odsouhlasená podpůrná opatření by se měla školou realizovat neprodleně, 

nejpozději do 4 měsíců ode dne jejich nastavení. Pokud tak škola z různých důvodů neučiní, je 

nezbytné opětovně vyhodnotit její postup a případně domluvit restrukturalizaci podpůrných 

opatření. 

ŠPZ vyhodnocuje účelnost a efektivitu zvolených podpůrných opatření po roce od jejich 

přidělení, jinak jejich platnost trvá zpravidla 2 roky. Frekvence kontrol je obdobná jako v případě 

kontrol IVP, který bude obvykle součástí Doporučení (ne vždy nutně). 

 

 

4. Vzdělávání dětí od dvou do tří let  
 

Vzdělávání dětí mladších 3 let v MŠ zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, již od své účinnosti 

v roce 2005 nevylučoval. Přijímání dětí ve věku od 2 do 3 let do MŠ má díky nižšímu počtu 

starších dětí hlásících se k PV zvyšující tendenci. Zákonem č. 178/2016 Sb., ze dne 20. 4. 2016, 

kterým se mění školský zákon, se s účinností od 1. 9. 2016 stanoví, že se PV organizuje pro děti 

ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však od 2 let. S odloženou účinností od roku 2020 bude 

PV organizováno pro děti ve věku od 2 do zpravidla 6 let. 

 

4.1 Podmínky vzdělávání 

Pro zajištění kvalitních podmínek pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let jsou ve škole 

zajištěna opatření týkající se zajištění bezpečnostních, hygienických, prostorových i materiálních 

podmínek, včetně přizpůsobení organizace vzdělávání. 

 

     4.1.1 Věcné podmínky 

V oblasti věcných (materiálních) podmínek jsou doplněny stávající hračky o hračky podnětné a 

bezpečné (dle věkové hranice vhodnosti použití hračky na obalu výrobku), didaktické pomůcky a 

vybavení pro děti ve věku od 2 do 3 let v herně MŠ, které se bude průběžně, minimálně 1x ročně 

doplňovat. 

 

     4.1.2 Hygienické podmínky 

Stávající hygienické předpisy pro vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let jsou již zohledněny (viz 

vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 

provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů). 
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Prostory MŠ jsou vybaveny dostatečně velkým úložným prostorem pro náhradní oblečení a 

hygienické potřeby. 

Preventivně pracujeme se zákonnými zástupci potenciálních klientů (dětí od 2 do 3 let) na 

intenzivní domácí přípravě dětí (existovat bez plíny, umět si říci o potřebu WC apod.) 

 

     4.1.3 Personální podmínky 

Pro personální posílení MŠ jsme zřídili pozici chůvy z projektu OP VVV Podpora škol formou 

projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ. Chůva se primárně věnuje a pečuje o 

děti od 2 do 3 let, zpravidla se zaměřuje na oblasti sebeobsluhy dítěte, zajištění bezpečnosti a 

individuálních potřeb dítěte. 

 

     4.1.4 Organizace vzdělávání 

Z hlediska organizačního je dětem umožněn individuálně přizpůsobený adaptační režim, 

dostatek časového prostoru na všechny aktivity zahrnující též převlékání, stravování a dostatečný 

odpočinek. Souběžně s tím v případě potřeby bude zohledněn v souladu s právními předpisy 

počet dětí ve třídě. Organizace vzdělávání je plně v kompetenci ředitele MŠ. 

 

     4.1.5 Stravování 

Při přijetí dítěte do MŠ je po dohodě se zákonným zástupcem stanoven způsob a rozsah 

stravování tak, aby se dítě vždy stravovalo v MŠ. Tzn., že má nárok na stravování formou 

přesnídávky, oběda a svačiny, a to v souvislosti s délkou dohodnutého pobytu v MŠ. 

Školní stravování se řídí stanovenými výživovými normami a rozpětím finančních limitů na 

nákup potravin (vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování). Děti mladší 3 let jsou zařazeny 

do skupiny strávníků od 3 do 6 let uvedené v Příloze č. 1 vyhlášky. Množství poskytované stravy 

pro tyto děti se přizpůsobují jejich individuální potřebě. 

 

     4.1.6 Bezpečnostní podmínky 

Ve věkově heterogenní třídě jsou pro zajištění bezpečnosti dětí od 2 do 3 let znepřístupněny 

bezpečnost ohrožující aktivity, prostory a předměty, Ve třídě jsou nastavena dětem srozumitelná 

pravidla pro používání a ukládání hraček a pomůcek. Dětem je umožněno používání 

specifických pomůcek pro zajištění pocitu bezpečí a jistoty. 

Při zvýšení počtu dětí při specifických činnostech, zpravidla sportovních, nebo při pobytu dětí 

v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitel MŠ, popř. vedoucí učitelka MŠ k zajištění 

bezpečnosti dětí dalšího PP, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá 

k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává 

činnost MŠ. 

 

     4.1.7 Životospráva 

V oblasti životosprávy je denní režim upraven dle potřeb dětí, zejména v souvislosti 

s individuální potřebou aktivity, odpočinku nebo spánku jednotlivých dětí. 

 

     4.1.8 Obsah vzdělávání 

Předškolní období je zásadní pro utváření celoživotních návyků, respektování pravidel a norem a 

dítě ve věku dvou let je zpravidla připraveno tyto aspekty rozeznávat a přijímat. 

Nicméně dítě ve věku od 2 do 3 let má některé potřeby jiné nebo intenzivnější než děti starší. 

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

hrou. Velmi často vyžadují opakování činností, potřebují pravidelné rituály, ale udrží pozornost 

jen velmi krátkou dobu. Podmínkou úspěšné pedagogické práce je citlivé střídání nabídky 

činností, trénování návyků a praktických dovedností, ponechání co největšího prostoru pro volné 

hry a pohybové aktivity. 

Dítě od 2 do 3 let potřebuje stálý denní režim, dostatek emoční podpory, zajištění pocitu bezpečí, 

přiměřeně podnětné prostředí a činnosti, více individuální péče a srozumitelná pravidla. 
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Schváleno Školskou radou 11. 10. 2017 

 

 

10.  Dodatek č. 2/2018 k ŠVP PV MŠ Mostek 1. verze ze dne 1. 9. 2012  
 

 

Platnost dokumentu: od 28. 5. 2018 

Dodatek k ŠVP č. 2/2018 byl projednán a schválen Školskou radou dne          . 

Tímto dodatkem se od 28. 5. 2018 doplňuje ŠVP PV MŠ Mostek o samostatnou kapitolu 

Ochrana osobnosti v rámci předškolního vzdělávání. 

 

 

Ochrana osobnosti v rámci předškolního vzdělávání 
 

Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci mají povinnost zachovávat mlčenlivost a chránit před 

zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním stavu dětí a informace o výsledcích poradenské 

pomoci ŠPZ a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišli do styku. 

Právo dětí a zákonných zástupců na přístup k osobním údajům, na opravu a výmaz osobních 

údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů se řídí směrnicí ředitele školy 

k ochraně osobních údajů. 

Zpracování osobních údajů dětí za účelem propagace školy (webové stránky propagační 

materiály, fotografie, FB apod.) je možné pouze s výslovným souhlasem zákonných zástupců 

dítěte. 

 


